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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα σχέδια μαθήματος που βρίσκονται στα χέρια σας, έχουν αναπτυχθεί από εκπαιδευτικούς και 

ερευνητές/τριες, στα πλαίσια των εργαστηρίων του ερευνητικού προγράμματος με θέμα 

"Θρησκευτική εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα σε διαιρεμένες κοινωνίες: Η περίπτωση 

της Κύπρου",  το οποίο είχε ως επίκεντρο το μάθημα των θρησκευτικών στο δημοτικό σχολείο. 

Ο κύριος υποστηρικτής του ερευνητικού προγράμματος που διήρκεσε μεταξύ 2016-2017 ήταν το 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο βασικός στόχος του προγράμματος ήταν (α) να φέρει 

εκπαιδευτικούς από διάφορα σχολεία σε επαφή ώστε να εντοπίσουν τις ανάγκες τους κατά την 

εφαρμογή παιδαγωγικών διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης για την ειρήνη στα 

πλαίσια της διδασκαλίας των θρησκευτικών και (β) να αναπτύξει παιδαγωγικό υλικό το οποίο να 

προωθεί  τις παιδαγωγικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την ειρήνη στο 

μάθημα των θρησκευτικών. Το παιδαγωγικό αυτό υλικό, το οποίο εδράζεται στην κριτική 

ερμηνευτική προσέγγιση για τη διδασκαλία των θρησκευτικών, έχει παρουσιαστεί σε σεμινάρια 

και οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί το έχουν είδη χρησιμοποιήσει στις τάξεις τους. 

  

Ερευνητές/τριες σε κοινωνίες που μαστίζονται από συγκρούσεις ή βρίσκονται σε μεταβατικό 

στάδιο διαπιστώνουν την έλλειψη έρευνας δράσης σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζει (ή 

μπορεί να διαδραματίσει) η θρησκευτική εκπαίδευση (religious education)  σε σχέση με τη 

διαπολιτισμικότητα, την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Στο συγκείμενο της Κύπρου, η έλλειψη 

αυτή γίνεται πιο έντονη τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μέσα από τις επιδιώξεις για εξεύρεση 

ειρηνικής λύσης στο πολιτικό της πρόβλημα και τις επιπτώσεις του στις σχέσεις μεταξύ 

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Το παρόν βιβλιάριο με σχέδια μαθήματος επιδιώκει να 

ανταποκριθεί στην έλλειψη αυτή με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός παιδαγωγικού μοντέλου 

για τη θρησκευτική εκπαίδευση η οποία να πληροφορείται από θεωρητικές ιδέες και πρακτικές 

σχετικές με τη διαπολιτισμικότητα, την ειρήνη και τη συμφιλίωση στα σχολεία μας. Θα ήθελα 

να ευχαριστήσω όλους/ες τους/τις συναδέλφους/ισσες εκπαιδευτικούς και ερευνητές/τριες που 

εργάστηκαν σκληρά για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού και ιδιαίτερα 

του βιβλιαρίου με τα σχέδια μαθήματος. 

 

 

Δρ. Μιχαλίνος Ζεμπύλας, Συντονιστής Προγράμματος, ΑΠΚΥ 
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Φιλοσοφικό πλαίσιο διδασκαλίας της Θρησκευτικής Αγωγής:  

Μια διαφορετική προσέγγιση 

 

Ο ρόλος και η μορφή της θρησκευτικής παιδείας ήταν ανέκαθεν στο επίκεντρο της 

δημόσιας συζήτησης στην Κύπρο, και πολλές φορές έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι 

αντιστρατεύεται τις αξίες της διαπολιτισμικότητας, της ειρήνης και της συμφιλίωσης. 

Ενόψει των σημαντικών αλλαγών τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, ως αποτέλεσμα του 

αυξανόμενου μεταναστευτικού ρεύματος, το οποίο έχει επηρεάσει τη σύνθεση των 

σχολείων, καθώς και το γεγονός ότι το μάθημα των θρησκευτικών πολλές φορές 

παίρνει ομολογιακή μορφή και δημιουργεί διπολισμούς ανάμεσα σε ‘εμάς’ 

(Έλληνες/ίδες Ορθόδοξοι) και τους ‘άλλους’ (αλλόθρησκοι/ες), θέλαμε να 

διερευνήσουμε αν αυτοί οι διαχωρισμοί πραγματώνονται εις βάρος των αξιών της 

συμφιλίωσης και της ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ διαφόρων πολιτισμών. 

 

Το ερευνητικό πρόγραμμα "Θρησκευτική εκπαίδευση και διαπολιτισμικότητα σε 

διαιρεμένες κοινωνίες: Η περίπτωση της Κύπρου" είχε ως ένα από τα βασικά 

παραδοτέα  του το παρόν βιβλιάριο με τα σχέδια μαθήματος που προέκυψαν μέσα από τη 

δράση των συμμετεχόντων.. Η έρευνα δράσης στην οποία στηρίχτηκε η παραγωγή του 

εκπαιδευτικού υλικού οικοδομείται πάνω σε προηγούμενες έρευνες που κάναμε τα 

τελευταία 10 χρόνια στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η έρευνα αυτή επιδίωξε να 

διερευνήσει τον τρόπο που διαπλέκεται η θρησκευτική εκπαίδευση, η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση και η εκπαίδευση για την ειρήνη και να ανακαλύψει τρόπους 

διαπραγμάτευσης σχετικών αξιών και ιδεών με αυτές τις έννοιες, και ιδιαίτερα τις 

προοπτικές για συμφιλίωση, στο συγκείμενο της μοιρασμένης Κύπρου. Γι’ αυτό το 

σκοπό, το πρόγραμμα υιοθέτησε μια διαθεματική και εθνογραφική προσέγγιση, έτσι 

ώστε (α) να διερευνήσει εκείνες τις παιδαγωγικές δυναμικές που πληροφορούν τις 

πολιτικές και τις πρακτικές στη θρησκευτική εκπαίδευση σε σχέση με τη 

διαπολιτισμικότητα και την ειρήνη, (β) να καταγράψει και να αναπτύξει μεθοδολογικές 

και εννοιολογικές προσεγγίσεις στη θρησκευτική εκπαίδευση οι οποίες να λαμβάνουν 

υπόψη τις αξίες της διαπολιτισμικότητας, της ειρήνης και της συμφιλίωσης, (γ) να 

εξετάσει τρόπους με τους οποίους τα σχολεία να μπορούν να διευκολύνουν δημιουργικά 
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τη συμμετοχή τους σε τέτοιες πρακτικές και τέλος (δ) να δημιουργήσει  νέο παιδαγωγικό 

υλικό το οποίο να εμπλουτίζει τις παιδαγωγικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε 

να διδάσκουν ζητήματα σχετικά με τη θρησκεία, τη διαπολιτισμικότητα, την ειρήνη και 

τη συμφιλίωση στα σχολεία μας. 

 

Γενικά μιλώντας, οι προσεγγίσεις στη θρησκευτική εκπαίδευση είναι τρεις: η 

ομολογιακή, η μη ομολογιακή, και τέλος η ανυπαρξία θρησκευτικής εκπαίδευσης. Στην 

πρώτη περίπτωση, υπάρχει επίσημη θρησκεία στο κράτος και η θρησκεία πολλές φορές 

αποτελεί βασικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας. Τα παιδιά διδάσκονται κυρίως τα 

δόγματα και τις πρακτικές λατρείας της επίσημης θρησκείας, αλλά μαθαίνουν και για τις 

άλλες θρησκείες. Στη μη ομολογιακή προσέγγιση δεν υπάρχει μια θρησκεία ως 

επίκεντρο, αλλά συνήθως ακολουθείται μια διαθρησκευτική προσέγγιση. Τέλος, στην 

τρίτη προσέγγιση υπάρχει πλήρης διαχωρισμός κράτους και θρησκείας και στα σχολεία 

δεν διδάσκεται καμία θρησκεία. 

 

Τα διλήμματα περί ομολογιακής ή μη ομολογιακής προσέγγισης είναι πολλές φορές 

λανθασμένα και περιοριστικά, αφού δεν αποτυπώνουν την πολυπλοκότητα που 

εμφανίζεται στη διδακτική πράξη. Γι’ αυτό και στο παρόν ερευνητικό πρόγραμμα είχαμε 

διατυπώσει δύο βασικά ερωτήματα προς διερεύνηση: Υπάρχει  μια δαιφορετική 

προσέγγιση που να ξεπερνά τα διλήμματα αυτά; Αν ναι, πώς μεταφράζεται η προσέγγιση 

αυτή στην πράξη όσον αφορά στο πώς κατανοούμε τη θρησκευτική εκπαίδευση, ώστε να 

προωθεί μια κριτική προσέγγιση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες που ταλανίζονται από 

κάποια σύγκρουση, όπως στην περίπτωση της Κύπρου;  

 

Συνήθως διατυπώνονται δύο υποθέσεις περί θρησκευτικής εκπαίδευσης σε διαιρεμένες 

κοινωνίες (Fontana, 2016): Η πρώτη υπόθεση είναι ότι η θρησκευτική εκπαίδευση τείνει 

να αναπαράγει ξεχωριστές κοινότητες μέσω ενός προγράμματος σπουδών που 

σχεδιάζεται για να γαλουχήσει την αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα πίστης των 

παιδιών (π.χ. μέσα από μια ομολογιακή προσέγγιση). Ουσιαστικά η προσέγγιση αυτή 

κοινωνικοποιεί τα παιδιά στην ξεχωριστή κουλτούρα και τις πρακτικές που έχουν 

εθνοτικές, θρησκευτικές, εθνικές και πολιτικές κοινότητες. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι 
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η θρησκευτική εκπαίδευση προάγει την αμοιβαία κατανόηση και την ειρήνη μεταξύ των 

μελών των συγκρουόμενων κοινοτήτων μέσα από τη μετάδοση γνώσεων σχετικά με 

διάφορες θρησκείες, παρά τη θέσπιση μιας ομολογιακής προσέγγισης.  

 

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της θρησκευτικής εκπαίδευσης σε 

διαιρεμένες κοινωνίες, είναι σύμφωνα με τον Fontana (2016): Κατά πόσο η θρησκεία 

είναι σημαντικό κομμάτι του ανήκειν, και αν υπάρχει συγκερασμός μεταξύ των 

συμφερόντων  των θρησκευτικών και πολιτικών ελίτ. Αν αυτοί οι παράγοντες υπάρχουν, 

τότε δύσκολα μπορεί να υιοθετηθεί μια «διαφορετική» από την επικρατούσα μορφή της 

θρησκευτικής εκπαίδευσης. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει προσοχή στη μετάβαση από 

την ομολογιακή θρησκευτική διδασκαλία σε διδασκαλία για τις θρησκείες ή σε μια μη 

ομολογιακή θρησκευτική εκπαίδευση (Barnes, 2002, 2005). Μια προσέγγιση που 

κινείται προς μια μη-ομολογιακή θρησκευτική διδασκαλία απλά για την προώθηση της 

επαναπροσέγγισης μεταξύ των δύο συγκρουόμενων κοινοτήτων δεν βοηθά κατ 'ανάγκη 

την επαναπροσέγγιση (Papastephanou, 2005). Τέλος, είναι ίσως πιο ρεαλιστικό να 

επανεξεταστεί η υπάρχουσα παράδοση προκειμένου να αποκαλύψει τις έννοιες και τις 

αξίες που προωθούν μια πιο ανοικτή και συμπονετική στάση απέναντι στους άλλους 

ανθρώπους, βοηθώντας έτσι την εκπαίδευση για την ειρήνη (Weissman, 2007). 

 

Η διαφορετική προσέγγιση που διερευνήσαμε και προτείνουμε μέσα από το ερευνητικό 

αυτό πρόγραμμα είναι η κριτική ερμηνευτική προσέγγιση (critical hermeneutical 

approach), η οποία εμπνέεται από το χώρο της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα (βλ. Al-Daraweesh & Snauwaert, 2013). Η προσέγγιση αυτή αντιμετωπίζει 

τις διάφορες ερμηνείες (π.χ. τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη θρησκεία και άλλα ζητήματα) 

μέσα από ένα κριτικό και ερμηνευτικό φακό. Γίνεται ένας συνδυασμός, δηλαδή, της 

κριτικής θεωρίας με την ερμηνευτική προσέγγιση. Μέσα από την προσέγγιση αυτή, το 

άτομο και τα πιστεύω του τοποθετούνται στο ιστορικό και πολιτισμικό τους συγκείμενο. 

Γίνεται αποδεκτό ότι η κατανόηση των πραγμάτων δεν είναι απόλυτη και ενιαία για 

όλους, αλλά κατασκευάζεται στη βάση μιας δεδομένης κατάστασης, δηλαδή,  

ιστορικοποιείται. 
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Η κριτική θεωρία, με απλά λόγια, είναι συνδυασμός κοινωνικής, πολιτικής και 

πολιτισμικής ανάλυσης και ερμηνείας για άσκηση κριτικής σε οποιαδήποτε μορφή 

καταπίεσης και προώθηση δράσης για χειραφέτηση (emancipation). Η κριτική 

προσέγγιση αναφέρεται σε διερεύνηση των ιδεών που θεωρούμε δεδομένες με στόχο την 

κοινωνική αλλαγή (social transformation). Από την άλλη, η ερμηνευτική προσέγγιση 

τοποθετεί το άτομο στο ιστορικό και πολιτισμικό του συγκείμενο. Θεωρεί ότι η 

κατανόηση των πραγμάτων δεν είναι απόλυτη και ενιαία για όλους, αλλά 

κατασκευάζεται στη βάση μιας δεδομένης κατάστασης (ιστορικοποίηση της ερμηνείας 

μας). Τι σημαίνει, λοιπόν, η κριτική ερμηνευτική προσέγγιση για το μάθημα των 

θρησκευτικών; 

 

Πρώτον, σημαίνει ότι διαφορετικές κουλτούρες αντιπροσωπεύουν και εκφράζουν τις 

ηθικές και θρησκευτικές τους ανησυχίες σε ένα πλαίσιο που έχει ομοιότητες με το λόγο 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (human rights discourse). Μπορούμε να πούμε ότι οι 

περισσότερες ηθικές και θρησκευτικές παραδόσεις στον κόσμο αναγνωρίζουν κάποια 

μορφή ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ίσως όχι μέσα στο πλαίσιο που γνωρίζουμε μέσα από 

την Οικουμενική Διακήρυξη). Στο πλαίσιο αυτό έχει προταθεί η ιδέα των isomorphic 

equivalents (ισομορφικά ισοδύναμες αξίες): αξίες άλλων κουλτούρων που είναι 

«ισοδύναμες» με τα ανθρώπινα δικαιώματα (αντικατοπτρίζουν την ουσία, τη χρήση και 

τη δομή παρόμοιων ηθικών ανησυχιών). 

 

Για παράδειγμα, τα δικαιώματα της γυναίκας στη δυτική παράδοση είναι συνυφασμένα 

με τη συγκρουσιακή κληρονομιά μέσα από την οποία έχουν δημιουργηθεί (π.χ. πάλη των 

κοινωνικών τάξεων, αγώνες για χειραφέτηση κι ελευθερία κτλ). Η θέση της γυναίκας σε 

ένα μη δυτικό πλαίσιο (π.χ. Βουδισμός, Μουσουλμανισμός) επηρεάζεται από την 

κληρονομιά της κοινωνικής αρμονίας, η οποία τοποθετείται υπεράνω των ατομικών 

δικαιωμάτων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος για ελευθερία ή δικαιώματα σε 

μη δυτικές παραδόσεις. Απλώς το ζήτημα είναι να κατανοηθούν οι διαφορές μέσα από 

ένα κριτικό ερμηνευτικό φακό. Γι’ αυτό είναι χρήσιμη η κριτική ερμηνευτική 

προσέγγιση που τονίζει τη σημασία του διαλόγου (dialogue) και των ιστοριών 

(narratives) που διηγούνται οι άνθρωποι σε διάφορες κουλτούρες για να εκφράσουν τις 
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ηθικές και θρησκευτικές τους ανησυχίες. 

 

Ποιες είναι οι συνεπαγωγές της κριτικής ερμηνευτικής προσέγγισης στη διδασκαλία των 

θρησκευτικών; Η προσέγγιση αυτή: 

 

 επιχειρεί να ξεπεράσει το δίπολο θρησκευτική εκπαίδευση/ μη θρησκευτική 

εκπαίδευση 

 τονίζει τη σημασία του διαλόγου (dialogue) και της διαπραγμάτευσης 

(negotiation), καθώς και το σημαντικό ρόλο των ιστοριών (narratives) που 

διηγούνται οι άνθρωποι σε διάφορες κουλτούρες για να εκφράσουν τις ηθικές και 

θρησκευτικές τους ανησυχίες 

 προσφέρει «εργαλεία» για κατανόηση της πολυπλοκότητας και 

πολυπρισματικότητας των ηθικών και θρησκευτικών αξιών των ανθρώπων 

 ασκεί κριτική σε απλουστευμένες ή μονοδιάστατες υποθέσεις 

 αναγνωρίζει ότι κάθε κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ηθικών ή 

θρησκευτικών αξιών των διαφόρων κουλτούρων είναι μερική και ελλιπής. 

 

Είναι σημαντικό, επομένως, να οικοδομηθεί μια ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη πολιτική 

για τη θρησκευτική εκπαίδευση που να υποστηρίζεται από κατάλληλο εκπαιδευτικό 

υλικό. Πολύ πιο σημαντικό, όμως, είναι να δοθούν ευκαιρίες στις/στους εκπαιδευτικούς 

να διαπραγματευθούν με διαφάνεια την ιδεολογική/φιλοσοφική κατεύθυνση και τα 

αποτελέσματα που είναι επιθυμητά για τη θρησκευτική εκπαίδευση σε ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο. Υπάρχει ανάγκη για προσφορά κατάλληλα πλαισιωμένης επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών που να τους/τις εμπλέκει σε συζητήσεις τόσο για τις διάφορες ερμηνείες 

της θρησκευτικής εκπαίδευσης, όσο και για τις παιδαγωγικές επιπτώσεις σε σχέση με την 

προώθηση της διαπολιτισμικότητας και της ειρηνικής συμβίωσης. 

 

Συνοψίζοντας, αξίζει να υπενθυμίσουμε τις βασικές αρχές της κριτικής ερμηνευτικής 

προσέγγισης στη θρησκευτική εκπαίδευση: 

 

1. Οι θρησκευτικές και ηθικές ανησυχίες είναι μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας σε 
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συγκεκριμένα συγκείμενα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να τις βλέπουμε και να τις 

διερευνούμε μέσα στις πραγματικότητες τους, από διαφορετικές σκοπιές, ώστε να 

αναπτύξουμε αναλυτικές ικανότητες με τις οποίες να τις κατανοούμε και να τις 

εφαρμόζουμε. 

2. Οι θρησκευτικές και ηθικές ανησυχίες οικοδομούνται σε αξίες και νόρμες οι 

οποίες εξελίσσονται, δεν μένουν στατικές. 

3. Για να γίνει πραγματικότητα η θρησκευτική εκπαίδευση μέσα από ένα κριτικό 

πνεύμα που να προωθεί την κοινωνική αλλαγή/δικαιοσύνη, δεν πρέπει να 

υποβαθμιστεί απλά σε μια ηθικιστική/μοραλιστική προσέγγιση.  

4. Είναι σημαντικό η θρησκευτική εκπαίδευση να προσαρμόζεται στις τοπικές 

ανάγκες και πραγματικότητες, πάντα μέσα από μια κριτική ερμηνευτική σκοπιά. 

5. Η θρησκευτική εκπαίδευση δεν πρέπει να περιοριστεί στη διδασκαλία/μάθηση 

σχετικά με τον ομολογιακό ή μη χαρακτήρα της. Μπορεί να συμβάλει στην 

προώθηση της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας και της ειρηνικής συμβίωσης.  

6. Η θρησκευτική εκπαίδευση δεν πρέπει να δίνει το μήνυμα στους/στις 

μαθητές/τριες ότι ο στόχος της είναι να δακτυλοδείξει απλά αυτούς/ές που 

παραβιάζουν τις θρησκευτικές αξίες μέσα από ένα ηθικισμό.  

7. Η θρησκευτική εκπαίδευση πρέπει να είναι ανοικτή στις διαπολιτισμικές 

συγκρούσεις και τις διαφορετικές ερμηνείες θρησκευτικών και ηθικών αξιών, 

χωρίς να πέφτει στην παγίδα του απόλυτου σχετικισμού. 

8. 8. Η θρησκευτική εκπαίδευση είναι κριτική και ερμηνευτική. Διερευνά τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες οι θρησκευτικές αξίες σε σχέση με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, κατανοούνται και προωθούνται ώστε να αλλάξει η κοινωνία και να 

γίνει πιο δίκαιη και ειρηνική.  

 

 

 

Μιχαλίνος Ζεμπύλας 
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ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΕΣ 
 

Θέματα υπό έμφαση 

Διαθρησκευτικός  διάλογος – Η αρμονική συνύπαρξη των κατοίκων της Κύπρου ανεξαρτήτων 

θρησκεύματος. Επίκεντρο στην Κύπρο 

 

Τάξη/εις 

Ε’ & Στ΄ Τάξεις (με προσαρμογές σε  Δ΄ Τάξη) 
Κεφάλαιο/α 

Δ’ Τάξη: 

Θεματική ενότητα 8: Γνωριμία με όλους και 

όλες 

 

Ε’ Τάξη: 

Θεματική ενότητα 8: Γνωριμία με όλους και 

όλες 

 

Στ’ Τάξη: 

Θεματική ενότητα 8: Γνωριμία με όλους και 

όλες 

 

Διάρκεια: 

2 ή 3 x 40’ 

 

Σύνοψη 

 Παρουσίαση της προσπάθειας για οικοδόμηση σχέσεων αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ ανθρώπων 

διαφορετικών θρησκευμάτων στην Κύπρο. Συνειδητοποίηση της ανάγκης για συνεργασία  προς 

επίλυση σημαντικών κοινωνικών και άλλων θεμάτων που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. 

 

Σκοπός 

 

Τα παιδιά  να αναπτύξουν θετική στάση για 

αρμονική συνύπαρξη με συνανθρώπους μας από 

την Κύπρο που προέρχονται από διαφορετικά 

θρησκεύματα. 

 

Συνάφεια με Δείκτες Επιτυχίας και 

Επάρκειας 

 

Δ΄ τάξη: 

8.1.1 Να προσδιορίζουν τα βασικά στοιχεία της 

ταυτότητας των ρωμαιοκαθολικών χριστιανών.  

 Ονομασία και ιστορικογεωγραφικός 

προσδιορισμός της γένεσης του 

Ρωμαιοκαθολικισμού. 

 Θρησκευτικά πιστεύω 

ρωμαιοκαθολικών χριστιανών. 

 Ο πάπας ως θρησκευτικός ηγέτης και το 

αλάθητό του. 

 Βατικανό, Άγιος Πέτρος και Αγία Έδρα. 

8.1.2 Να αντιπαραβάλλουν χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της λατρευτικής ζωής των 

ρωμαιοκαθολικών χριστιανών με αυτά των 

ορθόδοξων χριστιανών. 

 Η όστια και η χρήση της στη Θεία 

Στόχοι 

Οι μαθητές/τριες: 

 Να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τη 

θρησκευτική σύνθεση του κυπριακού 

πληθυσμού μέσα από θρησκευτικά 

κείμενα 

 Να γνωρίσουν ενέργειες μέσα από τις 

οποίες οι διάφορες θρησκείες στην 

Κύπρο βοηθούν τον εμπερίστατο 

συνάνθρωπο (φιλανθρωπικό έργο, 

υποδοχή μεταναστών, ισότητα φύλων) 
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 Να αντιληφθούν την ανάγκη για 

σεβασμό και αποδοχή της 

διαφορετικότητας στα θέματα θρησκείας 

 Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για 

αρμονική συνύπαρξη των διαφόρων 

θρησκευτικών ομάδων στην Κύπρο 

 Να γνωρίσουν κοινές προσπάθειες για 

τη διαφύλαξη των θρησκευτικών μας 

μνημείων. (Επιτροπή για την πολιτιστική 

μας κληρονομιά).   

 Να γνωρίσουν τα κυριότερα 

θρησκευτικά μνημεία της Κύπρου  

 

Μετάληψη των Ρωμαιοκαθολικών. 

 Το εκκλησιαστικό μουσικό όργανο, που 

χρησιμοποιείται στις ακολουθίες των 

Ρωμαιοκαθολικών. 

 Η δομή, το τελετουργικό και ο χρόνος 

τέλεσης της Θείας Λειτουργίας. 

 Εικονογραφική παράδοση 

ρωμαιοκαθολικών ναών επηρεασμένη 

από την κοσμική ζωγραφική. 

 Παρουσιαστικό και χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα ρωμαιοκαθολικών ιερέων. 

8.1.3 Να εντοπίζουν τα κοινά γνωρίσματα 

ανάμεσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον 

Ρωμαιοκαθολικισμό. 

 Ομοιότητες στα θρησκευτικά πιστεύω 

και τη λατρευτική ζωή ανάμεσα στην 

Ορθόδοξη Εκκλησία και τον 

Ρωμαιοκαθολικισμό. 

 Στάση σεβασμού και αποδοχής τη 

διαφορετικότητας. 

 

Ε΄ τάξη: 

8.1.1 Να προσδιορίζουν τα βασικά στοιχεία της 

ταυτότητας της μουσουλμανικής θρησκείας και 

των μουσουλμάνων.  

 Ονομασίες (Ισλαμισμός, 

Μουσουλμανισμός, Μωαμεθανισμός) 

και ιστορικογεωγραφικός 

προσδιορισμός της γένεσης του 

Ισλαμισμού.  

 Αλλάχ: ο ένας και μοναδικός Θεός. 

 Ο προφήτης Μωάμεθ ως ιδρυτής του 

Μουσουλμανισμού. 

 Κοράνι: το ιερό βιβλίο των 

Μωαμεθανών. Χαντίθ: η ιερή 

παράδοση. 

 Τέμενος-Τζαμί: ο χώρος λατρείας. 

8.1.2 Να παρουσιάζουν τις σημαντικότερες 

πτυχές της λατρευτικής ζωής και θρησκευτικής 

παράδοσης των Μουσουλμάνων.  

 Η κλήση των πιστών για προσευχή πέντε 

φορές την ημέρα από τον μουεζίνη πάνω 

στους μιναρέδες. 

 Το πλύσιμο των πιστών στην κρήνη του 

τεμένους πριν από την προσευχή. 

 Η στροφή των πιστών προς την 
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κατεύθυνση της Μέκκας κατά την 

προσευχή. 

 Η απαγγελία στίχων του Κορανιού από 

τον ιμάμη στον άμβωνα. 

 Ο τελετουργικός ρυθμός της προσευχής 

των Μουσουλμάνων. 

 Η νηστεία των Μουσουλμάνων την 

περίοδο του Ραμαζανιού. 

 Η ιερή μέρα της Παρασκευής. 

 Η παράδοση των αραβουργημάτων και 

των χαλιών ισλαμικής τέχνης. 

8.1.3 Να καθορίζουν τις σχέσεις που θα πρέπει 

να επικρατούν ανάμεσα στους Χριστιανούς και 

τους Μουσουλμάνους, υπογραμμίζοντας την 

αναγκαιότητα για διάλογο ανάμεσα στις δύο 

θρησκείες. 

 Κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό, 

ανεπανάληπτο και εικόνα του Θεού. 

 Οι αιρετικοί και οι ετερόδοξοι είναι 

συνάνθρωποι, για τους οποίους οι 

χριστιανοί πρέπει να προσεύχονται. 

 Στάση σεβασμού και αποδοχής τη 

διαφορετικότητας. 

 Επιδίωξη κατανόησης, διαλόγου, 

επικοινωνίας, πνεύματος συνεννόησης 

και συνεργασίας. 

 

Στ΄ τάξη: 

8.1.5 Να καθορίζουν τις σχέσεις που θα πρέπει 

να επικρατούν ανάμεσα στους Χριστιανούς και 

στους προερχομένους από άλλα θρησκεύματα.  

 Κάθε πρόσωπο είναι μοναδικό, 

ανεπανάληπτο και εικόνα του Θεού.  

 Οι αιρετικοί και οι ετερόδοξοι είναι 

άνθρωποι για τους οποίους οι 

χριστιανοί θα πρέπει να προσεύχονται. 

 Στάση σεβασμού και αποδοχής της 

διαφορετικότητας.  

 Επιδίωξη κατανόησης, διαλόγου, 

επικοινωνίας, πνεύματος συνεννόησης 

και συνεργασίας.  

 

Προετοιμασία 

 Έρευνα στο διαδίκτυο για εξεύρεση υλικού σχετικού με το θέμα. 

 Επικοινωνία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για πληροφορίες σχετικά με τη 
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σύνθεση του πληθυσμού στην Κύπρο. 

 Έρευνα για φωτογραφικό υλικό. 

 Μελέτη θρησκευτικών κειμένων και διακηρύξεων των θρησκευτικών ηγετών της Κύπρου. 

 Μελέτη και επιλογή ύμνων και μουσικής από τη λατρεία και τη μουσική παράδοση στις 

διάφορες θρησκείες. 

 Ετοιμασία φύλλων εργασίας. 

 Ετοιμασία παρουσίασης P.P.  

 

Υλικά – Μέσα – Εποπτικό υλικό: 

 

Θεολογικά κείμενα: 

 Απόσπασμα από τη Θεία Λειτουργία Αγίου Βασιλείου 

 Παράθεμα, Κοράνιο, σούρα «Η Βους», 2, 172 (Βιβλίο Θρησκευτικών ελληνικό, σελ. 109) 

 

Άλλα Κείμενα:  

 Κείμενα από Religious Track of the Cyprus Peace Process, World Council of Churches 

(Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών), εφημερίδες κτλ 

 Κοινή διακήρυξη καταδίκης βίας κατά των γυναικών από θρησκευτικούς ηγέτες  της Κύπρου 

(http://churchofcyprus.org.cy/31708) 

 Τάκης Χατζηδημητρίου – Ali Tuncay: Ο πολιτισμός φτιάχνει μνήμες εμπιστοσύνης. 

(http://archive.philenews.com/el-gr/koinonia-anthropoi/443/263281/takis-

chatzidimitriou-ali-tuncay-o-politismos-ftiachnei-mnimes-empistosynis) 

 

Εικόνες: 

 Φωτογραφίες από Religious Track of the Cyprus Peace Process 

 Φωτογραφικό Λεύκωμα 1958-1967, Ραμαζάνι στο Δάλι 

 

Ταινίες: 

 AHDR  Policy paper, τελευταίο στιγμιότυπο, μουσική για θρησκείες   

 

Ιστοσελίδες: 

 UNDP 

http://www.cy.undp.org/content/cyprus/en/home/ourwork/overview.html 
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Πορεία δραστηριότήτων/ Οδηγίες/ Δραστηριότητες: 

 

ΜΑΘΗΜΑ 1: 

 

Δραστηριότητα 1: Αφόρμηση:  

Προβάλλουμε τη φωτογραφία με τους 

θρησκευτικούς ηγέτες (διαφάνεια 2)   

 

Βοηθητικές Ερωτήσεις 

 Τι βλέπουμε στην εικόνα; 

 Τι φοράνε; 

 Υπάρχουν κάποιοι/ες που τους/τις 

γνωρίζετε; 

 Ποιες θρησκευτικές ομάδες νομίζετε 

ότι εκπροσωπούν; (Αναφορά στους 

Ορθόδοξους Χριστιανούς, 

Μουσουλμάνους, Μαρωνίτες, Αρμένιους, Λατίνους). 

 Με ποιαν ευκαιρία νομίζετε ότι τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία; 

 

Δραστηριότητα 2: Το Γραφείο για το Θρησκευτικό Διάλογο 

Ξαναπροβάλλουμε  την ίδια φωτογραφία, αλλά αυτή τη φορά  με τον υπότιτλο: 

Κοινή διακήρυξη καταδίκης της βίας κατά των γυναικών (Λευκωσία 25/11/2015)  

ΠΑΡΟΝ 

 

Θέτουμε Ερωτήματα για προβληματισμό: 

 

 Οι θρησκείες που εκπροσωπούν είναι οι ίδιες ή έχουν διαφορές; 

 

 Με ποιαν ευκαιρία, λοιπόν, νομίζετε ότι βρέθηκαν μαζί;  

 

 Αναφορά στο “Γραφείο για τον Θρησκευτικό Διάλογο στο πλαίσιο της Ειρηνευτικής 

Διαδικασίας για το Κυπριακό” και στον σκοπό του. 

 

 Πότε έγινε αυτή η συνάντηση; (Πρόσφατα, 2015, ΠΑΡΟΝ) 

 

Προβάλλουμε περισσότερες φωτογραφίες από τη δουλειά του Γραφείου για τον Θρησκευτικό 

Διάλογο στο πλαίσιο της Ειρηνευτικής Διαδικασίας για το Κυπριακό. (διαφάνειες 5-7) 

 

Δραστηριότητα 3: Τέμενος και εκκλησία 

Προβολή διαφάνειας 8: Υποβάλλουμε στα παιδιά το ερώτημα: Πώς ξεχωρίζουμε από αυτές τις 

φωτογραφίες το τέμενος από την εκκλησία;  

 Η εκκλησία ξεχωρίζει από το καμπυλωτό σχήμα του Ιερού.  

 Το τέμενος από το πράσινο χρώμα στα παράθυρα. Χρώμα του Ισλάμ. 

 

Δραστηριότητα 4: Τότε και τώρα 

Στο παρελθόν άραγε πώς ήταν τα πράγματα;  
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Προβάλλουμε φωτογραφίες  από το παρελθόν και ζητάμε από τα παιδιά να σχολιάσουν. 

 

 

Δάλι, 3 Φεβρουαρίου 1965.  

Γιορτή Ραμαζανιού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια, μοιράζουμε στα παιδιά το την είδηση και το κείμενο για το Κοινό Ανακοινωθέν των 

Θρησκευτικών Ηγετών της Κύπρου της 24ης Νοεμβρίου 2015 για καταδίκη της τρομοκρατίας  

(http://churchofcyprus.org.cy/31570)  

****************************************************************************** 

Οι θρησκευτικοί ηγέτες της Κύπρου καταδικάζουν τη βία και την τρομοκρατία 

Κοινή δήλωση με την οποία καταδικάζουν κάθε μορφή επίθεσης, τρομοκρατίας και βίας, στην 

Κύπρο, στην περιοχή και στον κόσμο ευρύτερα, εξέδωσαν την Τρίτη οι πέντε θρησκευτικοί ηγέτες 

της Κύπρου. 

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Γραφείου για τον Θρησκευτικό Διάλογο στο πλαίσιο της 

Ειρηνευτικής Διαδικασίας για το Κυπριακό, τη δήλωση συνυπογράφουν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

Χρυσόστομος Β΄, ο Μουφτής των Τ/κ Ταλίπ Αταλάι, ο Αρχιεπίσκοπος Αρμενίων Ναρέγκ, ο 

Αρχιεπίσκοπος Μαρωνιτών Σουέιφ και ο Επίσκοπος των Λατίνων Jerzy Kraj. 

Στην κοινή τους δήλωση, οι θρησκευτικοί ηγέτες «καταδικάζουν κατηγορηματικά όλες τις μορφές 

βίας που στρέφονται εναντίον αθώων πολιτών». 

«Κανένας πόλεμος, καμία τρομοκρατική ενέργεια, θηριωδίες ή βίαιες επιθέσεις εναντίον αθώων 

πολιτών δεν μπορούν να δικαιολογηθούν στο όνομα του Παντοδύναμου Θεού ή οποιασδήποτε 

θρησκείας» προστίθεται. 

Οι ηγέτες επαναβεβαιώνουν τέλος ότι ο κοινός τους διάλογος ενισχύει την πεποίθησή τους ότι δεν 

υπάρχει μέλλον χωρίς ανεκτικότητα, σεβασμό και ειρηνική συνύπαρξη. 

Έχουμε ευθύνη να κηρύξουμε και να δείξουμε με λόγια και έργα ότι ο αμοιβαίος μας σεβασμός 
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προς την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια είναι πιο ισχυρός από τρομοκρατικές ενέργειες και τη 

διαστρέβλωση της θρησκείας, καταλήγει η ανακοίνωση. 

 Λευκωσία 25/11/2015 

(ΚΥΠΕ/ΑΓΚ/ΜΜ) 

 ***************************************************************************** 

Κοινό Ανακοινωθέν των Θρησκευτικών Ηγετών της Κύπρου 

24 Νοεμβρίου 2015 

Εμείς, οι θρησκευτικοί ηγέτες των πέντε κύριων θρησκευτικών κοινοτήτων της Κύπρου, οι 

Έλληνες Ορθόδοξοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Αρμένιοι Ορθόδοξοι, οι Μαρωνίτες και οι Λατίνοι 

Καθολικοί, οι οποίοι είμαστε μέλη του “ Religious Track of the Cyprus Peace Process” το οποίο 

τελεί υπό την αιγίδα της Σουηδικής πρεσβείας, αφοσιωμένοι και εργαζόμενοι για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την ειρήνη στην Κύπρο, εκφράζουμε με ενιαία φωνή την εναντίωση μας σ΄ όλες τις 

μορφές επιθέσεων, τρομοκρατίας και βίας στη χώρα μας, την περιοχή και στον κόσμο γενικότερα. 

Ενωμένοι, με μια φωνή, επαναλαμβάνουμε ότι ως θρησκευτικοί ηγέτες πρωτίστως προσευχόμαστε 

κυρίως για όλα τα θύματα, τις οικογένειές τους, τους φίλους τους αλλά και μ΄ όλους εκείνους που 

θρηνούν θύματα σ’ όλο τον κόσμο. 

Είμαστε τρομοκρατημένοι βλέποντας τις αυξημένες μορφές αποκρουστικής βίας κατά αθώων 

πολιτών στην περιοχή μας αλλά και πέρα απ΄ αυτήν, με θύματα ανάμεσα τους παιδιά, γυναίκες και 

ηλικιωμένους. Προσευχόμαστε και συμπονούμε τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό των 

προσφύγων από την περιοχή μας, οι οποίοι με κίνδυνο την ζωή τους προσπαθούν να αποφεύγουν 

τις εχθροπραξίες, την απόρριψη και τον θάνατο. 

Καταδικάζουμε κατηγορηματικά όλες τις μορφές βίας εναντίον αθώων πολιτών. Κανένας πόλεμος, 

καμία πράξη τρομοκρατίας ή βίαιων επιθέσεων εναντίον αθώων ανθρώπων μπορεί να 

δικαιολογηθεί στο όνομα του Θεού ή οποιασδήποτε θρησκείας ή ακόμη της ανθρωπότητας. Ο 

πόλεμος γεννά  πόλεμο και η βία γεννά βία. Όλοι οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι πρέπει να σταθούν 

με σεβασμό αλληλεγγύη και φροντίδα μεταξύ τους. Η βία στο όνομα του Θεού είναι βία εναντίον 

των ιδίων των θρησκειών. 

Ως θρησκευτικοί ηγέτες έχουμε ευθύνη όχι μόνο να συζητούμε και να εργαζόμαστε ενωμένοι 

ενάντια σ΄ όλες τις μορφές βίας. Να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα τις 

βασικές αιτίες που οδηγούν στις συγκρούσεις αυτές, τη βία και τους πολέμους. Πρέπει πάντοτε να 

προωθούμε και να προστατεύουμε την ειρήνη. 

Καλούμαστε μέσω των ιερών μας κειμένων όχι μόνο να καταπολεμήσουμε την αδικία αλλά και να 

στηρίξουμε τους φτωχούς. Όπου επικρατεί η ανισότητα και η αδικία, η δημιουργία συγκρούσεων 

είναι πολύ πιθανή. Εμπνευσμένοι από τις κοινές μας αξίες  αγκαλιάζουμε τους  ευπαθείς 

συνανθρώπους μας με σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξιοπρέπεια. 
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Ο διάλογος που επιτελείται μεταξύ μας, ενισχύει την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει μέλλον χωρίς 

ανοχή, αμοιβαία κατανόηση, σεβασμό και ειρηνική συνύπαρξη. 

Με τις διαφορετικές ταυτότητες μας θα πρέπει να συνυπάρξουμε ως οικογένεια είτε ως άνθρωποι 

κάθε πίστης ή καμίας. Έχουμε ευθύνη να κηρύττουμε, να ενεργούμε και να δείχνουμε τον κοινό 

μας σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια στοιχεία ισχυρότερα από τις τρομοκρατικές 

ενέργειες, και την  διαστροφή της ίδιας της θρησκείας. 

Μαζί επαναβεβαιώνουμε την ανάγκη ότι πάντες πρέπει να υπερασπίζονται τις δημοκρατικές και 

διαπολιτισμικές αξίες και κυρίως τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία έχουν υποστεί παραβιάσεις 

πρόσφατα στην Άγκυρα, το Σινά, τη Βηρυτό, το Παρίσι, τη Γιόλα και το Μπαμάκο. 

Επαναβεβαιώνουμε τη φιλοξενία και τη φροντίδα μας σ΄ όσους διαφεύγουν τη βία, την καταπίεση 

και τον πόλεμο. 

Ας είμαστε συμπονετικοί ώστε να πορευθούμε ταπεινά μαζί με τον Θεό στον δρόμο της αγάπης, του 

ελέους, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. 

 

Οι υπογράφοντες: 

Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος 

Η Α. Ε. ο  Μουφτής της Κύπρου Δρ. Talip Atalay 

Η Α. Σ. ο Αρχιεπίσκοπος της Αρμενικής Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου κ. Nareg 

Η Α. Σ. ο Αρχιεπίσκοπος της Μαρωνιτικής  Εκκλησίας της Κύπρου  κ. Yousef Soueif 

Ο Αιδεσιμολογιώτατος π. Jerzy Kraj Βικάριος του Λατινικού Πατριαρχείου και αντιπρόσωπος της 

Αποστολικής Νουντσιατούρας στην Κύπρο. 

 

****************************************************************************** 

 

Ακολουθεί ανάλυση και σχολιασμός. Ζητάμε από τα παιδιά να ξαναδιαβάσουν το κείμενο και να 

εντοπίσουν στοιχεία που ενώνουν τους ανθρώπους ανεξάρτητα από θρησκευτική καταγωγή και 

προέλευση. 

 

Δραστηριότητα 5: Φύλλο Εργασίας 

Στη συνέχεια, δίνουμε ακόμα ένα φύλλο εργασίας όπου τα παιδιά καλούνται:  

α) να αναφέρουν ποιοι είναι οι θρησκευτικοί ηγέτες της Κύπρου, 

β) να καταγράψουν στοιχεία για τα οποία όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες της Κύπρου τάσσονται υπέρ 

ή κατά. 

 

Προαιρετική Εργασία: Διαβάζουν την Κοινή διακήρυξη καταδίκης βίας κατά των γυναικών από 

τους θρησκευτικούς ηγέτες της Κύπρου (http://churchofcyprus.org.cy/31708) και καταγράφουν 

σκέψεις και σχόλια.         
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ΜΑΘΗΜΑ 2 

 

Δραστηριότητα 1:  

Σύνδεση με τα προηγούμενα.  

 

Δραστηριότητα 2: Οι θρησκευτικές ομάδες της Κύπρου 

Ποιες είναι οι θρησκευτικές ομάδες στην Κύπρο; Υπενθυμίζουμε και προβάλουμε τη διαφάνεια 3. 

 

Ρωτάμε τα παιδιά εάν γνωρίζουν πού συναντούμε αυτές τις θρησκευτικές ομάδες. Τα παιδιά 

αναφέρουν ό, τι γνωρίζουν για το θέμα. Ακολουθεί προβολή χάρτη της Κύπρου με την κατανομή 

των κοινοτήτων πριν το 1974 και τα παιδιά κάνουν τις παρατηρήσεις τους.  

Μιλάμε για τα μικτά χωριά και τα 4 Μαρωνίτικα χωριά (Κορμακίτης, Αγία Μαρίνα Σκυλλούρας 

(μικτό με τ/κ), Ασώματος, Καρπάσια) και αναφέρουμε ότι οι Αρμένιοι και οι Λατίνοι έμεναν και 

συνεχίζουν να μένουν κυρίως στις πόλεις. 

 

Ρωτάμε ποιος  είναι ο χώρος λατρείας των θρησκευτικών αυτών ομάδων και συμπληρώνουν το 

φυλλάδιο. 

 

 

Θρησκευτική Ομάδα Χώρος λατρείας 

Ορθόδοξοι Χριστιανοί  

Μουσουλμάνοι  

Μαρωνίτες  

Αρμένιοι  

Λατίνοι  

 

 Ακολουθεί προβολή φωτογραφιών από τα αντίστοιχα θρησκευτικά μνημεία και τα παιδιά 

καλούνται να μαντέψουν σε ποια κοινότητα ανήκει ο κάθε ναός(διαφάνειες 5-9): 

 Ορθόδοξοι Χριστιανοί: Καθεδρικός Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου  

 Μουσουλμάνοι: Τέμενος Χαλά Σουλτάν  

 Μαρωνίτες: Εκκλησία Παναγίας των Χαρίτων (Πύλη Πάφου)  

 Αρμένιοι: Ιερός Ναός Sourp Asdvadzadzin 

 Λατίνοι: Εκκλησία Τιμίου Σταυρού (Πύλη Πάφου)  

 

Στη συνέχεια αναφέρουμε ποια είναι τα ιερά βιβλία των θρησκευτικών αυτών ομάδων (διαφάνεια 

10): 

 Χριστιανοί: Ευαγγέλιο-Βίβλος (φωτογραφία) 

 Μουσουλμάνοι: Κοράνιο (φωτογραφία) 

 

Συμπληρώνουν το Φύλλο Εργασίας.  

 

Δραστηριότητα 3: Τα Ιερά Βιβλία 

 

Τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες και καλούνται να μελετήσουν τα ακόλουθα χωρία/ 

αποσπάσματα από τα Ιερά Βιβλία του Χριστιανισμού και του Ισλάμ και να απαντήσουν στις 
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ερωτήσεις που τους δίνονται. Γίνεται χρήση φυλλαδίου. 

 

 Ομάδες Α΄+ Γ΄: Μελέτη χωρίου από Κοράνιο  

     Ερώτημα: Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από το Κοράνι, ο Αλλάχ τι ζητά από τους 

πιστούς να κάνουν; 

 

Ομάδες Β΄+ Δ΄: Μελέτη χωρίου από Θεία Λειτουργίας Μεγάλου Βασιλείου 

    Ερώτημα: Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από την ευχή της Θείας Λειτουργίας του 

Μεγάλου Βασιλείου, τι ζητούμε οι πιστοί από τον Θεό; 

 

 

Χωρίο από Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου 

 

Αρχαίο Κείμενο: 

 

« Μνήσθητι, Κύριε, του περιεστώτος λαού, και των δι’ ευλόγους αιτίας απολειφθέντων, και 

ελέησον αυτούς και ημάς κατά το πλήθος του ελέους σου.  

Τα ταμεία αυτών έμπλησον παντός αγαθού˙ τας συζυγίας αυτών εν ειρήνη και ομονοία 

διατήρησον˙ τα νήπια έκθρεψον˙ την νεότητα παιδαγώγησον˙ το γήρας περικράτησον˙ τους 

ολιγοψύχους παραμύθησαι˙ τους εσκορπισμένους επισυνάγαγε˙ τους πεπλανημένους επανάγαγε, 

και σύναψον τη αγία σου καθολική και αποστολική Εκκλησία. 

Τους οχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων ελευθέρωσον˙ τοις πλέουσι σύμπλευσον˙ τοις 

οδοιπορούσι συνόδευσον˙ χηρών πρόστηθι˙ ορφανών υπεράσπισον˙ αιχμαλώτους ρύσαι˙ 

νοσούντας ίασαι. 

Των εν βήμασι, και μετάλλοις, και εξορίαις, και πικραίς δουλείαις, και πάση θλίψει και ανάγκη 

και περιστάσει όντων μνημόνευσον, ο Θεός, και πάντων των δεομένων της μεγάλης σου 

ευσπλαγχνίας˙ και των αγαπώντων ημάς, και των μισούντων, και των εντειλαμένων ημίν τοις 

αναξίοις εύχεσθαι υπέρ αυτών. 

Και παντός του λαού σου μνήσθητι, Κύριε ο Θεός ημών, και επί πάντας έκχεον το πλούσιόν σου 

έλεος, πάσι παρέχων τα προς σωτηρίαν αιτήματα». (Από τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου 

Βασιλείου). 

 

Μετάφραση 

 

Θυμήσου σπλαχνικά, Κύριε, και το λαό που μας περιστοιχίζει, αλλά και όσους δικαιολογημένα 

απουσιάζουν, και ελέησε κι αυτούς κι εμάς με το μεγάλο έλεός σου. 

Γέμισε τις αποθήκες τους με κάθε αγαθό. Διατήρησε τις οικογένειές τους με ειρήνη και ομόνοια. 

Ανάθρεψε τα νήπια˙ παιδαγώγησε τους νέους˙ βοήθησε τους γέροντες˙ παρηγόρησε τους δειλούς˙ 

μάζεψε τους σκορπισμένους˙ επανάφερε τους πλανεμένους και σύνδεσέ τους με την αγία σου 

καθολική και αποστολική Εκκλησία.  

Όσους υποφέρουν από ακάθαρτα πνεύματα ελευθέρωσέ τους. Ταξίδεψε μαζί με όσους ταξιδεύουν 

στη θάλασσα˙ συνόδευσε όσους οδοιπορούν˙ προστάτευσε τις χήρες˙ υπεράσπισε τα ορφανά˙ 

ελευθέρωσε τους αιχμαλώτους˙ θεράπευσε τους αρρώστους.  

Όσους σύρονται στα δικαστήρια και όσους έχουν καταδικαστεί σε καταναγκαστικά έργα σε 

ορυχεία, κι εκείνους που βρίσκονται σε εξορίες και πικρές δουλείες, σε κάθε θλίψη ή ανάγκη και 

δύσκολη περίσταση, θυμήσου σπλαχνικά εσύ, ο Θεός, καθώς και όλους όσους έχουν ανάγκη της 
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μεγάλης σου ευσπλαχνίας. Κι αυτούς που μας αγαπούν, κι όσους μας μισούν, καθώς και κείνους 

που παρακάλεσαν εμάς τους ανάξιους να προσευχόμαστε γι’ αυτούς, θυμήσου τους, Κύριε.  

Θυμήσου ακόμη, Κύριε ο Θεός  μας, και όλο το λαό σου, και σ’ όλους σκόρπιζε το πλούσιό σου 

έλεος, εκπληρώνοντας στον καθένα τα αιτήματα για τη σωτηρία του.  

 

(Μετάφραση Αδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», βασισμένη στην ερμηνεία του Π.Ν. Τρεμπέλα) 

 

Στη συνέχεια οι ομάδες ανακοινώνουν στην ολομέλεια της τάξεις τα αποτελέσματα της εργασίες 

τους και ακολουθεί συζήτηση. 

 

 

Προαιρετική έρευνα: Ερευνώ για ένα θρησκευτικό μνημείο στην περιοχή μου (της δικής μου ή 

άλλης θρησκείας) κι ετοιμάζω μια παρουσίαση. Καλό είναι οι εργασίες των παιδιών να 

παρουσιαστούν στους/στις συμμαθητές/τριές τους. 

 

Αναστοχασμός 

Σύνδεση με κεφάλαια που αναφέρονται σε θρησκευτικές κοινότητες στην Κύπρο – βασικά στοιχεία 

θρησκειών 

 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση  είναι συντρέχουσα τόσο για τον/την εκπαιδευτικό όσο και τα παιδιά.. Θα εξαρτηθεί 

από τον βαθμό συμμετοχής των παιδιών στο μάθημα καθώς και από τη διεξαγωγή γόνιμου κι 

εποικοδομητικού διαλόγου. Σχετικά με τον γνωσιολογικό τομέα, τα παιδιά πρέπει να είναι σε θέση 

να γνωρίζουν τις θρησκευτικές κοινότητες του κυπριακού πληθυσμού αλλά και να αναγνωρίζουν 

τους θρησκευτικούς ηγέτες της κάθε θρησκείας στον τόπο μας. Παράλληλα, πρέπει να διακρίνουν  

θρησκευτικά μνημεία των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και το ιερό βιβλίο της κάθε 

θρησκείας. Σε επίπεδο στάσεων και αξιών πρέπει να προωθηθεί η ανάγκη για σεβασμό προς τις 

θρησκείες, και αναγνώριση του δικαιώματος του/της καθενός/μιάς για άσκηση των θρησκευτικών 

του/της καθηκόντων. Επιπρόσθετα, πρέπει να καλλιεργηθεί η τάση για αγώνα υπέρ της ειρήνης, 

της δικαιοσύνης, της συνεργασίας των ανθρώπων προς αποφυγή των πολέμων, του μίσους, της 

βίας, της τρομοκρατίας. 

 

Μπορούν να δοθούν ξανά τα φύλλα εργασιών υπό τύπο εξέτασης για απλή αντιστοίχιση των 

κοινοτήτων με τους ναούς. 

 

Εισηγήσεις για συνέχεια 

 Επίσκεψη σε κάποιο εκκλησιαστικό μνημείο της περιοχής τους. 

 Μελέτη (project)  για κάποιο εκκλησιαστικό μνημείο της περιοχής τους και παρουσίασή 

του στην τάξη. 

 Συνέντευξη από κληρικό κάποιας θρησκείας στην περιοχή τους. 

 Μελέτη του εσωτερικού χώρου ενός τεμένους και μιας εκκλησίας – συζήτηση 

 Μελέτη του περίβολου ενός τεμένους και μιας εκκλησίας – συζήτηση 

 Μελέτη  αρμένικου, μαρωνιτικού και λατινικού ναού - παρουσίαση στην τάξη.  
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Ιδέες για δράση/ Προγράμματα στην κοινότητα 

 Καθαριότητα περίβολου της εκκλησίας της κοινότητας. 

 Δενδροφύτευση ή περιποίηση των κήπων της εκκλησίας της κοινότητας. 

 Συνδρομή στη διοργάνωση φιλανθρωπικής αγοράς σε συνεργασία με τους ιερείς κι 

επιτρόπους της κοινότητας. 

 Ετοιμασία πακέτων αγάπης και διανομή τους σε πάσχοντες κι εμπερίστατους 

συνανθρώπους μας ανεξαρτήτως θρησκεύματος. 

 Επισκέψεις στους πλησιέστερους ναούς άλλων θρησκειών και δογμάτων και γνωριμία με 

άτομα ή και παιδιά των ομάδων αυτών. 

 

Διαφοροποίηση 

Οι μαθητές/τριες άλλων θρησκειών ή δογμάτων μπορούν να μετατραπούν σε εξαίρετους/ες 

βοηθούς για να παρουσιάσουν θέματα της δικής τους θρησκείας ή δόγματος. Αυτό βέβαια πρέπει 

να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη του/της μαθητή/τριας, σε πλαίσια αξιοποίησής του/της και σε καμιά 

περίπτωση δεν πρέπει το παιδί να στοχοποιηθεί. Αν θεωρούμε ότι οι μαθητές/τριές μας δεν είναι 

έτοιμοι/ες για κάτι τέτοιο, το αφήνουμε για αργότερα. 

 

Συμβουλές για τον/την εκπαιδευτικό 

Είναι απαραίτητο πριν από το συγκεκριμένο μάθημα, η/ο εκπαιδευτικός να διασφαλίσει κλίμα 

σεβασμού της διαφορετικότητας των μαθητών/τριών. Εκείνο που προφανώς είναι πιθανότερο να 

τεθεί από μερικά παιδιά είναι το θέμα της καταστροφής και της βεβήλωσης των θρησκευτικών και 

πολιτιστικών μας μνημείων στις κατεχόμενες περιοχές. Παράλληλα, μπορεί να τεθεί θέμα 

εκτοπισμού των Ελληνοκυπρίων από τις πατρογονικές τους εστίες. Είναι επίσης αναμενόμενο, αν 

οι γονείς είναι εκτοπισθέντες/είσες ή αν στην οικογένεια του παιδιού υπάρχει αγνοούμενος/η, τα 

βιώματα από την πλευρά της οικογένειας να είναι έντονα και το παιδί να εκφράσει πόνο και θυμό. 

Η/ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πολύ προσεκτική/ός και να προσπαθήσει να αφήσει μέσα σε 

κλίμα ελευθερίας έκφρασης λόγου ν’ αναφυούν οι απόψεις και θέσεις των παιδιών, με σκοπό έναν 

γόνιμο προβληματισμό. Ταυτόχρονα, πρέπει να προωθήσει τις αρχές της ειρήνης και της 

συνεργασίας. (Το θέμα είναι πολύ λεπτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείρισή του). 

 

Φυλλάδιο/α και σύνδεσμοι/υποστηρικτικό υλικό 

Όπως αναφέρονται στα σχέδια μαθήματος και στις παρουσιάσεις p.p. 
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Μάθημα 1, Δραστηριότητα 4 

Οδηγίες: Διαβάζω το πιο κάτω ανακοινωθέν και εντοπίζω στοιχεία που ενώνουν τους 

ανθρώπους ανεξάρτητα από θρησκευτική καταγωγή και προέλευση. 

 

Κοινό Ανακοινωθέν των Θρησκευτικών Ηγετών της Κύπρου 

24 Νοεμβρίου 2015 

Εμείς, οι θρησκευτικοί ηγέτες των πέντε κύριων θρησκευτικών κοινοτήτων της Κύπρου, οι 

Έλληνες Ορθόδοξοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Αρμένιοι Ορθόδοξοι, οι Μαρωνίτες και οι Λατίνοι 

Καθολικοί, οι οποίοι είμαστε μέλη του “ Religious Track of the Cyprus Peace Process” το 

οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Σουηδικής πρεσβείας, αφοσιωμένοι και εργαζόμενοι για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρήνη στην Κύπρο, εκφράζουμε με ενιαία φωνή την 

εναντίωση μας σ΄ όλες τις μορφές επιθέσεων, τρομοκρατίας και βίας στη χώρα μας, την 

περιοχή και στον κόσμο γενικότερα. 

Ενωμένοι, με μια φωνή, επαναλαμβάνουμε ότι ως θρησκευτικοί ηγέτες πρωτίστως 

προσευχόμαστε κυρίως για όλα τα θύματα, τις οικογένειές τους, τους φίλους τους αλλά και 

μ΄ όλους εκείνους που θρηνούν θύματα σ’ όλο τον κόσμο. 

Είμαστε τρομοκρατημένοι βλέποντας τις αυξημένες μορφές αποκρουστικής βίας κατά αθώων 

πολιτών στην περιοχή μας αλλά και πέρα απ΄ αυτήν, με θύματα ανάμεσα τους παιδιά, 

γυναίκες και ηλικιωμένους. Προσευχόμαστε και συμπονούμε τον ολοένα και αυξανόμενο 

αριθμό των προσφύγων από την περιοχή μας, οι οποίοι με κίνδυνο την ζωή τους προσπαθούν 

να αποφεύγουν τις εχθροπραξίες, την απόρριψη και τον θάνατο. 

Καταδικάζουμε κατηγορηματικά όλες τις μορφές βίας εναντίον αθώων πολιτών. Κανένας 

πόλεμος, καμία πράξη τρομοκρατίας ή βίαιων επιθέσεων εναντίον αθώων ανθρώπων μπορεί 

να δικαιολογηθεί στο όνομα του Θεού ή οποιασδήποτε θρησκείας ή ακόμη της 

ανθρωπότητας. Ο πόλεμος γεννά  πόλεμο και η βία γεννά βία. Όλοι οι καλοπροαίρετοι 

άνθρωποι πρέπει να σταθούν με σεβασμό αλληλεγγύη και φροντίδα μεταξύ τους. Η βία στο 

όνομα του Θεού είναι βία εναντίον των ιδίων των θρησκειών. 

Ως θρησκευτικοί ηγέτες έχουμε ευθύνη όχι μόνο να συζητούμε και να εργαζόμαστε ενωμένοι 

ενάντια σ΄ όλες τις μορφές βίας. Να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα 

τις βασικές αιτίες που οδηγούν στις συγκρούσεις αυτές, τη βία και τους πολέμους. Πρέπει 

πάντοτε να προωθούμε και να προστατεύουμε την ειρήνη. 
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Καλούμαστε μέσω των ιερών μας κειμένων όχι μόνο να καταπολεμήσουμε την αδικία αλλά 

και να στηρίξουμε τους φτωχούς. Όπου επικρατεί η ανισότητα και η αδικία, η δημιουργία 

συγκρούσεων είναι πολύ πιθανή. Εμπνευσμένοι από τις κοινές μας αξίες  αγκαλιάζουμε τους  

ευπαθείς συνανθρώπους μας με σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξιοπρέπεια. 

Ο διάλογος που επιτελείται μεταξύ μας, ενισχύει την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει μέλλον 

χωρίς ανοχή, αμοιβαία κατανόηση, σεβασμό και ειρηνική συνύπαρξη. 

Με τις διαφορετικές ταυτότητες μας θα πρέπει να συνυπάρξουμε ως οικογένεια είτε ως 

άνθρωποι κάθε πίστης ή καμίας. Έχουμε ευθύνη να κηρύττουμε, να ενεργούμε και να 

δείχνουμε τον κοινό μας σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια στοιχεία 

ισχυρότερα από τις τρομοκρατικές ενέργειες, και την  διαστροφή της ίδιας της θρησκείας. 

Μαζί επαναβεβαιώνουμε την ανάγκη ότι πάντες πρέπει να υπερασπίζονται τις δημοκρατικές 

και διαπολιτισμικές αξίες και κυρίως τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία έχουν υποστεί 

παραβιάσεις πρόσφατα στην Άγκυρα, το Σινά, τη Βηρυτό, το Παρίσι, τη Γιόλα και το 

Μπαμάκο. 

Επαναβεβαιώνουμε τη φιλοξενία και τη φροντίδα μας σ΄ όσους διαφεύγουν τη βία, την 

καταπίεση και τον πόλεμο. 

Ας είμαστε συμπονετικοί ώστε να πορευθούμε ταπεινά μαζί με τον Θεό στον δρόμο της 

αγάπης, του ελέους, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. 

 

Οι υπογράφοντες: 

Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος 

Η Α. Ε. ο  Μουφτής της Κύπρου Δρ. Talip Atalay 

Η Α. Σ. ο Αρχιεπίσκοπος της Αρμενικής Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου κ. 

Nareg 

Η Α. Σ. ο Αρχιεπίσκοπος της Μαρωνιτικής  Εκκλησίας της Κύπρου  κ. Yousef Soueif 

Ο Αιδεσιμολογιώτατος π. Jerzy Kraj Βικάριος του Λατινικού Πατριαρχείου και 

αντιπρόσωπος της Αποστολικής Νουντσιατούρας στην Κύπρο. 
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Μάθημα 1, Δραστηριότητα 5 

 

Κείμενο για την καταδίκη της βίας από τους Θρησκευτικούς ηγέτες της Κύπρου 

 

Ποιοι είναι οι θρησκευτικοί ηγέτες της Κύπρου;  

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………….. 

 

Καταγράφω στοιχεία για τα οποία όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες της Κύπρου 

τάσσονται υπέρ ή κατά. 

Υπέρ Κατά 
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ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 1 
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Κοινή διακήρυξη καταδίκης της βίας κατά των 
γυναικών (Λευκωσία 25/11/2015)  

ΠΑΡΟΝ 

29



Γραφείο για τον Θρησκευτικό Διάλογο στο πλαίσιο της 
Ειρηνευτικής Διαδικασίας για το Κυπριακό 

 
The Religious Track of the Cyprus Peace Process under the Auspices of the Embassy of Sweden 
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Περισσότερες εικόνες για το παρόν  

Τέμενος στο Δάλι Καμένο Τέμενος στη Δένεια 

31



Βεβήλωση – καταστροφή εκκλησίας 

32



                                                      Επίσκεψη σε Τέμενος και Εκκλησία 

 

Πώς ξεχωρίζουμε από αυτές τις φωτογραφίες το τέμενος από την εκκλησία;  
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Δάλι, 3 Φεβρουαρίου 1965. Γιορτή Ραμαζανιού  

Πώς ήταν άραγε τα πράγματα στο παρελθόν; 
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Οι θρησκευτικοί ηγέτες της Κύπρου καταδικάζουν τη βία και την 
τρομοκρατία (http://churchofcyprus.org.cy/31570)   

 

Ανάλυση και Σχολιασμός: 

•Εντοπίστε στοιχεία που ενώνουν τους ανθρώπους ανεξάρτητα από 
θρησκευτική καταγωγή και προέλευση. 

•Φύλλο εργασίας : Υπέρ - κατά  
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Προαιρετική Εργασία  

Μελετώ το κείμενο: Κοινή διακήρυξη καταδίκης βίας κατά των 
γυναικών από τους θρησκευτικούς ηγέτες της Κύπρου 
(http://churchofcyprus.org.cy/31708) και καταγράφω τις σκέψεις μου 
και τα σχόλιά μου.         
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Μάθημα 2, Δραστηριότητα 1 

Οι θρησκευτικές κοινότητες της Κύπρου 

Γράφω τους χώρους λατρείας και τα ιερά βιβλία των πιο κάτω Θρησκευτικών Ομάδων. 

 

Θρησκευτική Ομάδα Χώρος λατρείας Ιερά Βιβλία 

Ορθόδοξοι Χριστιανοί/ές   

Μουσουλμάνοι/ες   

Μαρωνίτες/ισσες   

Αρμένιοι/ες   

Λατίνοι/ες   

 

Αντιστοιχίζω  τους ναούς με τη σωστή θρησκευτική ομάδα. Γράψε το όνομα του κάθε 

ναού κάτω από τη φωτογραφία 

 

 

 Χριστιανοί/ες Ορθόδοξοι 

 

 Μουσουλμάνοι/ες                      

 

 Χριστιανοί/ές Μαρωνίτες/ισσες    ………………………………       ………………………………………. 

 

 

 Χριστιανοί/ές Καθολικοί/ές                                                                       

                          

 

 Χριστιανοί/ές Αρμένιοι/ες 

                                                            

           ……………………………………………… 

              

             ................................................... 

                                           

………………………………………….                37



ΟΜΑΔΑ Α΄ ΚΑΙ Γ΄  

Βιβλίο Θρησκευτικών Στ΄ τάξη, σελ 108-109, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ελλάδα  

Ερώτημα:  Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από το Κοράνι, τι ζητά ο Αλλάχ από τους πιστούς να κάνουν; 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ΟΜΑΔΑ Β΄ ΚΑΙ Δ΄  

Χωρίο από Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου 

Θυμήσου σπλαχνικά, Κύριε, και το λαό που μας περιστοιχίζει, αλλά και όσους δικαιολογημένα απουσιάζουν, 

και ελέησε κι αυτούς κι εμάς με το μεγάλο έλεός σου. 

Γέμισε τις αποθήκες τους με κάθε αγαθό. Διατήρησε τις οικογένειές τους με ειρήνη και ομόνοια. Ανάθρεψε τα 

νήπια˙ παιδαγώγησε τους νέους˙ βοήθησε τους γέροντες˙ παρηγόρησε τους δειλούς˙ μάζεψε τους 

σκορπισμένους˙ επανάφερε τους πλανεμένους και σύνδεσέ τους με την αγία σου καθολική και αποστολική 

Εκκλησία.  

Όσους υποφέρουν από ακάθαρτα πνεύματα ελευθέρωσέ τους. Ταξίδεψε μαζί με όσους ταξιδεύουν στη 

θάλασσα˙ συνόδευσε όσους οδοιπορούν˙ προστάτευσε τις χήρες˙ υπεράσπισε τα ορφανά˙ ελευθέρωσε τους 

αιχμαλώτους˙ θεράπευσε τους αρρώστους.  

Όσους σύρονται στα δικαστήρια και όσους έχουν καταδικαστεί σε καταναγκαστικά έργα σε ορυχεία, κι 

εκείνους που βρίσκονται σε εξορίες και πικρές δουλείες, σε κάθε θλίψη ή ανάγκη και δύσκολη περίσταση, 

θυμήσου σπλαχνικά εσύ, ο Θεός, καθώς και όλους όσους έχουν ανάγκη της μεγάλης σου ευσπλαχνίας. Κι 

αυτούς που μας αγαπούν, κι όσους μας μισούν, καθώς και κείνους που παρακάλεσαν εμάς τους ανάξιους να 

προσευχόμαστε γι’ αυτούς, θυμήσου τους, Κύριε.  

Θυμήσου ακόμη, Κύριε ο Θεός  μας, και όλο το λαό σου, και σ’ όλους σκόρπιζε το πλούσιό σου έλεος, 

εκπληρώνοντας στον καθένα τα αιτήματα για τη σωτηρία του.  

(Μετάφραση Αδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», βασισμένη στην ερμηνεία του Π.Ν. Τρεμπέλα) 

 

Ερώτημα:  Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από την ευχή της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, τι 

ζητούμε οι πιστοί/ές από τον Θεό; 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………........... 
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ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ  ΓΕΦΥΡΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 2 
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Θρησκευτικές ομάδες στην Κύπρο 

• Χριστιανοί/ές Ορθόδοξοι 

• Μουσουλμάνοι/ες 

• Χριστιανοί/ές Μαρωνίτες/ισσες 

• Χριστιανοί/ές Αρμένιοι/ες 

• Χριστιανοί/ές Λατίνοι/ες  
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Χάρτης Κύπρου πριν το 1974 με τις κοινότητες  

42



Καθεδρικός Ναός Αγίου Ιωάννη 

43



Τέμενος Χαλά Σουλτάν - Λάρνακα  

44



Ναός της Παναγίας των Χαρίτων - 
Λευκωσία 

45



Ιερός Ναός Sourp Asdvadzadzin 
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Ναός του Τιμίου Σταυρού - Λευκωσία 

47



Ιερά βιβλία 

Ευαγγέλιο 
 Κοράνιο 
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ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ 

  

Θέματα υπό έμφαση 

Πρόσφυγοποίηση, πρόσφυγας, μετανάστης/τρια, ενσυναίσθηση, αγάπη, σεβασμός, ανθρώπινα 

δικαιώματα, προσφορά, βοήθεια. 

 

Τάξη/εις 

Β΄ &  Γ΄ 
Σύνδεση με τα εγχειρίδια θρησκευτικών 

μαθητή/τριας  

Β΄ τάξη: 

Θεματική Ενότητα 4: Η Χαρά της Αγάπης 

(4.4 Καρδιά που φιλοξενεί όλους) 

 

Γ΄τάξη: 

Θεματική Ενότητα 5: Αδέλφια στη Γειτονιά  

(5.4 Η γειτονιά μου: Μια οικογένεια από άλλη 

χώρα εγκαθίσταται στη γειτονιά) 

Διάρκεια 

3 Χ 40΄ 

 

Σύνοψη  

Εξοικείωση με τον όρο της προσφυγοποίησης, η διερεύνηση του εύρους και των δυσκολιών της 

μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων, και η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης όσον αφορά τους/τις 

πρόσφυγες 

 

Σκοπός 

Να γνωρίσουν τι σημαίνει προσφυγοποίηση, τις 

αιτίες και τις δυσκολίες της και να 

αναστοχαστούν ως προς την αντιμετώπισή της  

 

Συνάφεια με Δείκτες Επιτυχίας και 

Επάρκειας 

● Μέσα από διαφορετικές πηγές να 

εντοπίζουν και να καταγράφουν τους 

λόγους που μπορεί να οδηγήσουν τους 

ανθρώπους στην προσφυγοποίηση. 

1. Συνθήκες διαβίωσης προσφύγων 

και μεταναστών σε μια ξένη 

χώρα: 

2. Τόπος διαμονής. 

3. Δουλειά – Εργοδότηση. 

4. Εκπαίδευση – Μόρφωση. 

5. Σίτιση. 

6. Κοινωνικός περίγυρος. 

● Να αναφέρουν τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν και τα συναισθήματα 

που νιώθουν τα άτομα, που 

εγκαθίστανται ως πρόσφυγες ή 

μετανάστες σε μια ξένη χώρα. 

1. Η φυγή του Χριστού στην 

Αίγυπτο. 

2. Αναφορές από άτομα που 

οδηγήθηκαν στην 

Στόχοι 

Οι μαθητές/τριες: 

1. Να κατανοήσουν τι σημαίνει 

πρόσφυγας και να μπορούν να κάνουν 

τον διαχωρισμό από άλλες παρόμοιες 

έννοιες όπως μετανάστης, ταξιδιώτης 

κλπ.·     

·                 2. Να συνειδητοποιήσουν  τους λόγους 

που μπορεί να οδηγήσουν τους 

ανθρώπους στην προσφυγοποίηση και 

την έκταση της ανά το παγκόσμιο . 

·                3. Να γνωρίσουν και να αναφέρουν τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και τα 

συναισθήματα που νιώθουν τα άτομα, 

που εγκαθίστανται ως πρόσφυγες σε μια 

χώρα. (Ενσυναίσθηση). 

                  4. Να αντιλαμβάνονται και να 

αναφέρουν τρόπους προσφοράς 

βοήθειας στους/στις πρόσφυγες. 49



 

 

 

 

προσφυγοποίηση (Κύπρος 1974) 

και στη μετανάστευση. 

● Να επιχειρηματολογούν γύρω από τη 

στάση που πρέπει να τηρούν οι 

χριστιανοί απέναντι στους πρόσφυγες 

και μετανάστες από μια ξένη χώρα.  

1. Η θέση της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας απέναντι στους 

μετανάστες. 

2. Σεβασμός της διαφορετικότητας 

και αποδοχή του άλλου, ως 

ελάχιστου αδελφού, που 

χρειάζεται στήριξη και 

θαλπωρή. 

3. Στάση έμπρακτης προσφοράς, 

ηθικής και συναισθηματικής 

απέναντι στα θύματα ενός  

πολέμου ή μιας προβληματικής  

κατάστασης, που αναγκάστηκαν 

να ξεριζωθούν από τη χώρα 

τους και να μεταναστεύσουν. 

 

Προετοιμασία 

 Μελέτη βιβλίων Θρησκευτικών Δ΄και Στ΄ τάξεων 

 Έρευνα στο διαδίκτυο για υλικό σχετικό με την ενότητα το οποίο μπορεί να 

 Αξιοποιηθεί 

 Οργάνωση σχεδίων μαθημάτων 

 Οργάνωση υλικών, εποπτικών και άλλων μέσων 

Υλικά – Μέσα – Εποπτικό υλικό 

● Σχολικά Εγχειρίδια Θρησκευτικών Μαθητή Β΄ ή Γ΄ τάξης (αναλόγως) 

● Βιντεοπροβολέας 

● Παγκόσμιος Χάρτης Πολιτικός 

● Πλαστικοποιημένες καρτέλες (μετανάστες, πρόσφυγες, τουρίστες) για τον πίνακα 

● «Διαβατήρια» προσφύγων 

 

Πορεία δραστηριοτήτων 
  

ΜΑΘΗΜΑ 1 

Δραστηριότητα 1: Εισαγωγή/ Αφόρμηση: 

 

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε 5 ομάδες. Στην κάθε ομάδα δίνονται 7 σύντομες προτάσεις/σενάρια  

που παρουσιάζουν το λόγο για τον οποίο μπορεί κάποιος να ταξιδεύει.  

Τους ζητείται να τις ομαδοποιήσουν σε 3 ομάδες ανάλογα με τα κριτήρια που θέλουν οι ίδιοι/ες.  

Στο τέλος η κάθε ομάδα αναφέρει τα κριτήρια που σκέφτηκε για να χωρίσει τα σενάρια της. 

 

 

Ο Βασίλης κατάγεται από την Μόρφου. Το 1974 

αναγκάστηκε να κατοικήσει σε προσφυγικό οικισμό στη 

Λακατάμια.  Έφτασε εκεί με τα πόδια.  
50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητα 2:  

 

Στον πίνακα αναρτούμε τρεις στήλες όπως φαίνονται πιο κάτω. Αν κάποια ομάδα διαχώρισε τα 

σενάριά της σύμφωνα με τα πιο κάτω κριτήρια ανεβαίνει στον πίνακα για να κολλήσει τα σενάρια 

της στις στήλες . Σε περίπτωση που έχει πολλές ομάδες ή που δεν έχει καμιά τον ίδιο διαχωρισμό 

με τις στήλες επιλέγεται μια τυχαία. Γίνεται ανάγνωση της κάθε πρότασης στην τάξη και αφού 

αναρτηθεί στην κατάλληλη στήλη συζητείται (χρόνος, τόπος καταγωγής, προορισμός ταξιδιού, 

τρόπος μετάβασης στον τόπο αυτό κλπ).  

Ο Τζιάννι είναι από την Ιταλία. Είναι καλοκαίρι και θέλει 

να πάει διακοπές. Ταξιδεύει στην Μύκονο με 

κρουαζιερόπλοιο  σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο.  

Η Νεφέλη κατάγεται από την Κύπρο. Εργάζεται σε μια 

ταξιδιωτική εταιρεία και θα ταξιδέψει στη Γαλλία για 

δουλειές όπου θα μείνει για αρκετό καιρό. Ταξιδεύει με 

αεροπλάνο και μετά με τρένο. 

Η Μαρία και ο Ιωσήφ κατοικούν στη Ναζαρέτ. 

Αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην Αίγυπτο γιατί ο 

βασιλιάς Ηρώδης σκότωνε όλα τα πρωτότοκα αγόρια της 

χώρας. Έφτασαν εκεί με τα πόδια και ένα γαϊδούρι. 

Η Ντάλια και ο Χάγκρι κατάγονται από το Ιράκ. Το κράτος 

απειλεί με θάνατο όσους δεν ασπάζονται τη δική τους 

θρησκεία. Έφτασαν ως την Κρήτη αρχικά με τα πόδια και 

μετά με ένα σαπιοκάραβο.  

Ο Τζιπριάν είναι από τη Ρουμανία. Οι γονείς του δεν 

βρίσκουν δουλειά εκεί, αφού στη χώρα υπάρχει πολλή 

φτώχια και ανεργία.. Ταξιδεύουν στην Κύπρο με 

αεροπλάνο όπου βρήκαν δουλειά και σπίτι οι γονείς του. 

Η Φερόζι  (επίθετο) είναι από το Αφγανιστάν. Δεν ανήκει 

στην ομάδα που κυβερνά τη χώρα.  Ταξιδεύει στο 

Πακιστάν  περπατητή.  

Η Γιασμίν είναι από τη Συρία. Το χωριό της 

βομβαρδίστηκε. Ταξιδεύει στην Ελλάδα με μια βάρκα.  
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Πρόσφυγες 

(εξαναγκάστηκαν να 

φύγουν) 

Μετανάστες 

(επέλεξαν να φύγουν προς 

αναζήτηση εργασίας ή 

καλύτερων συνθηκών ζωής) 

Ταξιδιώτες-Τουρίστες 

(έφυγαν προσωρινά για 

αναψυχή ή λόγω 

εργασίας) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Δραστηριότητα 3:  

Τέλος, επικεντρωνόμαστε στον όρο «Πρόσφυγας» και τον ορισμό της λέξης. Οι μαθητές/τριες 

προσπαθούν πρώτα να “βγάλουν” τον δικό τους ορισμό και μετά να  ανατρέξουν στα λεξικά τους 

για να συγκρίνουν. Αν δεν υπάρχει χρόνος ανατρέχουν απευθείας στα λεξικά τους. Αντιγράφουν 

τον ορισμό στο τετράδιο των Θρησκευτικών τους. 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμβαση του 1951 για τους Πρόσφυγες 

 

 

Επαναφορά- Ολοκλήρωση μαθήματος:  

Δείχνουμε το βίντεο «Είμαι πρόσφυγας» το οποίο τραγουδούν μαθητές του Δημοτικού σχολείου 

Κρόκου-Κοζάνης και αφήνουμε τα παιδιά να  το τραγουδήσουν ή ακόμα και να το χορέψουν αν 

επιθυμούν. Ιστότοπος: https://www.youtube.com/watch?v=7nnYGq5dq1I  
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Εργασία για το σπίτι: 

Κάνω μια μικρή έρευνα, ρωτώ γονείς, γιαγιάδες - παππούδες, τον ιερέα της ενορίας μου και 

άλλους, για αναφορές ή παραβολές στο Ευαγγέλιο για  πρόσφυγες ή για βοήθεια που προσφέρεται 

σε ξένους ή εχθρούς. 

 

ΜΑΘΗΜΑ 2 

 

Δραστηριότητα 1:  

 

Τίθεται το ερώτημα: Ποιοι νομίζετε είναι οι λόγοι που οδηγούν τους ανθρώπους στην 

προσφυγιά; Πριν απαντήσουν διαβάζονται τα παρακάτω κειμενάκια τα οποία θα τους βοηθήσουν 

να απαντήσουν την ερώτηση. Τα κειμενάκια είναι αποσπάσματα από το βιβλίο μαθητή της Γ΄ 

τάξης «Όλοι είμαστε αδέλφια», Β΄μέρος, σελ. 30:  

● Η φυγή του Χριστού από την Αίγυπτο (Ματθαίος 2) 

● Η Φαουζέγια φεύγει 

● Φεύγοντας από την Κύπρο                                                      

Αφιερώνουμε 10 λεπτά για ανάγνωση των αποσπασμάτων. 

Ακολουθεί σύντομη συζήτηση για τους λόγους που φαίνεται να ανάγκασαν τα πρόσωπα των 

αποσπασμάτων που διαβάσαμε να φύγουν από τη χώρα τους. 

 

Δραστηριότητα 2:  

Σε συνέχεια της πιο πάνω δραστηριότητας, τα παιδιά χωρίζονται σε 5 ομάδες και τους δίνονται 5 

σενάρια προσφύγων (κάποια από αυτά έχουν κοινά σημεία με τη δραστηριότητα 1, του Μαθήματος 

1).  

Τίθεται ξανά το ερώτημα (ή αναγράφεται στον πίνακα): Τι αναγκάζει τους ανθρώπους να 

αφήσουν τα σπίτια τους και τον τόπο τους; 

Η κάθε ομάδα διαβάζει το σενάριο-ιστορία της και αφού το συζητήσουν μεταξύ τους προσπαθούν 

να συμπληρώσουν τα διαβατήρια των προσώπων του κάθε σεναρίου.  Έπειτα η κάθε ομάδα 

διαβάζει στην τάξη ένα σενάριο, ανακοινώνει τις πληροφορίες που συμπλήρωσε στο διαβατήριο 

και το τοποθετεί-κολλά πάνω σε παγκόσμιο χάρτη που είναι κρεμασμένος στο μπροστινό μέρος της 

τάξης ή παρουσιάζεται με τον βιντεοπροβολέα ή στον πίνακα, στην χώρα καταγωγής του κάθε 

προσώπου. (15΄-20΄) 

Με το τέλος του πρώτου μέρους της δραστηριότητας οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αντιληφθούν 

τους λόγους που αναγκάζουν τους ανθρώπους να φύγουν από το σπίτι τους και να γίνουν 

πρόσφυγες.  

Στη συνέχεια τους ζητείται να παρατηρήσουν τον χάρτη και να απαντήσουν στο ερώτημα:Από πού 

μπορεί να προέρχονται οι πρόσφυγες; 

 

ΣΕΝΑΡΙΑ 

 

 

 

    

O Αλί Κουάλ  κατάγεται από τη Νιγηρία. Η πόλη όπου 

ζούσε έγινε εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω των ξαφνικών 

επιθέσεων  με όπλα, από αντάρτες που θέλουν να πάρουν 

την εξουσία. Αναγκάστηκαν να περπατήσουν μέρες για να 

φτάσουν στο Καμερούν, όπου θα είναι πιο ασφαλείς.  
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Ακολουθεί σύντομη συζήτηση με σκοπό να αντιληφθούν ότι πρόσφυγες μπορεί να έχουμε από 

πολλές χώρες και σε διάφορες χρονικές στιγμές της ιστορίας της ανθρωπότητας. Πριν τη γέννηση 

του Χριστού, κατά τη διάρκεια της ζωής του Χριστού και μέχρι σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Άννυ κατάγεται από το Ελ Σαλβαδόρ. Η ζωή στο χωριό  

της έγινε αφόρητη, αφού μια συμμορία κακοποιών απειλεί 

συνεχώς τους κατοίκους, ζητώντας να τους πληρώνουν για 

να μην τους κάνουν κακό. Διέφυγαν  στο Μεξικό με το 

αυτοκίνητό τους.  

Ο Βασίλης κατάγεται από την Μόρφου. Το 1974, κατά την 

τουρκική εισβολή,  αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι 

του και να κατοικήσει σε προσφυγικό οικισμό στη 

Λακατάμια.  Έφτασε εκεί με το αυτοκίνητο.  

Η Ντάλια και ο Χάγκρι κατάγονται από το Ιράκ. Το κράτος 

απειλεί με θάνατο όσους δεν ασπάζονται την επίσημη 

θρησκεία. Επειδή οι ίδιοι δεν ανήκουν σε αυτήν, η ζωή 

τους κινδύνευε καθημερινά. Ξεκίνησαν περπατητοί και 

μετά μπήκαν σε ένα σαπιοκάραβο που τους οδήγησε στην 

Κρήτη.  

Η Γιασμίν κατάγεται  από τη Συρία. Το χωριό της 

ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς, έτσι δεν έχει πια 

σπίτι… Ο πατέρας της έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε σε έναν 

κύριο, που τους εξασφάλισε μια θέση σε μια βάρκα, μαζί με 

άλλα 20 άτομα, και τους οδήγησε στη Μυτιλήνη. 

Όνομα: 

……………………………… 

Τόπος καταγωγής: 

……………………………… 

Έφυγε από 

…………………………….. 

επειδή 

………………………………

……………………………… 

Ταξίδεψε με 

……………………………… 

και έφτασε 

………………………………

…………… 54



(Δείγμα διαβατηρίου) 

 

 

Επαναφορά- Ολοκλήρωση μαθήματος:  

Αν υπάρχει χρόνος ξαναβάζουμε το τραγούδι «Είμαι πρόσφυγας» το οποίο τραγουδούν μαθητές 

του Δημοτικού σχολείου Κρόκου-Κοζάνης αλλά αυτή τη φορά δίνουμε και τους στίχους του 

τραγουδιού και παροτρύνουμε τα παιδιά να το τραγουδήσουν. Ιστότοπος: 

https://www.youtube.com/watch?v=7nnYGq5dq1I  

 

ΜΑΘΗΜΑ 3: 

Δραστηριότητα 1 : Ενσυναίσθηση  

Ζητούμε από τα παιδιά να θυμηθούν την «Παραβολή του καλού Σαμαρείτη» (Βιβλίο Μαθητή ΥΠΠ 

«Όλοι είμαστε αδέρφια», Γ΄Δημοτικού, Β΄ μέρος, σελ. 18) από προηγούμενα μαθήματα και 

κάνουμε τις εξής δυο ερωτήσεις:  

● Πώς νομίζετε ένιωσε ο βαριά τραυματισμένος ταξιδιώτης όταν κανείς δεν 

σταματούσε να τον βοηθήσει;  

● Πώς ένιωσε όταν ξύπνησε στο πανδοχείο και έμαθε ότι κάποιος από άλλη φυλή τον 

είχε βοηθήσει; 

 

Ακολουθεί σύντομη συζήτηση για να ακουστούν οι απόψεις των μαθητών/τριών. 

Στη συνέχεια αναφερόμαστε ξανά στα σενάρια που δόθηκαν για τη συμπλήρωση των διαβατηρίων 

και εξηγούμε ότι σε αυτή τη δραστηριότητα θα φανταστούν πώς είναι να ζεις τη ζωή  των ατόμων 

του σεναρίου που ανάλαβε η κάθε ομάδα για τη συμπλήρωση του διαβατηρίου. 

 

Για να βοηθήσουμε τα παιδιά να ενταχτούν στο ρόλο τους καλύτερα, δείχνουμε τα σενάρια σε 

προβολή power point αλλά αυτή τη φορά με σχετικές εικόνες-φωτογραφίες.  

 

Η κάθε ομάδα ξαναδιαβάζει το σενάριο της δυνατά και στη συνέχεια τους ζητούμε να κλείσουν τα 

μάτια και να φανταστούν ότι είναι αυτά τα άτομα. 

 

Στη συνέχεια ζητάμε από τα παιδιά να παραμείνουν σε απόλυτη σιωπή καθώς θα στέκονται το ένα 

δίπλα από το άλλο, σαν σε γραμμή εκκίνησης. Αμέσως μετά εξηγούμε ότι θα περιγράψουμε κάποιες 

καταστάσεις που μπορεί να συμβούν στα άτομα του σεναρίου τους. Αν η αναφορά μας αντιστοιχεί 

στο άτομο που φαντάζονται ότι ενσαρκώνουν, τότε θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα μπροστά. 

Αλλιώς ΔΕΝ πρέπει να κινηθούν.  

 

Διαβάζουμε μία μία ξεχωριστά τις καταστάσεις. Κάνουμε παύση σε κάθε κατάσταση για να 

δώσουμε στα παιδιά το χρόνο να κάνουν το βήμα μπροστά. Διαβάζουμε τις παρακάτω δηλώσεις 

μεγαλόφωνα. Αφού διαβάσουμε την  κάθε δήλωση, δίνουμε στους μαθητές χρόνο για να 

προχωρήσουν μπροστά.  
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Στο τέλος της δραστηριότητας καλούμε όλα τα παιδιά να παρατηρήσουν πού βρίσκονται σε σχέση 

με τις άλλες ομάδες πριν καθίσουν στις θέσεις τους. Όλα τα παιδιά κανονικά θα βρίσκονται 

περίπου στο ίδιο σημείο λόγω του ότι όλοι οι χαρακτήρες των σεναρίων βρίσκονται  περίπου στην 

ίδια κατάσταση. 

 

 Πριν ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις απολογισμού, ολοκληρώνουμε ξεκάθαρα το παιχνίδι των ρόλων. 

Ζητάμε από τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια τους και να επανέλθουν στον πραγματικό τους εαυτό. 

Εξηγούμε ότι θα μετρήσουμε μέχρι το τρία και μετά θα αναφωνήσουν το δικό τους όνομα. Με 

αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρώσουμε τη δραστηριότητα και θα βεβαιωθούμε πως τα παιδιά δε θα 

μείνουν κολλημένα στο ρόλο τους. 

 
 

Ερωτήσεις απολογισμού για συζήτηση 
  

1. Τι συνέβη σε αυτήν τη δραστηριότητα; 

2. Πόσο εύκολο ή δύσκολο σας φάνηκε το παίξιμο του ρόλου σας; 

3. Πώς φανταστήκατε ότι ήταν το άτομο που παίξατε; Γνωρίζετε κάποιον/α που είναι σαν 

αυτό το άτομο; 

4. Γιατί ήσασταν όλοι/ες περίπου στο ίδιο σημείο όταν τελειώσαμε; 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

1. Εσύ και η οικογένειά σου, πριν γίνετε πρόσφυγες, είχατε πάντα αρκετά χρήματα για 

να καλύψετε τις βασικές ανάγκες σας (στέγη, φαγητό, εκπαίδευση, ρούχα, 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). 

2. Ζούσες σε ένα άνετο σπίτι, με τηλέφωνο, τηλεόραση κα ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

3. Πριν γίνεις πρόσφυγας, πήγαινες σε ένα καλό σχολείο με φίλους/ες  σου και 

συμμετείχες σε ομίλους και αθλητικές δραστηριότητες μετά το σχολείο.  

4. Σε κάποια στιγμή στη χώρα σου φοβόσουν πολύ μήπως σε πειράξουν ή σου 

επιτεθούν στο δρόμο, στο σχολείο ή όπου ζεις ή μην βομβαρδίσουν το σπίτι σου. 

5. Τώρα που είσαι πρόσφυγας σε άλλη χώρα ζεις σε ένα σπίτι με τηλέφωνο, 

τηλεόραση και ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

6. Τώρα μένεις σε έναν πρόχειρο προσφυγικό οικισμό. 

7. Έχεις πολλούς φίλους/ες και μπορείς να τους/τις καλέσεις για φαγητό όποτε θέλεις. 

Εξάλλου έχεις αρκετό φαγητό για όλους/ες. 

8. Εσύ και η οικογένειά σου πηγαίνετε στον κινηματογράφο, στο ζωολογικό κήπο, στο 

μουσείο, στην εξοχή ή σε άλλα διασκεδαστικά μέρη τουλάχιστον μία φορά το μήνα.  

9. Οι γονείς σου, ο παππούς, η γιαγιά σου ή ακόμη και ο προπάππους και η προγιαγιά 

σου γεννήθηκαν σε αυτήν τη χώρα. 

10. Σου αγοράζουν νέα ρούχα και παπούτσια, όποτε τα χρειαστείς.  
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5. Πώς αισθανθήκατε όταν φανταστήκατε τον εαυτό σας ως αυτό το άτομο; Σας άρεσε το πώς 

αισθανθήκατε; Αυτό το άτομο είναι σαν εσάς;  

6. Τι νιώσατε ότι έχετε περισσότερο ανάγκη όταν παίζατε το ρόλο σας; 

7. Πώς αισθάνεστε που δεν είστε στη θέση αυτού του ατόμου; 

8. Τι θα κάνατε εσείς για να βοηθήσετε το/τα άτομο/α αυτό/α; 

 

 

Δραστηριότητα 2: Προσφορά βοήθειας 

 

Μένουμε λίγο περισσότερο στην τελευταία ερώτηση προς συζήτηση αναφερόμενοι ξανά στη 

βοήθεια που πρόσφερε ο Σαμαρείτης απλόχερα στον πληγωμένο.  

Διαβάζουμε ένα απόσπασμα από ένα άρθρο σχετικά με το τι λέει η Αγία Γραφή για το πώς πρέπει 

να συμπεριφερόμαστε στους συνανθρώπους μας και κυρίως σε όσους έχουν ανάγκη τη βοήθειά 

μας.  https://www.gotquestions.org/Greek/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί σύντομη συζήτηση σχετικά με το απόσπασμα. 

Έπειτα ζητούμε από τα παιδιά να συζητήσουν με την ομάδα τους και να σκεφτούν  τρόπους που θα 

μπορούσαν και αυτοί να βοηθήσουν τους πρόσφυγες σήμερα. Μπορούν να κρατούν σημειώσεις στο 

τετράδιο θρησκευτικών. 

Τους δίνεται ένα χαρτονάκι σε σχήμα καρδιάς και αναγράφουν επάνω την πιο σημαντική βοήθεια 

που θα μπορούσαν να προσφέρουν. Στη συνέχεια όλες οι καρδούλες θα αναρτηθούν σε εξωτερική 

πινακίδα με ένα σύνθημα που θα τους ανακοινωθεί στην επόμενη δραστηριότητα ολοκλήρωσης 

του μαθήματος (ή που μπορούν να φτιάξουν οι ίδιοι οι μαθητές σε άλλο μάθημα π.χ. εικαστική 

αγωγή ή Αγωγή Ζωής). 

 

 

Απόσπασμα προς συζήτηση 

Το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την 

εικόνα και την ομοίωση του Θεού (Γένεση 1:26-27). Ο Θεός αγαπάει ολόκληρο 

τον κόσμο (Κατά Ιωάννη 3:16). Ο Ιησούς έδωσε τη ζωή Του για τον καθένα στον 

κόσμο (Α` Ιωάννη 2:2). «Ολόκληρος ο κόσμος» προφανώς περιλαμβάνει όλες τις 

εθνικότητες  της ανθρωπότητας.  

Είθε το Γαλάτας 3:28 να γίνει πλήρως κατανοητό, «Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και 

ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άντρας και 

γυναίκα. Όλοι μας είμαστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό». 

Ο Ιησούς μας έδωσε εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλο καθώς Αυτός μας 

αγάπησε (Κατά Ιωάννη 13:34). Αν ο Θεός είναι αμερόληπτος, και μας αγαπά 

χωρίς διακρίσεις, αυτό σημαίνει ότι κι εμείς πρέπει να αγαπάμε τους άλλους στον 

ίδιο υψηλό βαθμό. Ο Ιησούς διδάσκει στο τέλος του Κατά Ματθαίον 25, ότι 

οτιδήποτε κάνουμε στους άσημους αδερφούς Του, το κάνουμε σ` Αυτόν. Αν 

φερόμαστε με περιφρόνηση σ` ένα πρόσωπο, κακομεταχειριζόμαστε ένα 

πρόσωπο που δημιουργήθηκε κατά την εικόνα του Θεού, πληγώνουμε κάποιον 

που ο Θεός αγαπά και για τον οποίο πέθανε ο Ιησούς. 
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Ολοκλήρωση-επαναφορά μαθήματος: 

 

Στεκόμαστε σε κύκλο ο/η ένας/μά δίπλα από τον/την άλλο/η χωρίς να κρατάμε χέρια. Ο/η κάθε 

μαθητής/τρια λέει τι του/της έκανε περισσότερο εντύπωση από τα μαθήματα και τοποθετεί το χέρι 

προς το κέντρο του κύκλου με τον αντίχειρα προς τα πάνω. Πρώτος καλό θα ήταν να ξεκινήσει ο/η 

εκπαιδευτικός δίνοντας το καλό παράδειγμα και το αίσθημα ομαδικότητας. 

Όταν τελειώσουν όλοι οι μαθητές/τριες φωνάζουμε όλοι μαζί ένα σύνθημα, π.χ Σέβομαι- 

Νοιάζομαι –Βοηθώ-Αγαπώ 

 

Αναστοχασμός 

 

Καλό θα ήταν ίσως, να γίνουν τα μαθήματα  σε συνέχεια με το/τα μαθήματα που θα γίνουν για μια 

εθνική επέτειο της Κύπρου όπου γίνεται αναφορά στους πρόσφυγες, τις αιτίες προσφυγοποίησης 

και στο πώς αισθάνθηκαν οι πρόσφυγες της Κύπρου, με σκοπό να αντιληφθούν ότι πρόσφυγες 

υπάρχουν από πολλές χώρες του κόσμου και από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα.  

 

Αξιολόγηση 

 

Συντρέχουσα αξιολόγηση 

 

Εισηγήσεις για συνέχεια 

 

Οι μαθητές/τριες με το τέλος των μαθημάτων, στο μάθημα της Εικαστικής Αγωγής, φτιάχνουν 

βαρκούλες από χαρτονάκι και γράφουν πάνω λέξεις-όρους σχετικές με το θέμα. Στο τέλος τις 

ενώνουν για να φτιάξουν ένα μεγαλύτερο έργο όπως αυτό του Κουρούσιη που εκτίθεται στο 

Διεθνές αεροδρομίου Κύπρου ή άλλο που θα συμφωνήσουν οι μαθητές/τριες. Το έργο εκτίθεται σε 

χώρο του σχολείου ή της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου. 

Στο μάθημα της Μουσικής οι μαθητές/τριες μπορούν με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού να 

γράψουν ένα τραγούδι ή να επιλέξουν ένα ποίημα σχετικό με το θέμα και να το μελοποιήσουν για 

να το τραγουδήσουν σε εκδήλωση του σχολείου ή της κοινότητας ή να το συνδέσουν με την 

Ημερίδα Αγάπης που αναφέρεται πιο κάτω. 

 

Ιδέες για δράση/ Προγράμματα στην κοινότητα 

 

Εξωραϊσμός κάποιου εξωτερικού χώρου/τοίχου του σχολείου ή της κοινότητας ή ακόμα και του 

εξωτερικού χώρου της εκκλησίας της ενορίας μας. Ορίζεται Ημερίδα Αγάπης στην οποία 

καλούνται οι γονείς, οι ιερείς (κάθε θρησκείας αν είναι διαθέσιμοι) και άλλοι φορείς να λάβουν 

ενεργό μέρος. Προσχεδιάζεται από τους μαθητές με κιμωλία ο έργο που αποφασίστηκε από 

τους/τις ίδιους/ες και με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού να ζωγραφίσουν. Κάθε ομάδα 

μαθητών/τριών κάνει ομάδα με έναν/μία από τους γονείς ή φορείς και αναλαμβάνουν να 

ζωγραφίσουν με μπογιές ένα κομμάτι του έργου. Όταν τελειώσει το ζωγράφισμα συνεργάζονται με 

τις υπόλοιπες ομάδες για λογότυπα ή λέξεις που έχουν σχέση με την αποδοχή, την αγάπη, την 

διαπολιτισμικότητα και τις αναγράφουν με τον δικό τους γραφικό χαρακτήρα στο έργο τους. 

 

Διαφοροποίηση 

 

Εδώ αναφέρεται πώς η/ο εκπαιδευτικός θα διαχειριστεί θέματα που πιθανόν να προκύψουν κατά 

τη διδασκαλία και που αφορούν στη σύνθεση της τάξης (π.χ. παιδιά άλλων θρηκειών ή 

πεποιθήσεων), παιδιά των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική, προσβλητικά σχόλια ή 

γενικεύσεις κτλ. 
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Συμβουλές για τον/την εκπαιδευτικό 

 

Επειδή το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται 2 φορές την βδομάδα ή μία σε μικρά σχολεία, 

καλό θα ήταν το 2ο και 3ο μάθημα να γίνουν συνεχόμενα για να υπάρχει συνοχή των συνειρμών 

των μαθητών και να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος για επαναφορά προηγούμενων γνώσεων. 

Θα μπορούσε να προστεθεί 4
ο
 40λεπτο κατά το οποίο μπορεί να συνεχιστεί και να δοθεί 

περισσότερη έμφαση στην 3
η
 δραστηριότητα του 3

ου
 40 λεπτου. Δηλαδή οι μαθητές/τριες θα 

μπορούσαν, με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, να  δώσουν περισσότερη έκταση στην 

προσφορά βοήθειας, να φιλοτεχνήσουν μια δική τους καρδούλα με ζωγραφιές, εικόνες και 

φωτογραφίες και να συνεργαστούν για να φτιάξουν από μόνοι/ες τους το τελικό σύνθημα 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

ΜΑΘΗΜΑ 1 

Ο πρόσφυγας (2
ο
 Δημ. Σχ. Κρόκου, Κοζάνη), Στίχοι: 

Ήρθε πάλι στο όνειρό μου 

το σχολείο μου στην άλλη άκρη της γης. 

Παιδιά με τσάντες με χαιρετάνε 

και μου λένε έλα στην τάξη θα μας βρεις. 

Κι εγώ γυρνάω και τους κοιτάω 

κι είναι οι φίλοι μου που άφησα νωρίς. 

Μα έχει ΜΠΑΡΟΥΤΙ μέσα στην πόλη 

που σαν μυρίσει άμα δεν φύγεις θα…ΧΑΘΕΙΣ!!! 

Γιατί τόσο μικρή να φύγω σ’ άλλη γη; 

Γυρνώ στο λίγο φως σε θάλασσα ανοιχτή. 

Ξυπνώ μονάχος, μες στο Αιγαίο, 

2-3 πρόσωπα μου φαίνονται γνωστοί. 

Δεν είναι φίλοι δεν είναι αδέλφια, 

συνταξιδιώτες που θυμίζουν γνωστοί. 

Κι έχω μια τσάντα που είχε βιβλία 

και τώρα έχει μόνο δίψα για ζωή. 

Πρέπει να ΦΥΓΩ… μα που να πάω; 

κι όλοι οι δρόμοι είναι τώρα πια ΚΛΕΙΣΤΟΙ! 

Γιατί τόσο μικρή να φύγω σ’ άλλη γη; 

Γυρνώ στο λίγο φως σε θάλασσα ανοιχτή. 

Πρέπει να φύγω…πρέπει να φύγω! 

Είμαι ο πρόσφυγας που έρχεται απ’ αλλού. 

Θα συναντήσεις κι άλλους με μένα, 

δίπλα σε δρόμους και στις ράχες του βουνού 

Είναι μικρή… πολύ μικρή, 

μα έχω μια τσάντα που χωράει όλη τη γη. 

Μέσα σε βάλτους, κάτω από δέντρα, 

θα ονειρευτώ για μια ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ! 

Γιατί τόσο μικρή να φύγω σ’ άλλη γη; 

Γυρνώ στο λίγο φως σε θάλασσα ανοιχτή. 

Είμαι ο Αλμιράν, είμαι η Αλταήρα 

Είμαι ο Μοχσέν, η Ναμπιλά 

Είμαι ο Ιβάν, είμαι ο Άλεξ 

Είμαι ο Γιώργος, ο Βαγγέλης… κι αυτή είναι η Δήμητρα 

 

ΕΙΜΑΙ Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ! 
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ΜΑΘΗΜΑ 1. Δραστηριότητα 1 

Οδηγίες: Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε κάποια σενάρια που παρουσιάζουν τους λόγους για τους 

οποίους κάποια/ος μπορεί να ταξιδεύει. Ομαδοποιήστε τα σε τρεις ομάδες ανάλογα με τα 

κριτήρια που θέλετε εσείς και μετά αναφέρετε τα αποτελέσματα της εργασίας σας στην 

υπόλοιπη τάξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Ο Τζιάννι είναι από την Ιταλία. Είναι καλοκαίρι και θέλει να πάει διακοπές. 

Ταξιδεύει στην Μύκονο με κρουαζιερόπλοιο  σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο.  

Η Μαρία και ο Ιωσήφ κατοικούν στη Ναζαρέτ. Αναγκάστηκαν να 

καταφύγουν στην Αίγυπτο γιατί ο βασιλιάς Ηρώδης σκότωνε όλα τα 

πρωτότοκα αγόρια της χώρας. Έφτασαν εκεί με τα πόδια και ένα γαϊδούρι. 

Η Νεφέλη κατάγεται από την Κύπρο. Εργάζεται σε μια ταξιδιωτική εταιρεία 

και θα ταξιδέψει στη Γαλλία για δουλειές. Ταξιδεύει με αεροπλάνο και μετά 

με τρένο. 

Η Ντάλια και ο Χάγκρι κατάγονται από το Ιράκ. Το κράτος απειλεί με 

θάνατο όσους δεν ασπάζονται τη δική τους θρησκεία. Αναγκάστηκαν να 

φύγουν.Έφτασαν ως την Κρήτη αρχικά με τα πόδια και μετά με ένα 

σαπιοκάραβο.  

Ο Τζιπριάν είναι από τη Ρουμανία. Οι γονείς του δεν βρίσκουν δουλειά εκεί, 

αφού στη χώρα υπάρχει ανεργία. Ταξίδεψαν στην Κύπρο με αεροπλάνο όπου 

βρήκαν δουλειά και σπίτι οι γονείς του. 

Ο Βασίλης κατάγεται από την Μόρφου. Με την εισβολή του 1974 

αναγκάστηκε να κατοικήσει σε προσφυγικό οικισμό από τότε.  Έφτασε εκεί 

με τα πόδια.  

Η Γιασμίν είναι από τη Συρία. Το χωριό της βομβαρδίστηκε. Ταξιδεύει στην 

Ελλάδα με μια βάρκα.  
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ΜΑΘΗΜΑ 1, Δραστηριότητα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 
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ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
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ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 
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Εξαναγκάστηκαν 

να φύγουν 
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Επέλεξαν να φύγουν προς 

αναζήτηση εργασίας ή 
καλύτερων συνθηκών 

ζωής. 
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Έφυγαν προσωΈφυγαν 

προσωρινά για αναψυχή 

ή 

 

λόγω δουλειάς.ρινά για 

αναψυχή ή λόγω 

δουλειάς. 

 

 

  Έφυγαν προσωρινά για 

αναψυχή ή λόγω δουλειάς 
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ΜΑΘΗΜΑ 2, Δραστηριότητα 1 

Οδηγίες: Αφού μελετήσετε τα πιο κάτω σενάρια, συζητήστε στις ομάδες σας το ερώτημα Τι 

αναγκάζει τους ανθρώπους να αφήσουν τα σπίτια τους και τον τόπο τους; Στη συνέχεια, 

προσπαθήστε να συμπληρώσετε τα διαβατήρια των προσώπων του κάθε σεναρίου.  Έπειτα η 

κάθε ομάδα διαβάζει στην τάξη ένα σενάριο, ανακοινώνει τις πληροφορίες που συμπλήρωσε 

στο διαβατήριο και το τοποθετεί πάνω στον παγκόσμιο χάρτη που είναι αναρτημένος στο 

μπροστινό μέρος της τάξης. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Αλί Κουάλ  κατάγεται από τη Νιγηρία. Η πόλη όπου 

ζούσε έγινε εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω των ξαφνικών 

επιθέσεων  με όπλα, από αντάρτες που θέλουν να πάρουν 

την εξουσία. Αναγκάστηκαν να περπατήσουν μέρες για να 

φτάσουν στο Καμερούν, όπου θα είναι πιο ασφαλείς.  

Η Άννυ κατάγεται από το Ελ Σαλβαδόρ. Η ζωή στο χωριό  

της έγινε αφόρητη, αφού μια συμμορία κακοποιών απειλεί 

συνεχώς τους κατοίκους, ζητώντας να τους πληρώνουν για 

να μην τους κάνουν κακό. Διέφυγαν  στο Μεξικό με το 

αυτοκίνητό τους.  

Ο Βασίλης κατάγεται από την Μόρφου. Το 1974, κατά την 

τουρκική εισβολή,  αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι 

του και να κατοικήσει σε προσφυγικό οικισμό στη 

Λακατάμια.  Έφτασε εκεί με το αυτοκίνητο.  

Η Ντάλια και ο Χάγκρι κατάγονται από το Ιράκ. Το κράτος 

απειλεί με θάνατο όσους δεν ασπάζονται την επίσημη 

θρησκεία. Επειδή οι ίδιοι δεν ανήκουν σε αυτήν, η ζωή 

τους κινδύνευε καθημερινά. Ξεκίνησαν περπατητοί και 

μετά μπήκαν σε ένα σαπιοκάραβο που τους οδήγησε στην 

Κρήτη.  

Η Γιασμίν κατάγεται  από τη Συρία. Το χωριό της 

ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς, έτσι δεν έχει πια 

σπίτι… Ο πατέρας της έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε σε έναν 

κύριο, που τους εξασφάλισε μια θέση σε μια βάρκα, μαζί με 

άλλα 20 άτομα, και τους οδήγησε στη Μυτιλήνη. 
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Όνομα: 

……………………………… 

Τόπος καταγωγής: 

……………………………… 

Έφυγε από 

…………………………….. 

επειδή 

………………………………

……………………………… 

Ταξίδεψε με 

……………………………… 

και έφτασε 

………………………………

…………… 

Όνομα: 

……………………………… 

Τόπος καταγωγής: 

……………………………… 

Έφυγε από 

…………………………….. 

επειδή 

………………………………

……………………………… 

Ταξίδεψε με 

……………………………… 

και έφτασε 

………………………………

…………… 
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Όνομα: 

……………………………… 

Τόπος καταγωγής: 

……………………………… 

Έφυγε από 

…………………………….. 

επειδή 

………………………………

……………………………… 

Ταξίδεψε με 

……………………………… 

και έφτασε 

………………………………

…………… 

Όνομα: 

……………………………… 

Τόπος καταγωγής: 

……………………………… 

Έφυγε από 

…………………………….. 

επειδή 

………………………………

……………………………… 

Ταξίδεψε με 

……………………………… 

και έφτασε 

………………………………

…………… 
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Όνομα: 

……………………………… 

Τόπος καταγωγής: 

……………………………… 

Έφυγε από 

…………………………….. 

επειδή 

………………………………

……………………………… 

Ταξίδεψε με 

……………………………… 

και έφτασε 

………………………………

…………… 
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ΜΑΘΗΜΑ 2, Δραστηριότητα 2 

Ο πρόσφυγας 

2
ο
 Δημ. Σχ. Κρόκου Κοζάνης 

Στίχοι: 

Ήρθε πάλι στο όνειρό μου 

το σχολείο μου στην άλλη άκρη της γης. 

Παιδιά με τσάντες με χαιρετάνε 

και μου λένε έλα στην τάξη θα μας βρεις. 

Κι εγώ γυρνάω και τους κοιτάω 

κι είναι οι φίλοι μου που άφησα νωρίς. 

Μα έχει ΜΠΑΡΟΥΤΙ μέσα στην πόλη 

που σαν μυρίσει άμα δεν φύγεις θα…ΧΑΘΕΙΣ!!! 

Γιατί τόσο μικρή να φύγω σ’ άλλη γη; 

Γυρνώ στο λίγο φως σε θάλασσα ανοιχτή. 

Ξυπνώ μονάχος, μες στο Αιγαίο, 

2-3 πρόσωπα μου φαίνονται γνωστοί. 

Δεν είναι φίλοι δεν είναι αδέλφια, 

συνταξιδιώτες που θυμίζουν γνωστοί. 

Κι έχω μια τσάντα που είχε βιβλία 

και τώρα έχει μόνο δίψα για ζωή. 

Πρέπει να ΦΥΓΩ… μα που να πάω; 

κι όλοι οι δρόμοι είναι τώρα πια ΚΛΕΙΣΤΟΙ! 

Γιατί τόσο μικρή να φύγω σ’ άλλη γη; 

Γυρνώ στο λίγο φως σε θάλασσα ανοιχτή. 

Πρέπει να φύγω…πρέπει να φύγω! 

Είμαι ο πρόσφυγας που έρχεται απ’ αλλού. 

Θα συναντήσεις κι άλλους με μένα, 

δίπλα σε δρόμους και στις ράχες του βουνού 

Είναι μικρή… πολύ μικρή, 

μα έχω μια τσάντα που χωράει όλη τη γη. 

Μέσα σε βάλτους, κάτω από δέντρα, 

θα ονειρευτώ για μια ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ! 

Γιατί τόσο μικρή να φύγω σ’ άλλη γη; 

Γυρνώ στο λίγο φως σε θάλασσα ανοιχτή. 

Είμαι ο Αλμιράν, είμαι η Αλταήρα 

είμαι ο Μοχσέν, η Ναμπιλά 

Είμαι ο Ιβάν, είμαι ο Άλεξ 

Είμαι ο Γιώργος, ο Βαγγέλης… κι αυτή είναι η Δήμητρα 

ΕΙΜΑΙ Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ! 
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Πώς νιώθουν άραγε τα άτομα που 
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι 

τους; 

https://www.google.com.cy/search?hl=el&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa 
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Η Ντάλια και ο Χάγκρι κατάγονται από το Ιράκ. Το κράτος 

απειλεί με θάνατο όσους/ες δεν ασπάζονται την επίσημη 

θρησκεία. Επειδή οι ίδιοι δεν ανήκουν σε αυτήν, η ζωή τους 

κινδύνευε καθημερινά. Ξεκίνησαν με τα πόδια και μετά 

μπήκαν σε ένα σαπιοκάραβο που τους οδήγησε στην Κρήτη.  

https://www.google.com.cy/search?hl=el&tbm=isch&q=refugees+from+iraq 
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Η Γιασμίν κατάγεται  από τη Συρία. Το χωριό της 

ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς, έτσι δεν έχει 

πια σπίτι… Ο πατέρας της έδωσε ό,τι είχε και δεν 

είχε σε έναν κύριο, που τους εξασφάλισε μια θέση σε 

μια βάρκα, μαζί με άλλα 20 άτομα, και τους οδήγησε 

στη Μυτιλήνη. 

http://www.znobia.com/?page=Details&category_id=25&id=5988 
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O Αλί Κουάλ  κατάγεται από τη Νιγηρία. Η πόλη όπου ζούσε 
έγινε εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω των ξαφνικών επιθέσεων  
με όπλα, από αντάρτες που θέλουν να πάρουν την εξουσία. 
Αναγκάστηκαν να περπατήσουν μέρες για να φτάσουν στο 
Καμερούν, όπου θα είναι πιο ασφαλείς.  

 

http://www.nairaland.com/2602318/nigerian-

refugees-cameroun-dying-hunger 
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Η Άννυ κατάγεται από το Ελ Σαλβαδόρ. Η ζωή στο χωριό  της 

έγινε αφόρητη, αφού μια συμμορία κακοποιών απειλεί 

συνεχώς τους/τις κατοίκους, ζητώντας να τους πληρώνουν για 

να μην τους κάνουν κακό. Διέφυγαν  στο Μεξικό με το 

αυτοκίνητό τους.  

 

http://frankwilem.com/2015/03/el-salvador/ 

http://www.insightcrime.org/news-analysis/el-

salvador 

81



Ο Βασίλης κατάγεται από την Μόρφου. Το 1974, κατά 

την τουρκική εισβολή,  αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το 

σπίτι του και να κατοικήσει σε προσφυγικό οικισμό στη 

Λακατάμια.  Έφτασε εκεί με το αυτοκίνητο.  

 

https://www.madata.gr/epikairotita/cyprus/429112.html 
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Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς 

τα άτομα αυτά; 

 

https://www.google.com.cy/search?hl=el&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa 
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ΜΑΘΗΜΑ 3, Δραστηριότητα 2 

 

Οδηγίες: Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα. Έπειτα, συζητήστε με την ομάδα σας και σκεφτείτε  

τρόπους που θα μπορούσατε και εσείς να βοηθήσετε τους πρόσφυγες σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gotquestions.org/Greek/ 

 

Απόσπασμα προς συζήτηση 

Το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την 

εικόνα και την ομοίωση του Θεού (Γένεση 1:26-27). Ο Θεός αγαπάει ολόκληρο 

τον κόσμο (Κατά Ιωάννη 3:16). Ο Ιησούς έδωσε τη ζωή Του για τον καθένα στον 

κόσμο (Α` Ιωάννη 2:2). «Ολόκληρος ο κόσμος» προφανώς περιλαμβάνει όλες τις 

εθνικότητες  της ανθρωπότητας.  

Είθε το Γαλάτας 3:28 να γίνει πλήρως κατανοητό, «Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και 

ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άντρας και 

γυναίκα. Όλοι μας είμαστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό». 

Ο Ιησούς μας έδωσε εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλο καθώς Αυτός μας 

αγάπησε (Κατά Ιωάννη 13:34). Αν ο Θεός είναι αμερόληπτος, και μας αγαπά 

χωρίς διακρίσεις, αυτό σημαίνει ότι κι εμείς πρέπει να αγαπάμε τους άλλους στον 

ίδιο υψηλό βαθμό. Ο Ιησούς διδάσκει στο τέλος του Κατά Ματθαίον 25, ότι 

οτιδήποτε κάνουμε στους άσημους αδερφούς Του, το κάνουμε σ` Αυτόν. Αν 

φερόμαστε με περιφρόνηση σ` ένα πρόσωπο, κακομεταχειριζόμαστε ένα 

πρόσωπο που δημιουργήθηκε κατά την εικόνα του Θεού, πληγώνουμε κάποιον 

που ο Θεός αγαπά και για τον οποίο πέθανε ο Ιησούς. 
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ΜΑΘΗΜΑ 3, Δραστηριότητα 2 

 

Οδηγίες: Γράψτε επάνω στην καρδιούλα την πιο σημαντική βοήθεια που θα μπορούσατε να 

προσφέρετε στους πρόσφυγες σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΟΗΘΩ 
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Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

 

Θέματα υπό έμφαση 

Α) Ο ορισμός της ειρήνης και οι συνέπειες από την απουσία της (κυρίως στα παιδιά). 

Β) Το όραμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας για παγκόσμια ειρήνη – κοινό όραμα διαφόρων άλλων 

θρησκειών. 

 

Τάξη/εις 

Δ’ & Στ’ 
Κεφάλαιο/α 

Δ΄ Τάξη  

Κεφ. 6 -  Με επιμονή στον αγώνα  

(6.3. Τα αδέρφια μας που υποφέρουν από τον 

πόλεμο) 

 

Στ΄ Τάξη 

Κεφ. 6 -  Τραύματα και Θεραπεία  

(6.3. Τραύμα της ζωής: Πόλεμος) 

 

Διάρκεια 

Α) Η έννοια της ειρήνης και οι συνέπειες από την απουσία της, κυρίως στα παιδιά–80΄ 

Β) Η ειρήνη ως κοινό όραμα διαφόρων θρησκειών–80΄ 

 

Σύνοψη  

 Στο 1
ο 

μάθημα θα ορίσουν την ειρήνη, συνειδητοποιώντας  ότι ειρήνη δε σημαίνει μόνο 

απουσία πολέμου.  Επίσης, Θα επιχειρηματολογήσουν υπέρ της ειρήνης και ενάντια στην 

αντιπαλότητα, τη βία και τον πόλεμο, ώστε να κατανοήσουν πως οι βίαιες συγκρούσεις δε 

λύνουν τις διαφορές, αλλά τραυματίζουν ανεπανόρθωτα τη ζωή πολλών ανθρώπων και 

ειδικότερα των παιδιών. 

  Στο 2
ο
  μάθημα θα γνωρίσουν το όραμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας για παγκόσμια ειρήνη 

το οποίο αποτελεί κοινό στόχο και όραμα διαφόρων άλλων θρησκειών. 

Σκοπός 

Τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν πως η 

αντιπαλότητα, η βία και ο πόλεμος 

τραυματίζουν τη ζωή των ανθρώπων, ενώ η 

διαβίωση σε συνθήκες ειρήνης προωθεί την 

ευημερία και την ευτυχία όλων των ανθρώπων 

και κυρίως των παιδιών. 

 

Συνάφεια με Δείκτες Επιτυχίας και 

Επάρκειας 

6.3.1. Να επιχειρηματολογούν υπέρ της ειρήνης 

και ενάντια στην αντιπαλότητα και τον πόλεμο, 

ώστε να κατανοήσουν πως οι διαμάχες δε 

λύνουν τις διαφορές, αλλά τραυματίζουν 

ανεπανόρθωτα τη ζωή πολλών ανθρώπων.  

 Οι θετικές επιπτώσεις από την ειρηνική 

συνύπαρξη των ανθρώπων στον ίδιο τον 

άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον 

και ευρύτερα τον κόσμο.  

 Οι αρνητικές συνέπειες μιας 

αντιπαλότητας, μιας διαμάχης και ενός 

πολέμου στη ζωή του ανθρώπου, της 

κοινωνίας, του περιβάλλοντος και 

ολόκληρου του κόσμου.  

Στόχοι Μαθημάτων  

1) Η έννοια της ειρήνης και οι συνέπειες από 

την απουσία της, κυρίως στα παιδιά.  

 Τα παιδιά να ορίζουν την ειρήνη ως ένα 

τρόπο συμβίωσης ώστε όλα τα μέλη της 

κοινωνίας να πετύχουν (ικανοποιήσουν) 

τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. 

 Να αντιληφθούν ότι σε πολλές περιοχές 
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της γης υπάρχουν άνθρωποι που 

καθημερινά βιώνουν τις καταστροφικές 

συνέπειες ενός πολέμου στην πατρίδα 

τους. 

 

2) Η ειρήνη ως κοινό όραμα διαφόρων 

θρησκειών 

 Να αναφέρουν το όραμα της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας για έναν κόσμο ειρηνικό 

μακριά από την έχθρα, τη βία και την 

αντιπαλότητα. 

 Να ερευνήσουν διάφορες πηγές και να 

ανακαλύψουν πώς παρουσιάζεται η 

ειρήνη σε άλλες θρησκείες. 

 

 

6.3.2 Να διατυπώνουν το όραμα της Εκκλησίας 

για έναν κόσμο ειρηνικό, μακριά από την έχθρα 

και την αντιπαλότητα.  

 Το όραμα του προφήτη Ησαΐα για έναν 

κόσμο ειρηνικό, όπου οι άνθρωποι θα 

μετατρέπουν τα πολεμικά τους εργαλεία 

σε εργαλεία ειρήνης.  

 Η ειρήνη και η συμφιλίωση ως αρετή 

και πρόταση της Εκκλησίας για ενότητα 

με τον συνάνθρωπο και ανακούφιση 

όλων αυτών που υποφέρουν από τον 

πόλεμο και τις αρνητικές του συνέπειες.  

 Τα «Ειρηνικά»-Αιτήσεις της Εκκλησίας 

για ειρήνευση του ανθρώπου και 

ολόκληρου του κόσμου.  

 

Προετοιμασία 

 Μελέτη βιβλίων Θρησκευτικών Δ΄και Στ΄ τάξεων 

 Έρευνα στο διαδίκτυο για υλικό σχετικό με την ενότητα το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί 

 Οργάνωση σχεδίων μαθημάτων 

 Οργάνωση υλικών, εποπτικών και άλλων μέσων 

 

Υλικά – Μέσα – Εποπτικό υλικό 

 

Θεολογικά κείμενα: 

  «Το όραμα του Προφήτη Ησαΐα» (βιβλίο Δ’ τάξης, σελ. 47) 

 Τα Ειρηνικά (βιβλίο Δ’ τάξης, σελ. 48) 

 Το όραμα της Εκκλησίας (βιβλίο Δ’ τάξης, σελ. 49) 

 Επιστολή Απ. Παύλου προς Εφεσίους, 2:14-15 στο κείμενο «Ο Χριστός ενώνει τους 

εχθρούς και τους συμφιλιώνει με τον Θεό» (βιβλίο Στ΄ τάξης, σελ. 16) 

 Θρησκευτικά Δ' Δημοτικου "Αγώνας για το καλό", Μέρος B' 

(http://archeia.moec.gov.cy/sd/235/thriskeftika_d_dim_meros_b.pdf ) 

 Θρησκευτικά Στ' Δημοτικού "Τραύματα και θεραπεία"  

( http://archeia.moec.gov.cy/sd/237/thriskeftika_st_dim.pdf ) 

 

Άλλα κείμενα: 

 Τα Δύο παιδιά – Ρούλλα Ιωαννίδου Σταύρου (βιβλίο Δ’ τάξης, σελ. 49 - 

http://archeia.moec.gov.cy/sd/235/thriskeftika_d_dim_meros_b.pdf 

 (επισυνάπτεται σχετικό φύλλο εργασίας) 

 

Ιστοσελίδες: 

 Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του παιδιού: 

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/all/AB992B74F981D4C6C2257F6500359679?op

endocument 

87



 

Άλλο υλικό: 

 Καρτέλες ήλιου με αχτίδες στις οποίες θα γράψουν λέξεις ή/και φράσεις σχετικές με την 

ειρήνη  

 Εικόνες – φωτογραφίες που παρουσιάζουν περιοχές πριν και κατά τη διάρκεια πολεμικών 

συγκρούσεων – παρουσίαση ppt 

 Παγκόσμιος χάρτης με σημειωμένες τις περιοχές για τις οποίες γίνεται αναφορά σε όλα τα 

μαθήματα 

 Υλικά για το παιχνίδι «Γραμμή ειρήνης και πολέμου» (σπάγκος, καρτέλες με τις λέξεις 

ειρήνη και πόλεμος) 

 Βίντεο με το τραγούδι Imagine (John Lennon) με ελληνικούς, αγγλικούς και γαλλικούς 

υπότιτλους 

 Βίντεο για τους σκοπούς και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Ο.Η.Ε. 

 (https://www.youtube.com/watch?v=uSdeSOxoiT4)  

 Τραγούδι Imagine (John Lennon) με ελληνικούς, αγγλικούς και γαλλικούς υπότιτλους 

 https://www.youtube.com/watch?v=elml3F8-ofw 

 Σετ καρτελών με φωτογραφίες και μικρό κείμενο βραβευθέντων με το βραβείο Νόμπελ 

Ειρήνης και των λόγων για τους οποίους πήραν το βραβείο (οι πληροφορίες για κάθε 

πρόσωπο πάρθηκαν από τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια). 

 Παρουσιάσεις ppt (μια σε πιο απλή μορφή και μια με περισσότερες πληροφορίες για δύο 

επίπεδα τάξεων) με πληροφορίες για τους βραβευθέντες με Νόμπελ Ειρήνης. 

 Βίντεο – απόσπασμα από την ομιλία της Μαλάλας στον Ο.Η.Ε. 

https://www.youtube.com/watch?v=xsAJRWpXbxY 

 Φύλλο εργασίας με το κείμενο «Τα δύο παιδιά» 

 Ηχητικό αρχείο «Τα Ειρηνικά» (από την ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.) 

 Φυλλάδιο με λόγια - αποφθέγματα σχετικά με την ειρήνη που είπαν σημαντικές 

προσωπικότητες (κάποιες από τις οποίες βραβεύτηκαν με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης) και 

ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες, μέσα από τα οποία παρουσιάζεται η αξία – σημασία 

της ειρήνης. 

 Φύλλο δέντρου σε χαρτί για το κάθε παιδί 

 Κλαδί σε γλάστρα που θα αποτελέσει το δέντρο της ειρήνης του τμήματος 

 

Πορεία δραστηριοτήτων/ Οδηγίες/ Δραστηριότητες 

 

ΜΑΘΗΜΑ 1: 

 

1. Αφόρμηση: Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Τους παρουσιάζεται ένας ήλιος που στο 

κέντρο είναι γραμμένη η λέξη «ειρήνη». Δίνεται σε κάθε ομάδα από μια αχτίδα του ήλιου πάνω 

στην οποία είναι γραμμένη μια διαφορετική λέξη. Οι 4 λέξεις είναι «άτομο», «οικογένεια», 

«σχολείο», «παγκόσμια». Ζητείται από τα παιδιά να σκεφτούν τι σημαίνει (α) ειρήνη για το άτομο, 

(β) ειρήνη στην οικογένεια, (γ) ειρήνη στο σχολείο, (δ) ειρήνη παγκόσμια και να γράψουν πάνω 

στη δική τους αχτίδα σχετικές λέξεις/φράσεις.  

 Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της κολλώντας την αχτίδα πίσω στον ήλιο και     

ακολουθεί συζήτηση με τις υπόλοιπες ομάδες να λένε τις δικές τους σκέψεις/αντιλήψεις. 

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά συμβαίνουν όταν δεν καταπατούνται τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα και ειρήνη δεν είναι μόνο η απουσία πολέμου, αλλά ειρήνη είναι κάτι 

ευρύτερο, είναι μια κουλτούρα ζωής στην οποία οι άνθρωποι: ζουν με δικαιοσύνη και 

συμπόνια, χτίζουν το διαπολιτισμικό σεβασμό, τη συμφιλίωση και την αλληλεγγύη, προωθούν 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ζουν σε αρμονία με τη φύση, καλλιεργούν την 

εσωτερική τους ειρήνη και ξηλώνουν την κουλτούρα του πολέμου.  

 Επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/all/AB992B74F981D4C6C2257F6500359679?op

endocument  και διαβάζουμε τον ορισμό της ειρήνης.   

   

2. Σύντομη παρουσίαση εικόνων διαφόρων περιοχών της γης σε καιρό ειρήνης και σε καιρό 

πολέμου (μεταξύ των οποίων ο πόλεμος Αιγύπτου –Ισραήλ, Συρίας, τουρκική εισβολή στην Κύπρο 

κ.ά.). Κατά την παρουσίαση τα παιδιά έχουν στην ομάδα τους τον παγκόσμιο χάρτη με 

σημειωμένες τις περιοχές αυτές.  

 Τα παιδιά εκφράζουν τις σκέψεις τους για την αντίθεση που παρουσιάζεται στις εικόνες 

αυτές. 

 Αναφέρουν τις συνέπειες του πολέμου στα ίδια τα παιδιά κάνοντας ειδική αναφορά στην 

καταπάτηση των δικαιωμάτων τους. 

 Βιβλίο Δ΄ τάξης σελ. 49. Διαβάζουν το κείμενο «Τα δυο παιδιά» . Γίνεται συζήτηση του 

κειμένου και στη συνέχεια κάθε ζευγάρι, μέσω της ενσυναίσθησης, υποδύονται τα δύο 

παιδιά του κειμένου. Προσπαθούν να εξηγήσουν πώς είναι η ζωή του καθενός στη χώρα 

του (αξιοποιώντας τις πέντε αισθήσεις τους)  και να εκφράσουν τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους. Δίνεται σχετικό φύλλο εργασίας. 

 Στο τέλος της δραστηριότητας γίνεται αναφορά στον  Ο.Η.Ε. ως ο Οργανισμός ο οποίος 

είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της ειρήνης στον κόσμο. Προβάλλεται σχετικό βίντεο. 

 

3.Παιχνίδι «Γραμμή ειρήνης και πολέμου».  

Τοποθετούμε στο πάτωμα της αίθουσας μια ευθεία γραμμή (π.χ. χαρτοταινία, μαλλί, σπάγκος, κ.ά.) 

και τοποθετούμε στη μια άκρη καρτέλα με τη λέξη ΕΙΡΗΝΗ και στην άλλη άκρη καρτέλα με τη 

λέξη ΠΟΛΕΜΟΣ. Μια ομάδα παιδιών βρίσκεται στο κέντρο της γραμμής. Η εκπαιδευτικός λέει 

μια λέξη και το κάθε παιδί μετακινείται προς τη μια άκρη της γραμμής ανάλογα με το πώς συνδέει 

το ίδιο τη δεδομένη λέξη  με την έννοια προς την οποία μετακινήθηκε (επισυνάπτεται σχετικό 

φυλλάδιο για οδηγίες διεξαγωγής του παιχνιδιού). 

Λέξεις: πρόσφυγες, ασφάλεια, οικογένεια, εκπαίδευση, θρησκεία, ΜΜΕ, ελευθερία της έκφρασης, 

φτώχεια, εθελοντισμός, ανεκτικότητα, πείνα 

 

Μετά τη μετακίνηση των παιδιών πάνω στη γραμμή, η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά: 

 Να παρουσιάσουν τους λόγους για τους οποίους κινήθηκαν προς τη συγκεκριμένη 

κατεύθυνση.  

 Πώς και γιατί συνέδεσαν τη συγκεκριμένη λέξη με την ειρήνη ή τον πόλεμο.  

Τα παιδιά μπορούν κατά τη συζήτηση να σχολιάσουν ή να κάνουν απορίες στον μαθητή που εξηγεί 

γιατί μετακινήθηκε στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

 

Όταν τελειώσει η δραστηριότητα και τα παιδιά επιστρέψουν στη θέση τους μπορούν να γίνουν οι 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Τι μάθατε από τη δραστηριότητα, από τους συμμαθητές σας, από τον εαυτό σας; 

 Πώς νιώθατε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας; 
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 Ήταν δύσκολο να ακούσετε   τις σκέψεις των άλλων, ειδικά αυτών που ήταν διαφορετικές 

από τις δικές σας; Γιατί; 

 Μάθατε κάτι νέο;  

 Μήπως με αυτή την άσκηση αντιλαμβάνεστε τώρα διαφορετικά τις έννοιες της ειρήνης και 

του πολέμου; 

 

4.Ολοκληρώνουμε το μάθημα με την προβολή του τραγουδιού Imagine του John Lennon 

(επισυναπτόμενο αρχείο ή  https://www.youtube.com/watch?v=elml3F8-ofw).  

 

 

ΜΑΘΗΜΑ 2: 

 

1. Άτομα που έχουν βραβευτεί με Νόμπελ Ειρήνης - Μοιράζουμε δύο σετ των τεσσάρων καρτελών 

στην κάθε ομάδα. Το πρώτο σετ αποτελείται από φωτογραφίες και μικρό κείμενο για τη ζωή, το 

έργο ή /και τα λόγια του εικονιζόμενου  και το δεύτερο σετ αποτελείται από καρτέλες στις οποίες 

αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο βραβεύτηκαν τα άτομα αυτά. Τα παιδιά καλούνται στην ομάδα 

τους να αντιστοιχίσουν το κάθε πρόσωπο με το λόγο βράβευσης. Παρουσιάζονται στην ολομέλεια 

τα αποτελέσματα κάθε ομάδας και κατά τη συζήτηση εντοπίζεται το γεγονός ότι κάποια από αυτά 

τα άτομα ανήκουν σε διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες. 

   

 

2.Η ειρήνη μέσα από την Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία: 

 Διαβάζουμε το κείμενο του βιβλίου Δ΄ τάξης (σ.46) «Το όραμα του προφήτη Ησαΐα» το 

συζητούμε και κάνουμε τις ασκ. 1,2,3. 

 

 Η εκπαιδευτικός διαβάζει το κείμενο  «Το όραμα της εκκλησίας» (σ.48) και τα παιδιά 

έχοντας μπροστά τους ένα κομμάτι χαρτί προσπαθούν να αποδώσουν με ένα 

σκίτσο/σχέδιο/σχεδιάγραμμα/λέξεις φράσεις το νόημα του κειμένου (δηλαδή το όραμα της 

Εκκλησίας για την ειρήνη).  

 

 Διαβάζουμε το κείμενο «Ειρηνικά» και στη συνέχεια  ακούνε το ψαλμό, μέσα από ηχητικό 

αρχείο. 

 

 Διαβάζουμε το κείμενο «Ο Χριστός ενώνει τους εχθρούς και τους συμφιλιώνει με τον Θεό» 

από το βιβλίο Στ΄ τάξης (σελ. 16) εντοπίζοντας τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε 

προς έναν κόσμο ειρηνικό σύμφωνα με τον Χριστιανισμό. 

 

3. Η ειρήνη ως κοινό όραμα διαφόρων θρησκειών.  

Παρουσιάζονται τα λόγια – αποφθέγματα σχετικά με την ειρήνη που είπαν σημαντικές 

προσωπικότητες που βραβεύτηκαν με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και ανήκουν σε διαφορετικές 

θρησκείες, μέσα από τα οποία παρουσιάζεται η αξία – σημασία της ειρήνης (μοιράζεται στα παιδιά 

σχετικό φυλλάδιo που επισυνάπτεται).  

Ολοκλήρωση-Επαναφορά Μαθήματος 

Ακολουθεί συζήτηση με σκοπό να εντοπιστεί το γεγονός ότι η ειρήνη αποτελεί  κοινό όραμα 

διαφόρων θρησκειών μέσα από τις ενέργειες και τα λόγια σημαντικών προσωπικοτήτων τους. 

Αναμφισβήτητα η διαβίωση σε συνθήκες ειρήνης προωθεί την ευημερία και την ευτυχία όλων των 
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ανθρώπων και κυρίως των παιδιών. 

 

Αναστοχασμός /Αξιολόγηση 

 Δίνεται σε κάθε παιδί ένα χάρτινο φύλλο δέντρου και σημειώνουν κάτι που έμαθαν, που 

ένιωσαν και κάτι που τους άρεσε σχετικό με την ειρήνη και το κρεμάνε στο δεντράκι της 

ειρήνης (μεγάλο κλαδί) που υπάρχει στην αίθουσα διδασκαλίας. 

 Αναστοχαστική δραστηριότητα αποτελεί και η το τελευταίο μέρος της 3ης δραστηριότητα 

του μαθήματος 1, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά καλούνται να προβληματιστούν και να 

μιλήσουν για τις πιθανές αλλαγές απόψεων και στάσεων τους πάνω στο θέμα της ειρήνης 

και του πολέμου. 

 

 

Εισηγήσεις για συνέχεια 

Επέκταση των συγκεκριμένων μαθημάτων μπορεί να ακολουθήσει στο μάθημα των Ελληνικών με 

ανάλογες ενότητες, στο μάθημα Αγωγής Υγείας, Τέχνης, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας κ.ά.. 

Μπορούν να αξιοποιηθούν και οι παρακάτω ιδέες για δράση και προγράμματα. 

 

 

Ιδέες για δράση/ Προγράμματα στην κοινότητα 

 Μετατροπή πολεμικών υλικών σε εργαλεία για την ειρήνη.  

 Έρευνα για μνημεία ειρήνης σε διάφορα μέρη του κόσμου με σκοπό την κατασκευή του 

δικού τους μνημείου για την ειρήνη στο σχολείο. 

 Δημιουργία τοίχου ειρήνης με ζωγραφιές, η ψηφιδωτά παιδιών ή/και γκράφιτι στο σχολείο 

ή σε χώρο στην κοινότητα. 

 Επίσκεψη στο πάρκο Ειρήνης στη Λευκωσία. 

 Επίσκεψη και συμμετοχή στο πρόγραμμα στο Σπίτι της Συνεργασίας. 

 Μελέτη των διαφόρων συμβόλων ειρήνης και δημιουργία του δικού τους (επίπεδου ή 

τρισδιάστατου) συμβόλου ειρήνης. 

 Διεξαγωγή διαγωνισμού φωτογραφίας με θέμα: «Σκηνές ειρήνης και όχι βίας» 

 Γραφή στίχων και μελοποίηση τραγουδιού με θέμα την ειρήνη. 

 Ετοιμασία βίντεο μικρής διάρκειας με θέμα σχετικό με την ειρήνη. 

 Το «Κουτί της ειρήνης» που να περιέχει υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί για να 

πραγματοποιηθούν εργαστήρια με θέμα την ειρήνη και να μετακινείται στα σχολεία μιας 

περιοχής, παραμένοντας στο κάθε σχολείο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 Διοργάνωση ημέρας δράσης με τίτλο «Μαθαίνω να ζω ειρηνικά» με διάφορες 

δραστηριότητες (διαλέξεις από ειδικούς, παιχνίδια γνωσιολογικού περιεχομένου σχετικά με 

την ειρήνη, βιωματικά εργαστήρια, παρουσιάσεις από πρόσωπα που έζησαν τη φρίκη του 

πολέμου, κατασκευές σχετικές με το θέμα, προβολή ταινιών μικρού μήκους, κ.ά.). 

 «Γίνομαι πρεσβευτής της ειρήνης» - Ετοιμασία έντυπου υλικού από τα παιδιά και 

προώθησή του για ενημέρωση άλλων ατόμων και οργανωμένων συνόλων στην περιοχή 

τους και όχι μόνο (π.χ. γειτονικά σχολεία, τοπικές αρχές, κυβερνητικές υπηρεσίες, Βουλή 

Αντιπροσώπων κ.ά.). 

 

Διαφοροποίηση 

 Μπορεί να γίνει επιλογή για επεξεργασία όλων ή μερικών από τα  κείμενα, ανάλογα με το 
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τμήμα στο οποίο θα γίνει το μάθημα. 

 Στη δραστηριότητα 1 του δεύτερου μαθήματος μπορούν να δοθούν στα μικρότερα παιδιά 

λιγότερες καρτέλες καθώς επίσης και τα διαφοροποιημένα βιογραφικά κείμενα 

(επισυνάπτονται). 

 Μπορεί να παρουσιαστούν με διαφορετική σειρά οι δραστηριότητες στο μάθημα 2, 

ανάλογα με την εξέλιξη της συζήτησης με τα παιδιά. 

 

Συμβουλές για την/τον εκπαιδευτικό 

 

 Η σειρά των δραστηριοτήτων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την εξέλιξη του μαθήματος. 

 Χρειάζεται προσοχή κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο παιχνίδι «Γραμμή ειρήνης και 

πολέμου»,  ώστε να μην εξελιχθεί σε λεκτική σύγκρουση μεταξύ των παιδιών (ειδικά αυτών 

που έχουν έντονες απόψεις) στην προσπάθειά τους να υποστηρίξουν τη μετακίνησή τους 

στη γραμμή ή για το ποιο είναι σωστό και ποιο λάθος. Πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να 

είναι ενεργοί ακροατές, να καταλαβαίνουν και να σέβονται τις απόψεις των άλλων και να 

χρησιμοποιήσουν την κριτική ερμηνευτική προσέγγιση για να δικαιολογήσουν τις επιλογές 

τους. 

 Λόγω του ότι κάποιες δραστηριότητες μπορεί να πάρουν περισσότερο χρόνο, ανάλογα με το 

επίπεδο των παιδιών και τις δυνατότητές τους, καλό θα ήταν ο εκπαιδευτικός να έχει κατά 

νου το θέμα της διαχείρισης του χρόνου. Θα μπορούσε να αφιερωθεί και επιπλέον μάθημα 

για κάλυψη κάποιων δραστηριοτήτων οι οποίες ενδιαφέρουν τα παιδιά και υπάρχει πεδίο 

συζήτησης (π.χ. παιχνίδι «Γραμμή ειρήνης και πολέμου», βραβευθέντες με νόμπελ 

ειρήνης). 
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Ο ΗΛΙΟΣ 

ΤΗΣ 

ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΑΤΟΜΟ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
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Μάθημα 1, Δραστηριότητα 2 (http://www.printcenter.com.gr/world-map-greek-05.html) 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΑΘΗΜΑ 1, Δραστηριότητα 2: Τα δύο παιδιά 

Οδηγίες: Εργαστείτε σε ζευγάρια. Χρησιμοποιώντας την ενσυναίσθηση, δηλαδή την 

συναισθηματική ταύτιση με ένα άλλο άτομο, να υποδυθείτε τους ρόλους των δύο 

παιδιών του κειμένου. Να παρουσιάσετε τη ζωή σας, κάνοντας αναφορά σε όλα αυτά 

που βλέπετε, ακούτε, γεύεστε, μυρίζεστε, αγγίζετε στη χώρα που ζείτε και να εκφράσετε, 

επίσης, τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας για αυτά που ζείτε. 

 

http://archeia.moec.gov.cy/sd/235/thriskeftika_d_dim_meros_b.pdf 95



 

ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΟΛΕΜΟΣ

Σ 
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Μάθημα 1, Δραστηριότητα 3 

ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΓΡΑΜΜΗ 

ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ»: 

 Πρόσφυγες 

 Ασφάλεια 

 Οικογένεια 

 Εκπαίδευση 

 Θρησκεία 

 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

 Ελευθερία της έκφρασης 

 Φτώχια 

 Εθελοντισμός 

 Ανεκτικότητα 

 Πείνα 
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Μάθημα 1 

Δ’ Τάξη 
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Ένας διαφορετικός ήλιος! 
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Παιδιά και το δικαίωμά τους στην ειρήνη,  

από το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας 

των Δικαιωμάτων του Παιδιού  

 

Πατήστε εδώ 
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Εισαγωγικά:  

Η ειρήνη σύμφωνα με το Προοίμιο της Οικουμενικής 

Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποτελεί ένα από 

τα ύψιστα ιδανικά – μαζί με την ελευθερία και τη δικαιοσύνη 

– τα οποία θεμελιώνονται στο σεβασμό της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας και τα οποία εξυπηρετούν, στο σύνολό τους, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Η ειρήνη εννοείται ως απαραβίαστο 

ανθρώπινο δικαίωμα δεδομένου ότι, η απουσία ή παραβίασή 

της ταυτίζεται με καταστάσεις παραβίασης ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 
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Κουλτούρα  Ειρήνης: Ένα ολιστικό πλαίσιο κατανόησης και 

δράσης 

Πώς καλλιεργούμε ένα 

Πολιτισμό Ειρήνης; 

Toh Swee-Hin & Virginia Cawagas 
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ΠΟΛΕΜΟΣ- ΕΙΡΗΝΗ 
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Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

1939 - 1945 

 http://www.printcenter.com.gr/world-map-greek-05.html 
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   Πολωνία 

Β΄ παγκόσμιος πόλεμος 

1939 - 1945 

http://www.athinorama.gr/travel/world/destination.aspx?aid=831389&did=148 
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Εισβολή Γερμανών στη Βαρσοβία (Πολωνία) 
  
 

http://www.skai.gr/news/culture/article/240879/varsovia-oi-agiatreutes-pliges-tou-v-pagosmiou-polemou/ 
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http://elladahistory.blogspot.com.cy/2012/09/1-1939.html 
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Ατομική βόμβα 

http://www.paraskhnio.gr/i-ripsi-tis-protis-atomikis-vomvas-sti-x/ 
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Τουρκική εισβολή 1974 
 http://www.printcenter.com.gr/world-map-greek-05.html 
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Κύπρος 
Αμμόχωστος 

http://pisoapothnkoyrtina.blogspot.com.cy/2014/06/blog-post_5327.html 
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http://archive.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/152199/ta-varosia-anoixan-tin-orexi-ependyton 
 

Τουρκική εισβολή (1974 - σήμερα) 
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Βομβαρδισμοί 

http://www.topontiki.gr/article/80750/ammohostos-40-hronia-poli-fantasma 
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Αγνοούμενοι/ες 

http://akmefen.blogspot.com.cy/2015_10_01_archive.html 
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Αντίσκηνα 

      Εκπαίδευση 
 

http://50chrona.moec.gov.cy/index.php/istoriki-anadromi/paideia-ekpaidefsi/dimotiki-ekpaidefsi 

114



Συσσίτιο 

http://city.sigmalive.com/article/9067/mi-mas-xanakanete-prosfyges-ypografes-gia-prostasia-1is-katoikias 
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 http://www.printcenter.com.gr/world-map-greek-05.html 

Πόλεμος στο Ιράκ 
2003 -2010 
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Ιράκ ( Αλ-Νασιρίγια ) 
 

 
 

https://www.rferl.org/a/24928557.html  
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Πόλεμος στο Ιράκ 
2003 -2010 

https://miraclesfor.me/war-peace/shocking-photos-iraq-afghanistan-libya-somalia-war/ 
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Πόλεμος στο Ιράκ 

2003 -2010 

31 Μαρτίου 2003 

 Ένας Ιρακινός 
κρατούμενος, 
προσπαθεί να 
ηρεμήσει το 
τρομοκρατημένο 
παιδί του, που 
βρίσκεται μαζί του 
στο στρατόπεδο 
αιχμαλώτων 
πολέμου στο An 
Najaf, στο Iraq. 

 http://www.lifo.gr/team/omorfia/36889 
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 http://www.printcenter.com.gr/world-map-greek-05.html 

Πόλεμος Γάζας (Παλαιστίνη - Ισραήλ 
1948- μέχρι σήμερα) 
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Λωρίδα της Γάζας 

http://www.infomedia.ma/2017/04/18/287053/%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-
%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%84 
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http://carolineglick.com/israels-endgame-in-gaza/ 
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https://twitter.com/jawalwatani/status/493378022796296193 
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https://www.opensocietyfoundations.org/voices/how-israel-bombs-gaza-impunity 
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http://abc7.com/news/israel-pulls-back-some-tanks-troops-in-gaza-war/235897/ 
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 http://www.printcenter.com.gr/world-map-greek-05.html 

Συρία (2011 - σήμερα) 
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Συρία (2011 - σήμερα) 

https://hellasforce.com/tag/%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1/ 
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http://www.tilestwra.com/pos-itan-i-siria-prin-apo-ton-polemo/ 
 

128



Συρία 
          Πριν                                       Τώρα 

http://www.tilestwra.com/pos-itan-i-siria-prin-apo-ton-polemo/ 
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http://www.lifo.gr/articles/world_articles/112085 
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http://www.onalert.gr/stories/photografies-pou-syglonizoun-ta-paidia-tou-polemou-sti-syria/29835 
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http://www.rizopoulospost.com/o-polemos-sth-syria-kai-to-prosfygiko-z/ 
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• Σκέψεις / συναισθήματα 

• Ποια δικαιώματα των παιδιών 

καταπατούνται;  

• Βιβλίο σ.49 
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Ο.Η.Ε. (Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών) 

• Υπεύθυνος για τη διατήρηση της ειρήνης 

στον κόσμο. 

• Βίντεο για τους σκοπούς και τις προκλήσεις 

που έχει να αντιμετωπίσει ο νέος Γενικός 

του Γραμματέας. Πατήστε εδώ 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ! 

• Γραμμή ειρήνης και πολέμου 

135



Imagine (Φαντάσου…) 

Πατήστε εδώ  
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ΜΑΘΗΜΑ 1 – Στ’ Τάξη 

 

ΕΙΡΗΝΗ  

 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ 
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Ο ΗΛΙΟΣ 

ΤΗΣ 

ΕΙΡΗΝΗΣ 

ΑΤΟΜΟ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

Τι σημαίνει 

ειρήνη για: 
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Πότε έχουμε ειρήνη; 

 

 

 Όταν δεν υπάρχει καταπάτηση των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

 

 Ειρήνη δεν είναι μόνο η απουσία πολέμου. 

Είναι κάτι πολύ ευρύτερο… 
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Κουλτούρα  Ειρήνης: Ένα ολιστικό πλαίσιο κατανόησης και 

δράσης 

Πώς καλλιεργούμε 

ένα Πολιτισμό 

Ειρήνης; 

Toh Swee-Hin & Virginia Cawagas 

140



 

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/all/A

B992B74F981D4C6C2257F6500359679?ope

ndocument 

Επίτροπος Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού 
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Παρακολουθήστε με προσοχή τις εικόνες – 

φωτογραφίες που ακολουθούν και παρουσιάζουν 

διάφορα μέρη της γης όταν υπήρχε ειρήνη και όταν 

υπάρχει πόλεμος.  

 

1. Ποιες οι σκέψεις και τα συναισθήματά σας; 

 

2. Ποιες είναι οι συνέπειες του πολέμου ειδικά στα   

παιδιά;  

     

3. Ποια από τα δικαιώματά τους καταπατούνται; 
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Πολωνία 

Β΄παγκόσμιος πόλεμος 

1939 - 1945 

http://www.athinorama.gr/travel/world/destination.aspx?aid=831389&did=148 
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Εισβολή Γερμανών στη Βαρσοβία (Πολωνία) 
  
 

http://www.skai.gr/news/culture/article/240879/varsovia-oi-agiatreutes-pliges-tou-v-pagosmiou-polemou/ 
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http://elladahistory.blogspot.com.cy/2012/09/1-1939.html 
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Ατομική βόμβα 

 

http://www.paraskhnio.gr/i-ripsi-tis-protis-atomikis-vomvas-sti-x/ 
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Κύπρος 
Αμμόχωστος 

http://pisoapothnkoyrtina.blogspot.com.cy/2014/06/blog-post_5327.html 
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http://archive.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/152199/ta-varosia-anoixan-tin-orexi-ependyton 

 

Τουρκική εισβολή (1974 - σήμερα) 
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Βομβαρδισμοί 

http://www.topontiki.gr/article/80750/ammohostos-40-hronia-poli-fantasma 
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Αγνοούμενοι 

http://akmefen.blogspot.com.cy/2015_10_01_archive.html 
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Αντίσκηνα 

       Εκπαίδευση 
 

http://50chrona.moec.gov.cy/index.php/istoriki-anadromi/paideia-ekpaidefsi/dimotiki-ekpaidefsi  
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Συσσίτιο 

http://city.sigmalive.com/article/9067/mi-mas-xanakanete-prosfyges-ypografes-gia-prostasia-1is-katoikias 
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    Ιράκ 
 

https://www.rferl.org/a/24928557.html  
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Πόλεμος στο Ιράκ 
2003 -2010 

https://miraclesfor.me/war-peace/shocking-photos-iraq-afghanistan-libya-somalia-war/ 
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Πόλεμος στο Ιράκ 

2003 -2010 

31 Μαρτίου 2003 

Ένας Ιρακινός 
κρατούμενος, 
προσπαθεί να 
ηρεμήσει το 
τρομοκρατημένο 
παιδί του, που 
βρίσκεται μαζί του 
στο στρατόπεδο 
αιχμαλώτων πολέμου 
στο An Najaf, στο 
Iraq. 

 

http://www.lifo.gr/team/omorfia/36889 
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Λωρίδα της Γάζας 

 

http://www.infomedia.ma/2017/04/18/287053/%D8%B5%D8%AD%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-

%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%84 
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Πόλεμος Γάζας  

(1967- μέχρι σήμερα) 

 

http://carolineglick.com/israels-endgame-in-gaza/ 
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https://twitter.com/jawalwatani/status/493378022796296193 

 

Πόλεμος Γάζας  
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https://www.opensocietyfoundations.org/voices/how-israel-bombs-gaza-impunity 

 

159



http://abc7.com/news/israel-pulls-back-some-tanks-troops-in-gaza-war/235897/ 
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Συρία (2011 - σήμερα) 

https://hellasforce.com/tag/%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1/ 
 

161



http://www.tilestwra.com/pos-itan-i-siria-prin-apo-ton-polemo/ 
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Συρία 
Πριν                                               Τώρα 

http://www.tilestwra.com/pos-itan-i-siria-prin-apo-ton-polemo/ 
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http://www.lifo.gr/articles/world_articles/112085 
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http://www.onalert.gr/stories/photografies-pou-syglonizoun-ta-paidia-tou-polemou-sti-syria/29835 
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http://www.rizopoulospost.com/o-polemos-sth-syria-kai-to-prosfygiko-z/ 
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1. Ποιες οι σκέψεις και τα συναισθήματά σας; 

 

2. Ποιες είναι οι συνέπειες του πολέμου ειδικά στα   

παιδιά;  

     

3. Ποια από τα δικαιώματά τους καταπατούνται; 
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Κείμενο «Τα δυο παιδιά» από το Βιβλίο Δ΄ 

τάξης σελ. 49  

Πώς είναι η ζωή του κάθε παιδιού; 

Υπόδυση ρόλων: Εξηγήστε  πώς είναι η ζωή 

του καθενός από εσάς, αξιοποιώντας τις πέντε 

αισθήσεις σας, και να εκφράσετε τις σκέψεις 

και τα συναισθήματά σας; 
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ή 

Ηνωμένα Έθνη (Η.Ε.) είναι ένας διεθνής 

οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας μεταξύ 

των κρατών του κόσμου με σκοπό τη 

συνεργασία στο Διεθνές Δίκαιο, την 

ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την 

πολιτική ισότητα. Πρόδρομός του θεωρείται 

η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) που αποτέλεσε 

απαίτηση των Εθνών για τη διεθνή ειρήνη 

μετά από τις θηριωδίες του Α' Παγκοσμίου 

Πολέμου. Ιδρύθηκε το 1945 από τις χώρες 

που νίκησαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και 

αρχικά είχε 51 μέλη. Μετά την προσχώρηση 

του νεότερου κράτους, του Νοτίου 

Σουδάν το 2011, ο Ο.Η.Ε. αριθμεί 193 κράτη 

μέλη, δηλαδή σχεδόν όλα τα διεθνώς 

αναγνωρισμένα ανεξάρτητα έθνη. 
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https://www.youtube.com/watch?v=uS

deSOxoiT4 

Βίντεο για τον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών 
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Παιχνίδι «Γραμμή ειρήνης και πολέμου»  

ΕΙΡΗΝΗ 

ΠΟΛΕΜΟΣ Γιατί κινηθήκατε προς τη συγκεκριμένη 

κατεύθυνση; 

Πώς συνδέετε τη λέξη με την ειρήνη ή τον 

πόλεμο; 

Πώς νιώθατε βλέποντας τους άλλους να 

τοποθετούνται διαφορετικά από εσάς; 
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• Τι μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα; 

• Τι μάθατε από τους/τις συμμαθητές/τριές σας; 

• Τι μάθατε για τον εαυτό σας; 

• Πώς νιώθατε κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας; 

• Σας ήταν δύσκολο να δεχθείτε τις σκέψεις των 

άλλων, ειδικά αυτών που ήταν διαφορετικές 

από τις δικές σας; 

• Μάθατε κάτι νέο; 

• Μήπως αντιλαμβάνεστε διαφορετικά τις 

έννοιες της ειρήνης και του πολέμου μετά από 

τη δραστηριότητα αυτή; 
 

172



https://www.youtube.com/watch?v=elml

3F8-ofw 

Ας τραγουδήσουμε για έναν 

ειρηνικό κόσμο 
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Πήρε το βραβείο 

Νόμπελ, μεταξύ άλλων, 

και για την ίδρυση του 

Ερυθρού Σταυρού 
Ο Ερρίκος Ντυνάν (Jean-Henri Dunant, 8 Μαΐου 1828 – 30 

Οκτωβρίου 1910) ήταν ο πρώτος αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ 

Ειρήνης το 1901 μαζί με τον Φρεντερίκ Πασσύ. Ο Ερρίκος Ντυνάν, ο 

οποίος γεννήθηκε στις 8 Μαΐου 1828, προερχόταν από μία πολύ 

αφοσιωμένη οικογένεια Καλβινιστών  (Καλβινισμός = 

χριστιανικό προτεσταντικό θεολογικό κίνημα), η οποία ασχολούνταν με 

φιλανθρωπίες. Χωρίς να είναι γιατρός, παρακολούθησε τη νοσηλεία των 

τραυματιών του Ιταλοαυστριακού πολέμου (1859) και παρέστη στο πεδίο 

της μάχης του Σολφερίνο. Συνέβαλε στην ίδρυση της Διεθνούς 

Επιτροπής για Βοήθεια στους τραυματίες, τη μελλοντική Διεθνή 

Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ). Το 1864 ιδρύθηκε ο Ερυθρός 

Σταυρός. Το 1901, έλαβε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ο Ερρίκος Ντυνάν 

πέθανε στις 30 Οκτωβρίου 1910. Σήμερα πλείστα νοσοκομεία, 

Θεραπευτήρια και ινστιτούτα ανά το κόσμο, καθώς και δρόμοι πλησίον 

αυτών, φέρουν το όνομά του. 

 

 

 

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ 

Δ’ Τάξη 
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Στις 14 Οκτωβρίου του 1964 

πήρε το Βραβείο Νόμπελ για 

τους αγώνες του υπέρ των 

πολιτικών δικαιωμάτων των 

μαύρων μέσω ειρηνικών 

διαμαρτυριών. Το χρηματικό 

ποσό που παρέλαβε μαζί με το 

βραβείο το μοίρασε σε διάφορα 

κινήματα για τα πολιτικά 

δικαιώματα. 

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ο νεώτερος (Martin Luther King 

Jr., 15 Ιανουαρίου 1929 – 4 Απριλίου 1968) 

ήταν Αμερικανός ιερέας των Βαπτιστών, ειρηνιστής και 

οπαδός της δράσης μέσω της παθητικής αντίστασης, ηγέτης 

του Αφροαμερικανικού Κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα 

των μαύρων.  

Αφού ολοκλήρωσε μια σειρά θεολογικών σπουδών, έλαβε 

θέση πάστορα σε εκκλησία των Βαπτιστών και αναμίχθηκε 

στον αγώνα των μαύρων για την απόκτηση πολιτικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων. Για τα δικαιώματα των μαύρων 

αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του. Δολοφονήθηκε 

στις 4 Απριλίου και έλαβε μετά θάνατον πολλές διακρίσεις. 

Το 1986 η 15η Ιανουαρίου (η ημέρα της γέννησής του) 

ανακηρύχθηκε επίσημη εορτή στις Η.Π.Α..  

 

 

 

ΜΑΡΤΙΝ ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΝΓΚ 
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Πήρε το Βραβείο 

Νόμπελ για τις 

εκστρατείες του για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

Ο Αντρέι Ζαχάρωφ  ήταν Ρώσος φυσικός επιστήμονας. Είναι 

ελληνικής καταγωγής εκ μητρός. Έγινε ακτιβιστής για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, απεύθυνε εκκλήσεις για την παγκόσμια 

απαγόρευση των ατμοσφαιρικών πυρηνικών δοκιμών και έκανε 

ομιλίες για τα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα. Υπήρξε 

ιδρυτής της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Μόσχας. 

Δεν έπαυσε να αγωνίζεται για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην ΕΣΣΔ αναπτύσσοντας έντονη δραστηριότητα 

μέχρι το τέλος της ζωής του. Είχε καταστεί εθνικό σύμβολο 

θάρρους και αλήθειας. Από το 1988 το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο απονέμει κάθε χρόνο το Βραβείο Ζαχάρωφ σε 

πρόσωπα ή οργανισμούς για τη διά βίου αφοσίωσή τους στην 

προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών. 

Το 1975 τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Πέθανε το 

βράδυ της 14ης Δεκεμβρίου 1989 από καρδιακή προσβολή.  

  

. 

 

 

ΑΝΤΡΕΙ ΖΑΧΑΡΩΦ 
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Πήρε το Βραβείο Νόμπελ σε 

αναγνώριση της βοήθειας που 

προσέφερε στους δυστυχισμένους 

ανθρώπους, τα παιδιά και τους 

πρόσφυγες, για τους οποίους 

εργάστηκε ανιδιοτελώς τόσο 

πολλά χρόνια. 

Η Μητέρα Τερέζα ή Αγία Τερέζα της Καλκούτας  γεννήθηκε στις 26 

Αυγούστου του 1910 στα Σκόπια της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (σήμερα 

πρωτεύουσα της ΠΓΔΜ). ήταν αλβανικής καταγωγής καθολική μοναχή, ιδρύτρια 

του τάγματος «Ιεραπόστολοι της Φιλανθρωπίας», που ανέπτυξε πολυετή 

ανθρωπιστική δράση και ιεραποστολικό έργο, ειδικότερα στην Ινδία. 

Το 1937 δούλεψε σαν δασκάλα σε ένα σχολείο στην Καλκούτα. Το 1950, πήρε την 

άδεια από το Βατικανό για να ξεκινήσει το ιεραποστολικό της έργο. 

Το 1952 μετέτρεψε έναν παλαιό Ινδουιστικό ναό στην Καλκούτα σε κτίριο για 

την ίαση των ανθρώπων που πεθαίνουν. Επίσης, το 1955 άνοιξε ένα 

ορφανοτροφείο στην Καλκούτα. Στην συνέχεια άνοιξε νοσοκομεία και 

ορφανοτροφεία σε ολόκληρη την Ινδία αλλά και στην Ρώμη, την Τανζανία και 

την Αυστρία. Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο προκειμένου να βοηθήσει τους 

φτωχούς και τους αρρώστους. Ενδεικτικά, βοήθησε τους πεινασμένους 

στην Αιθιοπία, τα θύματα της πυρηνικής έκρηξης στο Τσερνομπίλ το 1986, 

καθώς και τα θύματα του σεισμού στην Αρμενία το 1988. Η Μητέρα Τερέζα 

πέθανε το 1997 στην Καλκούτα της Ινδίας. Για τη δράση της έλαβε πολλές 

διακρίσεις, μεταξύ αυτών και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1979. Στις 4 

Σεπτεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία με μία σεμνή τελετή στο Βατικανό 

όποτε κηρύχθηκε επισήμως από τον Πάπα Φραγκίσκο Αγία της Καθολικής 

Εκκλησίας. 

. 

 

 

ΜΗΤΕΡΑ ΤΕΡΕΖΑ 
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Πήρε το Βραβείο 

Νόμπελ για τη συνεισφορά 

του στην αντιμετώπιση του 

απαρτχάιντ  

(του καθεστώτος  

φυλετικών διακρίσεων). 

Ο Ντέσμοντ Τούτου είναι Νοτιοαφρικανός αγγλικανός κληρικός, 

φανατικός πολέμιος του απαρτχάιντ (η πολιτική των φυλετικών 

διακρίσεων μεταξύ των λευκών και των μαύρων στη Νότιο Αφρική). Ο 

Ντέσμοντ Τούτου γεννήθηκε στις 7 

Οκτωβρίου 1931 στο Κλέρκσντορπ του Τρανσβάαλ της Νότιας Αφρικής. 

Λόγω οικονομικών στενοτήτων της οικογένειάς του, αναγκάζεται να 

εργάζεται και να πηγαίνει ταυτόχρονα σχολείο. Αποφασίζει να γίνει 

δάσκαλος, όπως και ο πατέρας του. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της 

Νότιας Αφρικής και άρχισε να διδάσκει.  Στα τέλη της δεκαετίας του 

'60 εγκαθίσταται στο Λονδίνο και διορίζεται πρωθιερέας του 

Γιοχάνεσμπουργκ κατά την περίοδο 1975-1976. Μετά αποδέχεται τον 

διορισμό του στη θέση του γενικού γραμματέα του Νοτιοαφρικανικού 

Συμβουλίου Εκκλησιών και από αυτή τη θέση (μέχρι το 1985) διακρίνεται 

σε εμβληματική εθνική και παγκόσμια φιγούρα για τα δικαιώματα των 

Μαύρων της Νότιας Αφρικής. Ο Τούτου διακηρύσσει μια μάχιμη πολιτική 

μη βίας, οραματίζεται «μια δημοκρατική και δίκαιη κοινωνία χωρίς 

φυλετικές διαφορές». Το 1984, ο Ντέσμοντ Τούτου βραβεύεται με 

το Νόμπελ Ειρήνης. Τον Οκτώβριο του 2008, ταξίδεψε στην 

διαιρεμένη Κύπρο, όπου ενθάρρυνε και την ελληνοκυπριακή και την 

τουρκοκυπριακή πλευρά,  να στηρίξουν τις συνομιλίες διαπραγμάτευσης 

για την επανένωση του νησιού.  

. 

 

 

ΝΤΕΣΜΟΝΤ ΤΟΥΤΟΥ 
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Πήρε το 1989 το Βραβείο 

Νόμπελ για τη συνεχή 

αντίσταση του στη χρήση 

όπλων από το λαό του στον 

αγώνα τους για την 

απελευθέρωσή τους. 

Ο Τεντζίν Γκιάτσο είναι ο 14ος Δαλάι Λάμα. Οι Δαλάι Λάμα 

είναι οι μοναχοί επικεφαλής της σχολής Γκελούγκ, της 

νεότερης από τις σχολές του Θιβετιανού Βουδισμού. Κέρδισε 

το Bραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1989, και είναι επίσης 

γνωστός για τη διά βίου υπεράσπισή του για τους Θιβετιανούς 

μέσα και έξω από το Θιβέτ. Ο Δαλάι Λάμα γεννήθηκε στις 6 

Ιουλίου του 1935. Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Θιβέτ 

το 1959, ο Δαλάι Λάμα κατέφυγε στην Ινδία. Έχει ταξιδέψει 

σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζοντας την ανάγκη για την 

ευημερία των Θιβετιανών, διδάσκοντας Θιβετιανό Βουδισμό 

και μιλώντας για τη σημασία της συμπόνιας ως πηγής για 

μια ευτυχισμένη ζωή. Έχει μιλήσει για το περιβάλλον, 

την οικονομία, τα δικαιώματα των γυναικών, τη μη-βία, το 

διαθρησκειακό διάλογο, τη φυσική, την αστρονομία κ.ά. 

. 

 

 

ΤΕΝΖΙΝ ΓΚΙΑΤΣΟ-14ΟΣ ΔΑΛΑΙ ΛΑΜΑ 
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Πήρε το Βραβείο Νόμπελ   

«για τη συνεισφορά του στον 

ειρηνικό τερματισμό του 

απαρτχάιντ και για τη 

θεμελίωση μιας νέας 

δημοκρατικής Νότιας 

Αφρικής» 

Ο Νέλσον Μαντέλα (Nelson Rolihlahla Mandela, γεννήθηκε στις 18 

Ιουλίου του 1918 στη Νότιο Αφρικής και απεβίωσε στις 5 

Δεκεμβρίου 2013. Ήταν αγωνιστής της Νότιας Αφρικής και στη συνέχεια 

πολιτικός και ο πρώτος έγχρωμος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής (1994-

1999). Από το 1998 μέχρι το 1999 διετέλεσε Πρόεδρος του Κινήματος 

των Αδεσμεύτων. Για 20 χρόνια τέθηκε επικεφαλής στη μεγάλη 

εκστρατεία κατά της ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νότιας 

Αφρικής. Ήταν ο πρώτος έγχρωμος, δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος 

της Νότιας Αφρικής. Πριν εκλεγεί πρόεδρος, ήταν από τους επικεφαλής 

του κινήματος κατά του Απαρτχάιντ. Φυλακίστηκε για 27 χρόνια από το 

καθεστώς των λευκών. Ο Νέλσον Μαντέλα αποφυλακίστηκε το 

Φεβρουάριο του 1990, αφού ο πρόεδρος Φρεντερίκ ντε Κλερκ αναγνώρισε 

το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο και ανέστειλε τις εκτελέσεις. Η 

απελευθέρωσή του το 1990 σημάδεψε την απαρχή θεμελιακών αλλαγών 

στο Νοτιοαφρικανικό κράτος, που οδήγησαν στην πτώση του ρατσιστικού 

του καθεστώτος. Το 1993 του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης που το 

μοιράστηκε με τον τότε πρόεδρο Φρεντερίκ Ντε Κλερκ. Το 1994 έγινε ο 

πρώτος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής σε εκλογές που επιτράπηκε να 

ψηφίσουν λευκοί και μαύροι. 

. 

 

 

ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ 
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Πήρε το Βραβείο 

Νόμπελ  για τον 

αγώνα της για το 

δικαίωμα των 

κοριτσιών στην 

εκπαίδευση 
 

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι είναι νεαρή κοπέλα από το Πακιστάν που αγωνίζεται 

για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση στη χώρα της. Η Μαλάλα 

γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 1997 στην πόλη Μινγκάορα του Πακιστάν, μέλος 

μιας οικογένειας σουνιτών Παστούν. Η πρώτη της εκπαίδευση τής δόθηκε από 

τον πατέρα της, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης σχολείου και ποιητής. Σε ηλικία 11 

ετών ξεκίνησε να γράφει (χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο) σε μπλογκ, όπου 

περιέγραφε τη ζωή της στην πόλη Mingora, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, μετά 

την κατάληψη της εξουσίας στην περιοχή από τους Ταλιμπάν, που 

απαγόρευσαν στα κορίτσια να πηγαίνουν στο σχολείο και εξέφραζε τις απόψεις 

της σχετικά με το δικαίωμα των κοριτσιών στη μόρφωση. Τα επόμενα χρόνια 

έδωσε συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα, τόσο της χώρας της όσο και άλλων 

χωρών, στις οποίες υποστήριζε το δικαίωμα των κοριτσιών να πηγαίνουν 

στο σχολείο. Στο μεταξύ έγινε γνωστή η ταυτότητά της. Το πρωί της 9ης 

Οκτωβρίου 2012 ένας άντρας πυροβόλησε στο κεφάλι τη Μαλάλα Γιουσαφζάι 

ενώ βρισκόταν μέσα στο σχολικό λεωφορείο, τραυματίζοντάς την πολύ 

σοβαρά. Τις μέρες μετά την επίθεση νοσηλεύθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε 

νοσοκομείο στο Πακιστάν και στη συνέχεια, όταν βελτιώθηκε η κατάστασή 

της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Queen Elizabeth του Μπέρμιγχαμ, 

στην Αγγλία. Η απόπειρα δολοφονίας προκάλεσε μια έκρηξη συμπαράστασης 

προς την 15χρονη τότε μαθήτρια, τόσο στο Πακιστάν όσο και σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Το 2014 της απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης.  
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Πήρε το Βραβείο Νόμπελ  

για την αναγνώριση της 

πρωτοπόρου 

ανθρωπιστικής της 

συνεισφοράς σε πολλές 

ηπείρους. 

 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, 

ιατρική και ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα 

βοήθεια σε άτομα που έχουν πληγεί από ένοπλες 

συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την παροχή 

ιατρικής φροντίδας και φυσικές καταστροφές, κυρίως σε 

χώρες της Αφρικής και της Ασίας, που έχουν έλλειψη 

ειδών πρώτης ανάγκης. Το 2007 πάνω από 26.000 ντόπιοι, 

γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας, 

λογιστικοί εμπειρογνώμονες, μηχανικοί ύδρευσης και 

αποχέτευσης και διοικητικοί υπάλληλοι παρείχαν ιατρική 

βοήθεια σε περισσότερες από 60 χώρες. Οι Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από μια μικρή ομάδα Γάλλων 

γιατρών και δημοσιογράφων, η οποία πίστευε ότι όλοι οι 

άνθρωποι έχουν το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη, 

ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, τα πιστεύω ή τις 

πολιτικές πεποιθήσεις, και ότι οι ανάγκες αυτών των 

ανθρώπων υπερβαίνουν το σεβασμό για τα εθνικά σύνορα. 

Βραβεύτηκαν με το Νόμπελ Ειρήνης το 1999. 

. 
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Πήρε το Βραβείο 

Νόμπελ  για την 

προστασία των 

παιδιών του Τρίτου 

Κόσμου. 

Η UNICEF (προέρχεται από τους αρχικούς χαρακτήρες των 

αγγλικών λέξεων: United Nations International Children's 

Emergency Fund, Διεθνές Ταμείο Επείγουσας Βοήθειας 

των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά) δημιουργήθηκε από 

την γενική συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 

στις 11 Δεκεμβρίου 1946. Γενικός στόχος της είναι η παροχή 

μακροπρόθεσμης ανθρωπιστικής βοήθειας σε παιδιά, 

μητέρες και άντρες που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, 

καθώς και η στήριξη σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

Το 1953 η UNICEF έγινε μόνιμο μέλος του συστήματος 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχει την έδρα της 

στην Νέα Υόρκη. Τα κύρια έσοδα της UNICEF προέρχονται 

από κυβερνήσεις κρατών, καθώς και ιδιώτες και ανέρχονταν 

για το 2006 στα 2.781.000.000 δολάρια Η.Π.Α. Το 1965 η 

UNICEF τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Η 

UNICEF διαθέτει γραφεία σε πάνω από 200 χώρες. 

. 

 

 

UNICEF 

183



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πήρε το βραβείο 

Νόμπελ, μεταξύ άλλων, 

και για την ίδρυση του 

Ερυθρού Σταυρού 

Ο Ερρίκος Ντυνάν (Jean-Henri Dunant, 8 Μαΐου 1828 – 30 

Οκτωβρίου 1910) ήταν ο πρώτος αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το 

1901 μαζί με τον Φρεντερίκ Πασσύ. Ο Ερρίκος Ντυνάν, ο οποίος γεννήθηκε 

στις 8 Μαΐου 1828, προερχόταν από μία πολύ αφοσιωμένη οικογένεια 

Καλβινιστών  (Καλβινισμός = χριστιανικό προτεσταντικό θεολογικό κίνημα), η 

οποία ασχολούνταν με φιλανθρωπίες. Χωρίς να είναι γιατρός, παρακολούθησε 

τη νοσηλεία των τραυματιών του Ιταλοαυστριακού πολέμου (1859) και 

παρέστη στο πεδίο της μάχης του Σολφερίνο. Επιστρέφοντας στη Γενεύη, 

έγραψε το Μία ανάμνηση από το Σολφερίνο, που τελικά οδήγησε στην ίδρυση 

της Διεθνούς Επιτροπής για Βοήθεια στους τραυματίες, τη μελλοντική Διεθνή 

Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ). Τόση ήταν η εντύπωση που προκλήθηκε 

από το βιβλίο ώστε το 1863 να συγκληθεί διεθνής διάσκεψη στη Γενεύη για τη 

σύναψη διεθνούς σύμβασης για την περίθαλψη τραυματιών. Ένα χρόνο μετά 

ιδρύθηκε ο Ερυθρός Σταυρός. Το 1901, έλαβε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ο 

Ερρίκος Ντυνάν πέθανε στις 30 Οκτωβρίου 1910. Σήμερα πλείστα 

νοσοκομεία, Θεραπευτήρια και ινστιτούτα ανά το κόσμο, καθώς και δρόμοι 

πλησίον αυτών, φέρουν το όνομά του. 
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Στις 14 Οκτωβρίου του 1964 

πήρε το Βραβείο Νόμπελ για 

τους αγώνες του υπέρ των 

πολιτικών δικαιωμάτων των 

μαύρων μέσω ειρηνικών 

διαμαρτυριών. Το χρηματικό 

ποσό που παρέλαβε μαζί με το 

βραβείο το μοίρασε σε διάφορα 

κινήματα για τα πολιτικά 

δικαιώματα. 

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ο νεώτερος (Martin Luther King Jr., 15 Ιανουαρίου 1929 – 4 

Απριλίου 1968) ήταν Αμερικανός ιερέας των Βαπτιστών, ειρηνιστής και οπαδός της δράσης 

μέσω της παθητικής αντίστασης, ηγέτης του Αφροαμερικανικού Κινήματος για τα πολιτικά 

δικαιώματα των μαύρων. Αφού ολοκλήρωσε μια σειρά θεολογικών σπουδών, έλαβε 

θέση πάστορα σε εκκλησία των Βαπτιστών και αναμίχθηκε στον αγώνα των μαύρων για την 

απόκτηση πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Το 1961 εμψύχωσε την εκστρατεία 

"Επιβάτες για την Ελευθερία", την κινητοποίηση που έφερε και το πραγματικό τέλος στους 

φυλετικούς διαχωρισμούς σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

Το 1962 ηγήθηκε του αγώνα εναντίον του φυλετικού διαχωρισμού στο Ωλμπανυ 

της Τζόρτζια (Κίνημα του Ωλμπανυ) και το 1963 βοήθησε στη διοργάνωση ειρηνικών 

πορειών διαμαρτυρίας στη πόλη Μπέρμιγχαμ (Αλαμπάμα) της Αλαμπάμα. Την ίδια περίοδο 

ηγήθηκε επίσης της «Πορείας στην Ουάσινγκτον» και εκεί εκφώνησε την ιστορική ομιλία του 

που ξεκινά με τη φράση «Έχω ένα όνειρο...», στην οποία περιγράφει το όραμα του για 

ισότητα στην αμερικανική κοινωνία. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του μίλησε εναντίον 

του πολέμου στο Βιετνάμ, κριτικάροντας σφοδρά την αμερικανική κυβέρνηση και το 1967 

εκφώνησε τον επίσης περίφημο λόγο του «Πέρα από το Βιετνάμ». Το 1968, και ενώ σχεδίαζε 

ακόμα μια πορεία προς την Ουάσινγκτον, την «Πορεία των Φτωχών», δολοφονήθηκε στις 4 

Απριλίου στο Μέμφις του Τενεσσή. Ο Κινγκ έλαβε μετά θάνατον πολλές διακρίσεις όπως 

το Προεδρικό Μετάλλειο για την Ελευθερία και το Χρυσό Μετάλλιο του Κογκρέσσου. Το 

1986 η 15η Ιανουαρίου (η ημέρα της γέννησής του) ανακηρύχθηκε επίσημη εορτή στις 

Η.Π.Α..  

. 
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Πήρε το Βραβείο 

Νόμπελ για τις 

εκστρατείες του για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. 

Ο Αντρέι Ζαχάρωφ  ήταν Ρώσος φυσικός επιστήμονας και ένας από τους επιστήμονες που 

δημιούργησσν την πρώτη σοβιετική βόμβα υδρογόνου. Αργότερα έγινε ακτιβιστής για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ελληνικής καταγωγής εκ μητρός. Για την προάσπιση των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων είχε στερηθεί όλων των σοβιετικών διακρίσεων και βραβείων και 

εξορίστηκε από τη Μόσχα. Την παιδική ηλικία του την πέρασε στη Μόσχα. Το 1938, ο 

Ζαχάρωφ ξεκίνησε να σπουδάζει στο Τμήμα Φυσικής του Κρατικού Πανεπιστημίου της 

Μόσχας. Όμως λόγω του πολέμου μεταφέρθηκε στο Τουρκμενιστάν όπου και αποφοίτησε. 

Γύρισε στη Μόσχα το 1945 για σπουδές στο Ινστιτούτο Φυσικής στη Σοβιετική Ακαδημία 

Επιστημών. Μετά τον πόλεμο ασχολήθηκε με τη μελέτη των κοσμικών ακτίνων και το 1948, 

απασχολήθηκε στο πρόγραμμα κατασκευής της Σοβιετικής ατομικής βόμβας. Από 

το 1950 ως το 1953 συμμετείχε στις προσπάθειες κατασκευής της σοβιετικής βόμβας 

υδρογόνου. Απογοητεύθηκε από τη δουλειά του και απεύθυνε εκκλήσεις για την παγκόσμια 

απαγόρευση των ατμοσφαιρικών πυρηνικών δοκιμών και έκανε ομιλίες για τα πολιτικά και τα 

κοινωνικά δικαιώματα. Το 1968 έγραψε το έργο «Σκέψεις πάνω στην πρόοδο, την ειρηνική 

συνύπαρξη και την πνευματική ελευθερία. Υπήρξε ιδρυτής της Επιτροπής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων της Μόσχας. Δεν έπαυσε να αγωνίζεται για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην ΕΣΣΔ αναπτύσσοντας έντονη δραστηριότητα μέχρι το τέλος της ζωής 

του. Είχε καταστεί εθνικό σύμβολο θάρρους και αλήθειας. Από το 1988 το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο απονέμει κάθε χρόνο το Βραβείο Ζαχάρωφ σε πρόσωπα ή οργανισμούς για τη 

διά βίου αφοσίωσή τους στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών. 

Το 1975 τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, όμως το παρέλαβε η σύζυγός του Έλενα 

Μπονέρ, καθώς στον ίδιο δεν επετράπη η έξοδος από τη χώρα. Πέθανε το βράδυ της 14ης 

Δεκεμβρίου 1989 από καρδιακή προσβολή.  

. 
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Πήρε το Βραβείο Νόμπελ σε 

αναγνώριση της βοήθειας που 

προσέφερε στους δυστυχισμένους 

ανθρώπους, τα παιδιά και τους 

πρόσφυγες, για τους οποίους 

εργάστηκε ανιδιοτελώς τόσο 

πολλά χρόνια. 

Η Μητέρα Τερέζα ή Αγία Τερέζα της Καλκούτας  γεννήθηκε στις 26 

Αυγούστου του 1910 στα Σκόπια της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (σήμερα 

πρωτεύουσα της ΠΓΔΜ). ήταν αλβανικής καταγωγής καθολική μοναχή, ιδρύτρια του 

τάγματος «Ιεραπόστολοι της Φιλανθρωπίας», που ανέπτυξε πολυετή ανθρωπιστική 

δράση και ιεραποστολικό έργο, ειδικότερα στην Ινδία. Πήγε 

στο Νταρτζίλινγκ της Ινδίας το 1929 και ορκίστηκε ως μοναχή το 1931. 

Το 1937 δούλεψε σαν δασκάλα σε ένα σχολείο στην Καλκούτα. Το 1950, πήρε την άδεια 

από το Βατικανό για να ξεκινήσει το ιεραποστολικό της έργο. Το 1952 μετέτρεψε έναν 

παλαιό Ινδουιστικό ναό στην Καλκούτα σε κτίριο για την ίαση των ανθρώπων που 

πεθαίνουν. Επίσης, το 1955 άνοιξε ένα ορφανοτροφείο στην Καλκούτα. Στην συνέχεια 

άνοιξε νοσοκομεία και ορφανοτροφεία σε ολόκληρη την Ινδία αλλά και στην Ρώμη, 

την Τανζανία και την Αυστρία. Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο προκειμένου να βοηθήσει 

τους φτωχούς και τους αρρώστους. Ενδεικτικά, βοήθησε τους πεινασμένους 

στην Αιθιοπία, τα θύματα της πυρηνικής έκρηξης στο Τσερνομπίλ το 1986, καθώς και 

τα θύματα του σεισμού στην Αρμενία το 1988. Το 1983, κατά την διάρκεια επίσκεψής 

της στον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β', έπαθε καρδιακή προσβολή και έκτοτε κυκλοφορούσε 

με βηματοδότη. Η Μητέρα Τερέζα πέθανε το 1997 στην Καλκούτα της Ινδίας. Για τη 

δράση της έλαβε πολλές διακρίσεις, μεταξύ αυτών και το βραβείο Νόμπελ 

Ειρήνης το 1979. Στις 4 Σεπτεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία με μία σεμνή 

τελετή στο Βατικανό όποτε κηρύχθηκε επισήμως από τον Πάπα Φραγκίσκο Αγία της 

Καθολικής Εκκλησίας. 

 

 

ΜΗΤΕΡΑ ΤΕΡΕΖΑ 

187



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πήρε το Βραβείο 

Νόμπελ για τη συνεισφορά 

του στην αντιμετώπιση του 

απαρτχάιντ  

(του καθεστώτος  

φυλετικών διακρίσεων). 

Ο Ντέσμοντ Τούτου είναι Νοτιοαφρικανός αγγλικανός κληρικός, φανατικός πολέμιος 

του απαρτχάιντ (η πολιτική των φυλετικών διακρίσεων μεταξύ των λευκών και των μαύρων 

στη Νότιο Αφρική). Ο Ντέσμοντ Τούτου γεννήθηκε στις 7 

Οκτωβρίου 1931 στο Κλέρκσντορπ του Τρανσβάαλ της Νότιας Αφρικής, μια πόλη με 

χρυσωρυχεία δυτικά του Γιοχάνεσμπουργκ. Σε ηλικία 12 ετών, η οικογένειά του μετακομίζει 

στο Γιοχάνεσμπουργκ. Λόγω οικονομικών στενοτήτων της οικογένειάς του, αναγκάζεται να 

εργάζεται και να πηγαίνει ταυτόχρονα σχολείο, στο Λύκειο Μπαντού του Γιοχάνεσμπουργκ. 

Αν και αρχικό του όνειρο ήταν η ιατρική, αποφασίζει να γίνει δάσκαλος, όπως και ο πατέρας 

του. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αφρικής και άρχισε να διδάσκει. Τρία 

χρόνια αργότερα παραιτείται από τη θέση του εξαιτίας ενός καινούργιου νόμου που 

περιορίζει τους μαύρους σε μια δεύτερης κατηγορίας εκπαίδευση και το 1961 χειροτονείται 

αγγλικανός ιερέας. Στα τέλη της δεκαετίας του '60 εγκαθίσταται μαζί με τη σύζυγό του, 

στο Λονδίνο, όπου λαμβάνει το διδακτορικό του δίπλωμα από το King's College και διορίζεται 

πρωθιερέας του Γιοχάνεσμπουργκ κατά την περίοδο 1975-1976. Είναι ο πρώτος μαύρος που 

καταλαμβάνει αυτή τη θέση. Από το 1976 ως το 1978 διατελεί επίσκοπος του Λεσότο. 

Αμέσως μετά αποδέχεται τον διορισμό του στη θέση του γενικού γραμματέα του 

Νοτιοαφρικανικού Συμβουλίου Εκκλησιών και από αυτή τη θέση (μέχρι το 1985) διακρίνεται 

σε εμβληματική εθνική και παγκόσμια φιγούρα για τα δικαιώματα των Μαύρων της Νότιας 

Αφρικής. Ο Τούτου διακηρύσσει μια μάχιμη πολιτική μη βίας, οραματίζεται «μια δημοκρατική 

και δίκαιη κοινωνία χωρίς φυλετικές διαφορές», Το 1984, ο Ντέσμοντ Τούτου βραβεύεται με 

το Νόμπελ Ειρήνης. Αποτέλεσε τμήμα των διεθνών προσπαθειών για ειρήνευση της 

πολιτικής κρίσης στην Κένυα μετά τις εκλογές του 2006, ενώ τον Οκτώβριο του 2008, 

ταξίδεψε στην διαιρεμένη Κύπρο, όπου ενθάρρυνε και την ελληνοκυπριακή και την 

τουρκοκυπριακή πλευρά,  να στηρίξουν τις συνομιλίες διαπραγμάτευσης για την επανένωση 

του νησιού.  

. 
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Πήρε το 1989 το Βραβείο 

Νόμπελ για τη συνεχή 

αντίσταση του στη χρήση 

όπλων από το λαό του 

στον αγώνα τους για την 

απελευθέρωσή τους. 

Ο Τεντζίν Γκιάτσο είναι ο 14ος Δαλάι Λάμα. Η ολοκληρωμένη θρησκευτική του 

ονομασία είναι Τζαμπέλ Νγκαγουάνγκ Λομπσάνγκ Γεσέ Τενζίν Γκιάτσο. 

Αποτελεί τον μακροβιότερο στη συγκεκριμένη θέση. Οι Δαλάι Λάμα είναι 

οι μοναχοί επικεφαλής της σχολής Γκελούγκ, της νεότερης από τις σχολές 

του Θιβετιανού Βουδισμού. Κέρδισε το Bραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1989, και είναι 

επίσης γνωστός για τη διά βίου υπεράσπιση του για τους Θιβετιανούς μέσα και έξω 

από το Θιβέτ. Ο Δαλάι Λάμα γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου του 1935 και επιλέχθηκε 

ως διάδοχος του 13ου Δαλάι Λάμα Θουμπτέν Γκιάτσο δύο χρόνια αργότερα, αν και 

αναγνωρίστηκε επισήμως ως 14ος Δαλάι Λάμα στις 17 Νοεμβρίου του 1950, σε 

ηλικία 15 ετών. Η κυβέρνηση της σχολής Γκελούγκ διοικεί μια περιοχή που 

αντιστοιχεί χονδρικά στην Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ στην οποία η Λαϊκή 

Δημοκρατία της Κίνας, θέλει να διεκδικήσει τον κεντρικό έλεγχό. Υπάρχει μια 

διαφωνία για το αν οι αντίστοιχες κυβερνήσεις κατέληξαν σε συμφωνία για μια 

κοινή κινεζο-θιβετιανή διοίκηση. Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Θιβέτ το 

1959, ο Δαλάι Λάμα κατέφυγε στην Ινδία, όπου κατήγγειλε τη Λαϊκή Δημοκρατία 

και ίδρυσε τη μη κυβερνητική Κεντρική Διοίκηση του Θιβέτ. Έχει ταξιδέψει σε όλο 

τον κόσμο, υποστηρίζοντας την ανάγκη για την ευημερία των Θιβετιανών, 

διδάσκοντας Θιβετιανό Βουδισμό και μιλώντας για τη σημασία της συμπόνιας ως 

πηγής για μια ευτυχισμένη ζωή. Έχει μιλήσει για το περιβάλλον, την οικονομία, τα 

δικαιώματα των γυναικών, τη μη-βία, το διαθρησκειακό διάλογο, τη φυσική, 

την αστρονομία κ.ά.. 

. 
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Πήρε το Βραβείο Νόμπελ   

«για τη συνεισφορά τους στον 

ειρηνικό τερματισμό του 

απαρτχάιντ και για τη 

θεμελίωση μιας νέας 

δημοκρατικής Νότιας 

Αφρικής» 

Ο Νέλσον Μαντέλα (Nelson Rolihlahla Mandela, γεννήθηκε στις 18 

Ιουλίου του 1918 στη Νότιο Αφρικής και απεβίωσε στις 5 Δεκεμβρίου 2013. Ήταν 

αγωνιστής της Νότιας Αφρικής και στη συνέχεια πολιτικός και ο πρώτος 

έγχρωμος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής (1994-1999). Από το 1998 μέχρι το 

1999 διετέλεσε Πρόεδρος του Κινήματος των Αδεσμεύτων. Ήταν Δικηγόρος 

στο Γιοχάνεσμπουργκ, έγινε μέλος του Αφρικανικού Εθνικού 

Κογκρέσου ANC (African National Congress) το 1944. Για 20 χρόνια τέθηκε 

επικεφαλής στη μεγάλη εκστρατεία κατά της ρατσιστικής πολιτικής της 

κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής. Ήταν ο πρώτος έγχρωμος, δημοκρατικά 

εκλεγμένος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Πριν εκλεγεί πρόεδρος, ήταν από τους 

επικεφαλής του κινήματος κατά του Απαρτχάιντ και ενεργό μέλος του ANC. 

Φυλακίστηκε για 27 χρόνια από το καθεστώς των λευκών. Ο Νέλσον Μαντέλα 

αποφυλακίστηκε το Φεβρουάριο του 1990, αφού ο πρόεδρος Φρεντερίκ ντε 

Κλερκ αναγνώρισε το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο και ανέστειλε τις εκτελέσεις. Ο 

Νέλσον Μαντέλα αμέσως παρότρυνε τις ξένες δυνάμεις να μην ελαττώσουν την 

πίεση που ασκούσαν στη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση για συνταγματική 

μεταρρύθμιση. Η απελευθέρωσή του το 1990 σημάδεψε την απαρχή θεμελιακών 

αλλαγών στο Νοτιοαφρικανικό κράτος, που οδήγησαν στην πτώση του ρατσιστικού 

του καθεστώτος. Το 1993 του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης που το 

μοιράστηκε με τον τότε πρόεδρο Φρεντερίκ Ντε Κλερκ. Το 1994 έγινε ο πρώτος 

πρόεδρος της Νότιας Αφρικής σε εκλογές που επιτράπηκε να ψηφίσουν λευκοί και 

μαύροι. Έχασε τον γιο του από AIDS και τον άλλο σε τροχαίο ατύχημα, το 1969 

(σε τροχαίο έχασε και τη δισέγγονή του, το 2010). Από τότε ο Νέλσον Μαντέλα 

έγινε εξαιρετικά δραστήριος κατά του AIDS. 

. 
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Πήρε το Βραβείο 

Νόμπελ  για τον 

αγώνα της για το 

δικαίωμα των 

κοριτσιών στην 

εκπαίδευση 
 

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι είναι νεαρή κοπέλα από το Πακιστάν που αγωνίζεται για το 

δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση στη χώρα της. Η Μαλάλα γεννήθηκε 

στις 12 Ιουλίου 1997 στην πόλη Μινγκάορα του Πακιστάν, μέλος μιας 

οικογένειας σουνιτών Παστούν. Η πρώτη της εκπαίδευση τής δόθηκε από τον 

πατέρα της, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης σχολείου και ποιητής. Σε ηλικία 11 ετών 

ξεκίνησε να γράφει (χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο) σε μπλογκ, όπου περιέγραφε τη 

ζωή της στην πόλη Mingora, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, μετά την κατάληψη της 

εξουσίας στην περιοχή από τους Ταλιμπάν, που απαγόρευσαν στα κορίτσια να 

πηγαίνουν στο σχολείο και εξέφραζε τις απόψεις της σχετικά με το δικαίωμα των 

κοριτσιών στη μόρφωση. Τα επόμενα χρόνια έδωσε συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα, 

τόσο της χώρας της όσο και άλλων χωρών, στις οποίες υποστήριζε το δικαίωμα 

των κοριτσιών να πηγαίνουν στο σχολείο. Στο μεταξύ έγινε γνωστή η ταυτότητά 

της. Το πρωί της 9ης Οκτωβρίου 2012 ένας άντρας πυροβόλησε στο κεφάλι τη 

Μαλάλα Γιουσαφζάι ενώ βρισκόταν μέσα στο σχολικό λεωφορείο, τραυματίζοντάς 

την πολύ σοβαρά. Τις μέρες μετά την επίθεση νοσηλεύθηκε σε κρίσιμη κατάσταση 

σε νοσοκομείο στο Πακιστάν και στη συνέχεια, όταν βελτιώθηκε η κατάστασή της, 

μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Queen Elizabeth του Μπέρμιγχαμ, στην Αγγλία. Η 

απόπειρα δολοφονίας προκάλεσε μια έκρηξη συμπαράστασης προς την 15χρονη 

τότε μαθήτρια, τόσο στο Πακιστάν όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2013 της 

απονεμήθηκε το Βραβείο Ζαχάρωφ και ήταν υποψήφια για το Νόμπελ Ειρήνης. Το 

2014 τελικά της απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης.  

. 
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Πήρε το Βραβείο Νόμπελ  

για την αναγνώριση της 

πρωτοπόρου 

ανθρωπιστικής της 

συνεισφοράς σε πολλές 

ηπείρους. 

 

 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική και 

ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα που 

έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την 

παροχή ιατρικής φροντίδας και φυσικές καταστροφές, κυρίως σε χώρες 

της Αφρικής και της Ασίας, που έχουν έλλειψη ειδών πρώτης ανάγκης. Η 

οργάνωση είναι γνωστή στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου από τη Γαλλική 

ονομασία της ή απλά MSF, αλλά και στον Καναδά και στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Η ονομασία που χρησιμοποιείται συνήθως είναι Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα (Doctors Without Borders). Το 2007 πάνω από 26.000 ντόπιοι, 

γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας, λογιστικοί 

εμπειρογνώμονες, μηχανικοί ύδρευσης και αποχέτευσης και διοικητικοί 

υπάλληλοι παρείχαν ιατρική βοήθεια σε περισσότερες από 60 χώρες. Οι 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από μια μικρή ομάδα Γάλλων 

γιατρών και δημοσιογράφων, η οποία πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν 

το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη 

θρησκεία, τα πιστεύω ή τις πολιτικές πεποιθήσεις, και ότι οι ανάγκες 

αυτών των ανθρώπων υπερβαίνουν το σεβασμό για τα εθνικά σύνορα. 

Βραβεύτηκαν με το Νόμπελ Ειρήνης το 1999. 

. 
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Πήρε το Βραβείο 

Νόμπελ  για την 

προστασία των 

παιδιών του Τρίτου 

Κόσμου. 

 

Η UNICEF (προφέρεται Γιούνισεφ, προέρχεται από τους αρχικούς 

χαρακτήρες των αγγλικών λέξεων: United Nations International 

Children's Emergency Fund, Διεθνές Ταμείο Επείγουσας Βοήθειας 

των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά) δημιουργήθηκε από την γενική 

συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις 11 

Δεκεμβρίου 1946. Γενικός στόχος της είναι η παροχή 

μακροπρόθεσμης ανθρωπιστικής βοήθειας σε παιδιά, μητέρες και 

άντρες που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η στήριξη 

σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το 1953 η UNICEF έγινε 

μόνιμο μέλος του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και 

έχει την έδρα της στην Νέα Υόρκη. Τα κύρια έσοδα της UNICEF 

προέρχονται από κυβερνήσεις κρατών, καθώς και ιδιώτες και 

ανέρχονταν για το 2006 στα 2.781.000.000 δολάρια Η.Π.Α. 

Το 1965 η UNICEF τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Η 

UNICEF διαθέτει γραφεία σε πάνω από 200 χώρες, τα οποία 

υπάγονται οργανικά σε 7 επί μέρους γεωγραφικούς τομείς. Η διοίκηση 

ασκείται από την έδρα στην Νέα Υόρκη. 

. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΕΙΡΗΝΗΣ  

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 

ΟΝΟΜΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ 

Ερρίκος Ντυνάν Καλβινιστής 

(Καλβινισμός = Χριστιανική 

Προτεσταντική Θεολογική Κίνηση) 

"Σταδιακά, γνώρισα την ατυχία και τη φτώχεια στους 

ζοφερούς και άθλιους δρόμους. Στα χαμόσπιτα, που κάποιες 

φορές έμοιαζαν περισσότερο με στάβλους, είδα ανθρώπους 

εντελώς στερημένους από εγκόσμια αγαθά και υπέκυψα στο 

βάρος αφόρητων βασάνων. Τότε συνειδητοποίησα ότι ένας 

άνθρωπος μόνος δεν μπορεί να δράσει ενάντια σε τόση 

άσχημη τύχη και ότι καμία ανακούφιση, όσο μικρή και να 

είναι δεν μπορεί να του δοθεί, εκτός κι αν όλος ο κόσμος 

ενωθεί σε μία μάχη ενάντια σε αυτήν την τρομερή φτώχεια." 

https://3otiko.blogspot.com.cy/2015/10/blog-post_30.html 

 

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Βαπτιστής 

(Χριστιανοί που απορρίπτουν το 

Νηπιοβαπτισμό, το βάπτισμα στο νερό 

το οποίο πρέπει να γίνεται, όπως 

υποστηρίζουν, μόνο σε πιστούς) 

Έχω ένα όνειρο… 

Όταν αφήσουμε την ελευθερία να ηχήσει, όταν την αφήσουμε 

να ηχήσει από κάθε χωριό και κάθε κωμόπολη, από κάθε 

πολιτεία και κάθε πόλη, θα μπορέσουμε να επισπεύσουμε 

εκείνη τη μέρα που όλα τα παιδιά του Θεού, μαύροι άνθρωποι 

και λευκοί άνθρωποι, εβραίοι και εθνικοί, προτεστάντες και 

καθολικοί, θα μπορέσουν να ενώσουν τα χέρια και να 

τραγουδήσουν τα λόγια του παλιού νέγρικου ύμνου: 

"Επιτέλους, ελεύθεροι! Επιτέλους, ελεύθεροι! Ευχαριστούμε 

τον Παντοδύναμο Θεό, επιτέλους είμαστε ελεύθεροι! 

http://www.solon.org.gr/index.php/idees-theories-pou-

diamorfosan-ton-politismo/104-2008-07-15-18-37-16/5423-

istoriki-omilia-martin-luther-king.html 

 

Ντέσμοντ Τούτου Αγγλικανός Κληρικός 

(Αγγλικανική είναι η Τρίτη σε μέγεθος 

Χριστιανική Εκκλησία μετά τη 

Ρωμαιοκαθολική και την Ορθόδοξη) 

Ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε την 

τρομοκρατία είναι να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε τις 

ελευθερίες που η τρομοκρατία προσπαθεί να καταλύσει. 

https://el.wikipedia.org 
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Δαλάι Λάμα Βουδιστής 

(Κεντρικό πρόσωπο ο Βούδας, από τα 

αρχαιότερα θρησκεύματα που αριθμεί 

περίπου μισό δισεκατομμύριο πιστούς) 

Δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε ειρηνικά αν πρώτα δεν 

βρούμε την ειρήνη μέσα μας. 

http://www.apotis4stis5.com/themata-f/19094-10-dalai-lama 

 

 

Νέλσον Μαντέλα Μεθοδιστής 

(Μεθοδισμός = Χριστιανικό 

Προτεσταντικό Κίνημα) 

Αν θα συνάψεις ειρήνη με τον εχθρό σου πρέπει να δουλέψεις 

μαζί του. Τότε γίνεται συνέταιρός σου. 

http://www.fortunegreece.com/photo-gallery/deka-diasima-

apofthegmata-tou-nelson-mantela/#2 

 

Μαλάλα Γιουσαφζάι Μουσουλμάνα 

(Μουσουλμανισμός = η μονοθεϊστική 

θρησκεία που διαμορφώθηκε με το 

κήρυγμα και τη δράση του προφήτη 

Μωάμεθ) 

Είμαι εδώ για να μιλήσω για το δικαίωμα μόρφωσης κάθε 

παιδιού. Θέλω μόρφωση για τους γιους και τις κόρες όλων 

των εξτρεμιστών και ειδικά των Ταλιμπάν. 

Ούτε καν μισώ τον Ταλιμπάν, που με πυροβόλησε. Ακόμη κι 

αν υπάρχει ένα όπλο στο χέρι μου και αυτός στέκεται 

μπροστά μου, δεν θα τον πυροβολούσα.  Αυτή είναι η 

συμπόνια, που έμαθα από τον Μωάμεθ, τον προφήτη του 

ελέους, τον Ιησού Χριστό και τον Βούδα. Αυτή είναι η 

παρακαταθήκη της αλλαγής, που κληρονόμησα από τον 

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, τον Νέλσον Μαντέλα και τον 

Μοχάμεντ Αλί Τζινά. Αυτή είναι η φιλοσοφία της μη βίας, 

που έμαθα από τον Γκάντι Τζι, τον Μπάχα Χαν και τη 

Μητέρα Τερέζα. Και αυτή είναι η συγχώρεση, που έμαθα από 

τη μητέρα και τον πατέρα μου. Αυτό μου λέει η ψυχή μου, να 

είμαι φιλειρηνική και ν' αγαπώ τους πάντες. 

http://ola-ta-kala.blogspot.com.cy/2014/10/2013.html 

 

Μητέρα Τερέζα Καθολική Μοναχή 

(Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία = η 

πολυπληθέστερη Χριστιανική 

Εκκλησία με αρχηγό τον Πάπα) 

 Αν θέλεις να δουλέψεις για την παγκόσμια ειρήνη, 

πήγαινε σπίτι σου και αγάπα την οικογένειά σου. 

 Ο λόγος που δεν έχουμε ειρήνη είναι γιατί ξεχάσαμε 

πως ανήκουμε ο ένας στον άλλον. 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1191 
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Ο Ερρίκος Ντυνάν (Jean-Henri Dunant, 8 Μαΐου 1828 – 30 

Οκτωβρίου 1910) ήταν ο πρώτος αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ 

Ειρήνης το 1901 μαζί με τον Φρεντερίκ Πασσύ. Ο Ερρίκος 

Ντυνάν, ο οποίος γεννήθηκε στις 8 Μαΐου 1828, προερχόταν από 

μία πολύ αφοσιωμένη οικογένεια Καλβινιστών   

(Καλβινισμός = χριστιανικό προτεσταντικό θεολογικό κίνημα), η 

οποία ασχολούνταν με φιλανθρωπίες. Χωρίς να είναι γιατρός, 

παρακολούθησε τη νοσηλεία των τραυματιών του 

Ιταλοαυστριακού πολέμου (1859) και παρέστη στο πεδίο της 

μάχης του Σολφερίνο. Συνέβαλε στην ίδρυση της Διεθνούς 

Επιτροπής για Βοήθεια στους τραυματίες, τη μελλοντική 

Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ). Το 1864 ιδρύθηκε 

ο Ερυθρός Σταυρός. Το 1901, έλαβε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. 

Ο Ερρίκος Ντυνάν πέθανε στις 30 Οκτωβρίου 1910. Σήμερα 

πλείστα νοσοκομεία, Θεραπευτήρια και ινστιτούτα ανά το κόσμο, 

καθώς και δρόμοι πλησίον αυτών, φέρουν το όνομά του. 

Πήρε το βραβείο Νόμπελ, μεταξύ 

άλλων, και για την ίδρυση του 

Ερυθρού Σταυρού. 
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Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ο νεώτερος (Martin Luther King Jr.,  

15 Ιανουαρίου 1929 – 4 Απριλίου 1968) ήταν Αμερικανός ιερέας 

των Βαπτιστών, ειρηνιστής και οπαδός της δράσης μέσω της 

παθητικής αντίστασης, ηγέτης του Αφροαμερικανικού Κινήματος 

για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων.  

Αφού ολοκλήρωσε μια σειρά θεολογικών σπουδών, έλαβε 

θέση πάστορα σε εκκλησία των Βαπτιστών και αναμίχθηκε στον 

αγώνα των μαύρων για την απόκτηση πολιτικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων. Για τα δικαιώματα των μαύρων 

αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του. Δολοφονήθηκε στις 4 

Απριλίου και έλαβε μετά θάνατον πολλές διακρίσεις. Το 1986 η 15η 

Ιανουαρίου (η ημέρα της γέννησής του) ανακηρύχθηκε επίσημη 

εορτή στις Η.Π.Α. 

Στις 14 Οκτωβρίου του 1964 του απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ για 

τους αγώνες του υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων μέσω 

ειρηνικών διαμαρτυριών. Το χρηματικό ποσό που παρέλαβε μαζί με το 

βραβείο το μοίρασε σε διάφορα κινήματα για τα πολιτικά δικαιώματα. 
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Ο Αντρέι Ζαχάρωφ  ήταν Ρώσος φυσικός επιστήμονας. Είναι ελληνικής 

καταγωγής εκ μητρός. Έγινε ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

απεύθυνε εκκλήσεις για την παγκόσμια απαγόρευση των 

ατμοσφαιρικών πυρηνικών δοκιμών και έκανε ομιλίες για τα πολιτικά και 

τα κοινωνικά δικαιώματα. Υπήρξε ιδρυτής της Επιτροπής Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων της Μόσχας. Δεν έπαυσε να αγωνίζεται για την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΣΣΔ αναπτύσσοντας έντονη 

δραστηριότητα μέχρι το τέλος της ζωής του. Είχε καταστεί εθνικό σύμβολο 

θάρρους και αλήθειας. Από το 1988 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει κάθε 

χρόνο το Βραβείο Ζαχάρωφ σε πρόσωπα ή οργανισμούς για τη διά βίου 

αφοσίωσή τους στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών. Το 1975 τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Πέθανε το 

βράδυ της 14ης Δεκεμβρίου 1989 από καρδιακή προσβολή.  

Πήρε το Βραβείο Νόμπελ για τις εκστρατείες του 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
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Ο Ντέσμοντ Τούτου είναι Νοτιοαφρικανός αγγλικανός κληρικός, 

φανατικός πολέμιος του απαρτχάιντ (η πολιτική των φυλετικών 

διακρίσεων μεταξύ των λευκών και των μαύρων στη Νότιο 

Αφρική). Ο Ντέσμοντ Τούτου γεννήθηκε στις 7 

Οκτωβρίου 1931 στο Κλέρκσντορπ του Τρανσβάαλ της Νότιας 

Αφρικής.  

Λόγω οικονομικών στενοτήτων της οικογένειάς του, αναγκάζεται να 

εργάζεται και να πηγαίνει ταυτόχρονα σχολείο. Αποφασίζει να γίνει 

δάσκαλος, όπως και ο πατέρας του. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο 

της Νότιας Αφρικής και άρχισε να διδάσκει.  Στα τέλη της δεκαετίας του 

'60 εγκαθίσταται στο Λονδίνο και διορίζεται πρωθιερέας του 

Γιοχάνεσμπουργκ κατά την περίοδο 1975-1976. Μετά αποδέχεται τον 

διορισμό του στη θέση του γενικού γραμματέα του Νοτιοαφρικανικού 

Συμβουλίου Εκκλησιών και από αυτή τη θέση (μέχρι το 1985) 

διακρίνεται σε εμβληματική εθνική και παγκόσμια φιγούρα για τα 

δικαιώματα των Μαύρων της Νότιας Αφρικής. Ο Τούτου διακηρύσσει 

μια μάχιμη πολιτική μη βίας, οραματίζεται «μια δημοκρατική και δίκαιη 

κοινωνία χωρίς φυλετικές διαφορές». Το 1984, ο Ντέσμοντ Τούτου 

βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης. Τον Οκτώβριο του 2008, ταξίδεψε 

στην διαιρεμένη Κύπρο, όπου ενθάρρυνε και την ελληνοκυπριακή και 

την τουρκοκυπριακή πλευρά,  να στηρίξουν τις συνομιλίες 

διαπραγμάτευσης για την επανένωση του νησιού.  

Πήρε το Βραβείο 

Νόμπελ για τη 

συνεισφορά του στην 

αντιμετώπιση του 

απαρτχάιντ  

(του καθεστώτος  

φυλετικών 

διακρίσεων). 
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Ο Τεντζίν Γκιάτσο είναι ο 14ος Δαλάι Λάμα. Οι Δαλάι Λάμα είναι 

οι μοναχοί επικεφαλής της σχολής Γκελούγκ, της νεότερης από τις 

σχολές του Θιβετιανού Βουδισμού. Κέρδισε το Bραβείο Νόμπελ 

Ειρήνης το 1989, και είναι επίσης γνωστός για τη διά βίου υπεράσπισή 

του για τους Θιβετιανούς μέσα και έξω από το Θιβέτ. Ο Δαλάι Λάμα 

γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου του 1935. Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης 

του Θιβέτ το 1959, ο Δαλάι Λάμα κατέφυγε στην Ινδία. Έχει 

ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζοντας την ανάγκη για την 

ευημερία των Θιβετιανών, διδάσκοντας Θιβετιανό Βουδισμό και 

μιλώντας για τη σημασία της συμπόνιας ως πηγής για μια 

ευτυχισμένη ζωή. Έχει μιλήσει για το περιβάλλον, την οικονομία, 

τα δικαιώματα των γυναικών, τη μη-βία, το διαθρησκειακό 

διάλογο, τη φυσική, την αστρονομία κ.ά. 

Πήρε το Βραβείο Νόμπελ για τη συνεχή αντίσταση του στη 

χρήση όπλων από το λαό του στον αγώνα τους για την 

απελευθέρωσή τους. 
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Ο Νέλσον Μαντέλα (Nelson Rolihlahla Mandela, γεννήθηκε στις 18 

Ιουλίου του 1918 στη Νότιο Αφρικής και απεβίωσε στις 5 

Δεκεμβρίου 2013. Ήταν αγωνιστής της Νότιας Αφρικής και στη συνέχεια 

πολιτικός και ο πρώτος έγχρωμος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής (1994-

1999). Από το 1998 μέχρι το 1999 διετέλεσε Πρόεδρος του Κινήματος των 

Αδεσμεύτων. Για 20 χρόνια τέθηκε επικεφαλής στη μεγάλη εκστρατεία 

κατά της ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής. 

Ήταν ο πρώτος έγχρωμος, δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Νότιας 

Αφρικής. Πριν εκλεγεί πρόεδρος, ήταν από τους επικεφαλής του 

κινήματος κατά του Απαρτχάιντ. Φυλακίστηκε για 27 χρόνια από το 

καθεστώς των λευκών. Ο Νέλσον Μαντέλα αποφυλακίστηκε το 

Φεβρουάριο του 1990, αφού ο πρόεδρος Φρεντερίκ ντε Κλερκ αναγνώρισε 

το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο και ανέστειλε τις εκτελέσεις. Η 

απελευθέρωσή του το 1990 σημάδεψε την απαρχή θεμελιακών αλλαγών 

στο Νοτιοαφρικανικό κράτος, που οδήγησαν στην πτώση του ρατσιστικού 

του καθεστώτος. Το 1993 του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης που το 

μοιράστηκε με τον τότε πρόεδρο Φρεντερίκ Ντε Κλερκ. Το 1994 έγινε ο 

πρώτος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής σε εκλογές που επιτράπηκε να 

ψηφίσουν λευκοί και μαύροι. 

Πήρε το Βραβείο Νόμπελ   «για τη συνεισφορά τους στον 

ειρηνικό τερματισμό του απαρτχάιντ και για τη θεμελίωση 

μιας νέας δημοκρατικής Νότιας Αφρικής» 
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Η Μητέρα Τερέζα ή Αγία Τερέζα της Καλκούτας  γεννήθηκε στις 26 

Αυγούστου του 1910 στα Σκόπια της τότε Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας (σήμερα πρωτεύουσα της ΠΓΔΜ). 

ήταν αλβανικής καταγωγής καθολική μοναχή, ιδρύτρια του τάγματος 

«Ιεραπόστολοι της Φιλανθρωπίας», που ανέπτυξε πολυετή 

ανθρωπιστική δράση και ιεραποστολικό έργο, ειδικότερα στην Ινδία. 

Το 1937 δούλεψε σαν δασκάλα σε ένα σχολείο στην Καλκούτα. Το 1950, 

πήρε την άδεια από το Βατικανό για να ξεκινήσει το ιεραποστολικό της 

έργο. Το 1952 μετέτρεψε έναν παλαιό Ινδουιστικό ναό 

στην Καλκούτα σε κτίριο για την ίαση των ανθρώπων που πεθαίνουν. 

Επίσης, το 1955 άνοιξε ένα ορφανοτροφείο στην Καλκούτα. Στην 

συνέχεια άνοιξε νοσοκομεία και ορφανοτροφεία σε ολόκληρη 

την Ινδία αλλά και στην Ρώμη, την Τανζανία και την Αυστρία. 

Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο προκειμένου να βοηθήσει τους φτωχούς 

και τους αρρώστους. Ενδεικτικά, βοήθησε τους πεινασμένους 

στην Αιθιοπία, τα θύματα της πυρηνικής έκρηξης στο 

Τσερνομπίλ το 1986, καθώς και τα θύματα του σεισμού 

στην Αρμενία το 1988. Η Μητέρα Τερέζα πέθανε 

το 1997 στην Καλκούτα της Ινδίας. Για τη δράση της έλαβε πολλές 

διακρίσεις, μεταξύ αυτών και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1979. Στις 4 

Σεπτεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία με μία σεμνή τελετή στο 

Βατικανό όποτε κηρύχθηκε επισήμως από τον Πάπα Φραγκίσκο Αγία της 

Καθολικής Εκκλησίας. 

Πήρε το Βραβείο 

Νόμπελ σε αναγνώριση της 

βοήθειας που προσέφερε 

στους δυστυχισμένους 

ανθρώπους, τα παιδιά και 

τους πρόσφυγες, για τους 

οποίους εργάστηκε 

ανιδιοτελώς τόσο πολλά 

χρόνια. 
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Η Μαλάλα Γιουσαφζάι είναι νεαρή κοπέλα από το Πακιστάν που 

αγωνίζεται για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση στη χώρα 

της. Η Μαλάλα γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 1997 στην 

πόλη Μινγκάορα του Πακιστάν, μέλος μιας 

οικογένειας σουνιτών Παστούν. Η πρώτη της εκπαίδευση τής δόθηκε από 

τον πατέρα της, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης σχολείου και ποιητής. Σε ηλικία 

11 ετών ξεκίνησε να γράφει (χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο) σε μπλογκ, 

όπου περιέγραφε τη ζωή της στην πόλη Mingora, στο βορειοδυτικό 

Πακιστάν, μετά την κατάληψη της εξουσίας στην περιοχή από 

τους Ταλιμπάν, που απαγόρευσαν στα κορίτσια να πηγαίνουν στο σχολείο 

και εξέφραζε τις απόψεις της σχετικά με το δικαίωμα των κοριτσιών στη 

μόρφωση. Τα επόμενα χρόνια έδωσε συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα, 

τόσο της χώρας της όσο και άλλων χωρών, στις οποίες υποστήριζε το 

δικαίωμα των κοριτσιών να πηγαίνουν στο σχολείο. Στο μεταξύ έγινε 

γνωστή η ταυτότητά της. Το πρωί της 9ης Οκτωβρίου 2012 ένας άντρας 

πυροβόλησε στο κεφάλι τη Μαλάλα Γιουσαφζάι ενώ βρισκόταν μέσα στο 

σχολικό λεωφορείο, τραυματίζοντάς την πολύ σοβαρά. Τις μέρες μετά την 

επίθεση νοσηλεύθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στο Πακιστάν 

και στη συνέχεια, όταν βελτιώθηκε η κατάστασή της, μεταφέρθηκε στο 

νοσοκομείο Queen Elizabeth του Μπέρμιγχαμ, στην Αγγλία. Η απόπειρα 

δολοφονίας προκάλεσε μια έκρηξη συμπαράστασης προς την 15χρονη 

τότε μαθήτρια, τόσο στο Πακιστάν όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 

2014 της απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης.  

Πήρε το Βραβείο 

Νόμπελ  για τον αγώνα 

της για το δικαίωμα των 

κοριτσιών στην 

εκπαίδευση 
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Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική και 

ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα που έχουν 

πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την παροχή 

ιατρικής φροντίδας και φυσικές καταστροφές, κυρίως σε χώρες της Αφρικής 

και της Ασίας, που έχουν έλλειψη ειδών πρώτης ανάγκης. Το 2007 πάνω από 

26.000 ντόπιοι, γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας, λογιστικοί 

εμπειρογνώμονες, μηχανικοί ύδρευσης και αποχέτευσης και διοικητικοί υπάλληλοι 

παρείχαν ιατρική βοήθεια σε περισσότερες από 60 χώρες. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα 

ιδρύθηκαν το 1971 από μια μικρή ομάδα Γάλλων γιατρών και δημοσιογράφων, η 

οποία πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη, 

ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία, τα πιστεύω ή τις πολιτικές πεποιθήσεις, και 

ότι οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων υπερβαίνουν το σεβασμό για τα εθνικά 

σύνορα. Βραβεύτηκαν με το Νόμπελ Ειρήνης το 1999. 

Πήρε το Βραβείο Νόμπελ  για την 

αναγνώριση της πρωτοπόρου 

ανθρωπιστικής της συνεισφοράς σε πολλές 

ηπείρους. 
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Η UNICEF (προέρχεται από τους αρχικούς χαρακτήρες των αγγλικών 

λέξεων: United Nations International Children's Emergency Fund, Διεθνές 

Ταμείο Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά) 

δημιουργήθηκε από την γενική συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 

στις 11 Δεκεμβρίου 1946. Γενικός στόχος της είναι η παροχή μακροπρόθεσμης 

ανθρωπιστικής βοήθειας σε παιδιά, μητέρες και άντρες που ζουν σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η στήριξη σχετικών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων. Το 1953 η UNICEF έγινε μόνιμο μέλος του συστήματος 

του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχει την έδρα της στην Νέα Υόρκη. Τα 

κύρια έσοδα της UNICEF προέρχονται από κυβερνήσεις κρατών, καθώς και 

ιδιώτες και ανέρχονταν για το 2006 στα 2.781.000.000 δολάρια Η.Π.Α. 

Το 1965 η UNICEF τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Η UNICEF 

διαθέτει γραφεία σε πάνω από 200 χώρες. 

Πήρε το Βραβείο Νόμπελ  για την προστασία 

των παιδιών του Τρίτου Κόσμου. 
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• Βιβλίο σ.48 

• Ειρηνικά 
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 Στο Βουδισμό δεν παίζουν 
ρόλο τα χρήματα, δεν έχει 
αξία αν είσαι πλούσιος ή 
φτωχός. Στόχος του 
ανθρώπου είναι η επίτευξη 
της ηρεμίας και της 
γαλήνης, συνεπώς και της 
ειρήνης. 
 

Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης των βουδιστών της Κύπρου Venerable U 

Uttara, - http://www.sigmalive.com/archive/simerini/news/religion/87864#.dpuf 
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 Οι βασικές αρχές του Χριστιανισμού 

είναι ακριβώς ίδιες με το Βουδισμό, η 

αγάπη και η ειρήνη. Φυσικά, υπάρχουν 

διαφορές στον τρόπο λατρείας και 

στους κανόνες των δύο Εκκλησιών, 

αλλά η βασική αρχή για αγάπη και 

ειρήνη είναι πανομοιότυπη.  
 

Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης των βουδιστών της Κύπρου Venerable U 

Uttara, - http://www.sigmalive.com/archive/simerini/news/religion/87864#.dpuf 
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ΟΝΟΜΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ 

 

Ερρίκος Ντυνάν 

 

Καλβινιστής 

(Καλβινισμός = Χριστιανική 

Προτεσταντική Θεολογική 

Κίνηση) 

 

"Σταδιακά, γνώρισα την ατυχία και 

τη φτώχεια στους ζοφερούς και 

άθλιους δρόμους. Στα χαμόσπιτα, 

που κάποιες φορές έμοιαζαν 

περισσότερο με στάβλους, είδα 

ανθρώπους εντελώς στερημένους 

από εγκόσμια αγαθά και υπέκυψα 

στο βάρος αφόρητων βασάνων. Τότε 

συνειδητοποίησα ότι ένας άνθρωπος 

μόνος δεν μπορεί να δράσει ενάντια 

σε τόση άσχημη τύχη και ότι καμία 

ανακούφιση, όσο μικρή και να είναι 

δεν μπορεί να του δοθεί, εκτός κι αν 

όλος ο κόσμος ενωθεί σε μία μάχη 

ενάντια σε αυτήν την τρομερή 

φτώχεια." 

https://3otiko.blogspot.com.cy/2015/1

0/blog-post_30.html 
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Μάρτιν Λούθερ 

Κινγκ 

Βαπτιστής 

(Χριστιανοί που 

απορρίπτουν το 

Νηπιοβαπτισμό, 

το βάπτισμα στο 

νερό το οποίο 

πρέπει να γίνεται, 

όπως 

υποστηρίζουν, 

μόνο σε πιστούς) 

Έχω ένα όνειρο… 

Όταν αφήσουμε την ελευθερία να ηχήσει, 

όταν την αφήσουμε να ηχήσει από κάθε 

χωριό και κάθε κωμόπολη, από κάθε 

πολιτεία και κάθε πόλη, θα μπορέσουμε 

να επισπεύσουμε εκείνη τη μέρα που όλα 

τα παιδιά του Θεού, μαύροι άνθρωποι 

και λευκοί άνθρωποι, εβραίοι και εθνικοί, 

προτεστάντες και καθολικοί, θα 

μπορέσουν να ενώσουν τα χέρια και να 

τραγουδήσουν τα λόγια του παλιού 

νέγρικου ύμνου: "Επιτέλους, ελεύθεροι! 

Επιτέλους, ελεύθεροι! Ευχαριστούμε τον 

Παντοδύναμο Θεό, επιτέλους είμαστε 

ελεύθεροι! 

http://www.solon.org.gr/index.php/idees-

theories-pou-diamorfosan-ton-

politismo/104-2008-07-15-18-37-16/5423-

istoriki-omilia-martin-luther-king.html 
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Ντέσμοντ 

Τούτου 

Αγγλικανός 

Κληρικός 

(Αγγλικανική 

είναι η Τρίτη σε 

μέγεθος 

Χριστιανική 

Εκκλησία μετά 

τη 

Ρωμαιοκαθολική 

και την 

Ορθόδοξη) 

Ο καλύτερος 

τρόπος για να 

καταπολεμήσουμε 

την τρομοκρατία 

είναι να στηρίξουμε 

και να ενισχύσουμε 

τις ελευθερίες που 

η τρομοκρατία 

προσπαθεί να 

καταλύσει. 

https://el.wikipedia

.org 
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Δαλάι Λάμα Βουδιστής 

(Κεντρικό 

πρόσωπο ο 

Βούδας, από τα 

αρχαιότερα 

θρησκεύματα που 

αριθμεί περίπου 

μισό 

δισεκατομμύριο 

πιστούς) 

Δεν θα 

μπορέσουμε να 

ζήσουμε ειρηνικά 

αν πρώτα δεν 

βρούμε την ειρήνη 

μέσα μας. 

http://www.apotis

4stis5.com/themat

a-f/19094-10-dalai-

lama 
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Νέλσον Μαντέλα Μεθοδιστής 

(Μεθοδισμός = 

Χριστιανικό 

Προτεσταντικό 

Κίνημα) 

Αν θα συνάψεις 

ειρήνη με τον 

εχθρό σου πρέπει 

να δουλέψεις μαζί 

του. Τότε γίνεται 

συνέταιρός σου. 

http://www.fortune

greece.com/photo-

gallery/deka-

diasima-

apofthegmata-tou-

nelson-mantela/#2 
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Μαλάλα 

Γιουσαφζάι 

Μουσουλμάνα 

(Μουσουλμανι- 

σμός = η 

μονοθεϊστική 

θρησκεία που 

διαμορφώθηκε με 

το κήρυγμα και 

τη δράση του 

προφήτη 

Μωάμεθ) 

Είμαι εδώ για να μιλήσω για το δικαίωμα 

μόρφωσης κάθε παιδιού. Θέλω μόρφωση για 

τους γιους και τις κόρες όλων των εξτρεμιστών 

και ειδικά των Ταλιμπάν. 

Ούτε καν μισώ τον Ταλιμπάν, που με 

πυροβόλησε. Ακόμη κι αν υπάρχει ένα όπλο στο 

χέρι μου και αυτός στέκεται μπροστά μου, δεν 

θα τον πυροβολούσα.  Αυτή είναι η συμπόνοια, 

που έμαθα από τον Μωάμεθ, τον προφήτη του 

ελέους, τον Ιησού Χριστό και τον Βούδα. Αυτή 

είναι η παρακαταθήκη της αλλαγής, που 

κληρονόμησα από τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, 

τον Νέλσον Μαντέλα και τον Μοχάμεντ Αλί 

Τζινά. Αυτή είναι η φιλοσοφία της μη βίας, που 

έμαθα από τον Γκάντι Τζι, τον Μπάχα Χαν και 

τη Μητέρα Τερέζα. Και αυτή είναι η 

συγχώρεση, που έμαθα από τη μητέρα και τον 

πατέρα μου. Αυτό μου λέει η ψυχή μου, να είμαι 

φιλειρηνική και ν' αγαπώ τους πάντες. 

http://ola-ta-

kala.blogspot.com.cy/2014/10/2013.html 
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Μητέρα Τερέζα Καθολική Μοναχή 

(Ρωμαιοκαθολική 

Εκκλησία = η 

πολυπληθέστερη 

Χριστιανική Εκκλησία 

με αρχηγό τον Πάπα) 

  

  

  

  

 Αν θέλεις να 

δουλέψεις για την 

παγκόσμια ειρήνη, 

πήγαινε σπίτι σου και 

αγάπα την οικογένειά 

σου. 

 Ο λόγος που δεν 

έχουμε ειρήνη είναι 

γιατί ξεχάσαμε πως 

ανήκουμε ο ένας στον 

άλλον. 

http://www.gnomikolo

gikon.gr/authquotes.p

hp?auth=1191 
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Αποτελεί κοινό όραμα διαφόρων θρησκειών 
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ΜΑΘΗΜΑ 2  - Στ’ Τάξη 

 

ΕΙΡΗΝΗ  

 

ΚΑΙ 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ 
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Βραβείο Νόμπελ 

 

Το Bραβείο Νόμπελ είναι ένα σύνολο από ετήσια διεθνή 

βραβεία που απονέμονται σε μια σειρά από κατηγορίες σε 

αναγνώριση των πολιτισμικών ή/και επιστημονικών 

επιτευγμάτων. Η διαθήκη του Σουηδού εφευρέτη Άλφρεντ 

Νόμπελ θεσμοθέτησε τα βραβεία το 1895. Το Νόμπελ Ειρήνης 

απονέμεται στο Όσλο της Νορβηγίας, ενώ τα άλλα βραβεία 

απονέμονται στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Τα διάφορα 

βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο. Κάθε δικαιούχος, ή 

νομπελίστας, λαμβάνει ένα χρυσό μετάλλιο, ένα δίπλωμα και 

ένα χρηματικό ποσό, το οποίο αποφασίζεται από το Ίδρυμα 

Νόμπελ. Από το 2012, κάθε βραβείο ήταν ύψους περίπου 

930.000 ευρώ. 
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Άτομα που έχουν βραβευτεί 

  

με Νόμπελ Ειρήνης  
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Ο Ερρίκος Ντυνάν (Jean-Henri Dunant, 8 Μαΐου 1828 – 30 

Οκτωβρίου 1910) ήταν ο πρώτος αποδέκτης του 

βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το 1901 μαζί με τον Φρεντερίκ 

Πασσύ. Ο Ερρίκος Ντυνάν, ο οποίος γεννήθηκε στις 8 Μαΐου 

1828, προερχόταν από μία πολύ αφοσιωμένη οικογένεια 

Καλβινιστών   

(Καλβινισμός = χριστιανικό προτεσταντικό θεολογικό 

κίνημα), η οποία ασχολούνταν με φιλανθρωπίες. Χωρίς να 

είναι γιατρός, παρακολούθησε τη νοσηλεία των τραυματιών 

του Ιταλοαυστριακού πολέμου (1859) και παρέστη στο πεδίο 

της μάχης του Σολφερίνο. Συνέβαλε στην ίδρυση της 

Διεθνούς Επιτροπής για Βοήθεια στους τραυματίες, τη 

μελλοντική Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ). Το 

1864 ιδρύθηκε ο Ερυθρός Σταυρός. Το 1901, έλαβε το 

Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Ο Ερρίκος Ντυνάν πέθανε στις 30 

Οκτωβρίου 1910. Σήμερα πλείστα νοσοκομεία, Θεραπευτήρια 

και ινστιτούτα ανά το κόσμο, καθώς και δρόμοι πλησίον 

αυτών, φέρουν το όνομά του. 

Πήρε το βραβείο Νόμπελ, 

μεταξύ άλλων, και για την 

ίδρυση του Ερυθρού Σταυρού. 
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Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ο νεώτερος (Martin Luther King Jr.,  

15 Ιανουαρίου 1929 – 4 Απριλίου 1968) 

ήταν Αμερικανός ιερέας των Βαπτιστών, ειρηνιστής και οπαδός 

της δράσης μέσω της παθητικής αντίστασης, ηγέτης 

του Αφροαμερικανικού Κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα 

των μαύρων. Αφού ολοκλήρωσε μια 

σειρά θεολογικών σπουδών, έλαβε θέση πάστορα σε εκκλησία 

των Βαπτιστών και αναμίχθηκε στον αγώνα των μαύρων για 

την απόκτηση πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Για τα 

δικαιώματα των μαύρων αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της ζωής 

του. Δολοφονήθηκε στις 4 Απριλίου και έλαβε μετά θάνατον 

πολλές διακρίσεις. Το 1986 η 15η Ιανουαρίου (η ημέρα της 

γέννησής του) ανακηρύχθηκε επίσημη εορτή στις Η.Π.Α..  

Στις 14 Οκτωβρίου του 1964 του απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ για 

τους αγώνες του υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων των μαύρων μέσω 

ειρηνικών διαμαρτυριών. Το χρηματικό ποσό που παρέλαβε μαζί με το 

βραβείο το μοίρασε σε διάφορα κινήματα για τα πολιτικά δικαιώματα. 
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Ο Αντρέι Ζαχάρωφ  ήταν Ρώσος φυσικός επιστήμονας. Είναι 

ελληνικής καταγωγής εκ μητρός. Έγινε ακτιβιστής για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, απεύθυνε εκκλήσεις για την παγκόσμια απαγόρευση των 

ατμοσφαιρικών πυρηνικών δοκιμών και έκανε ομιλίες για τα πολιτικά 

και τα κοινωνικά δικαιώματα. Υπήρξε ιδρυτής της Επιτροπής 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Μόσχας. Δεν έπαυσε να αγωνίζεται για 

την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στην ΕΣΣΔ αναπτύσσοντας έντονη δραστηριότητα μέχρι το τέλος της 

ζωής του. Είχε καταστεί εθνικό σύμβολο θάρρους και αλήθειας. Από 

το 1988 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απονέμει κάθε χρόνο το Βραβείο 

Ζαχάρωφ σε πρόσωπα ή οργανισμούς για τη διά βίου αφοσίωσή τους 

στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών. 

Το 1975 τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Πέθανε το βράδυ 

της 14ης Δεκεμβρίου 1989 από καρδιακή προσβολή.  

Πήρε το Βραβείο Νόμπελ για τις 

εκστρατείες του για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. 
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Ο Ντέσμοντ Τούτου είναι Νοτιοαφρικανός αγγλικανός κληρικός, 

φανατικός πολέμιος του απαρτχάιντ (η πολιτική των φυλετικών 

διακρίσεων μεταξύ των λευκών και των μαύρων στη Νότιο 

Αφρική). Ο Ντέσμοντ Τούτου γεννήθηκε στις  

7 Οκτωβρίου 1931 στο Κλέρκσντορπ του Τρανσβάαλ της Νότιας 

Αφρικής. Λόγω οικονομικών στενοτήτων της οικογένειάς του, 

αναγκάζεται να εργάζεται και να πηγαίνει ταυτόχρονα σχολείο. 

Αποφασίζει να γίνει δάσκαλος, όπως και ο πατέρας του. 

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αφρικής και άρχισε 

να διδάσκει.  Στα τέλη της δεκαετίας του '60 εγκαθίσταται 

στο Λονδίνο και διορίζεται πρωθιερέας του Γιοχάνεσμπουργκ κατά 

την περίοδο 1975-1976. Μετά αποδέχεται τον διορισμό του στη 

θέση του γενικού γραμματέα του Νοτιοαφρικανικού Συμβουλίου 

Εκκλησιών και από αυτή τη θέση (μέχρι το 1985) διακρίνεται σε 

εμβληματική εθνική και παγκόσμια φιγούρα για τα δικαιώματα των 

Μαύρων της Νότιας Αφρικής. Ο Τούτου διακηρύσσει μια μάχιμη 

πολιτική μη βίας, οραματίζεται «μια δημοκρατική και δίκαιη 

κοινωνία χωρίς φυλετικές διαφορές». Το 1984, ο Ντέσμοντ Τούτου 

βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης. Τον Οκτώβριο του 2008, 

ταξίδεψε στην διαιρεμένη Κύπρο, όπου ενθάρρυνε και την 

ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή πλευρά,  να στηρίξουν τις 

συνομιλίες διαπραγμάτευσης για την επανένωση του νησιού.  

Πήρε το Βραβείο 

Νόμπελ για τη 

συνεισφορά του στην 

αντιμετώπιση του 

απαρτχάιντ  

(του καθεστώτος  

φυλετικών 

διακρίσεων). 
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Ο Τεντζίν Γκιάτσο είναι ο 14ος Δαλάι Λάμα. Οι Δαλάι Λάμα είναι 

οι μοναχοί επικεφαλής της σχολής Γκελούγκ, της νεότερης από τις 

σχολές του Θιβετιανού Βουδισμού. Κέρδισε το Bραβείο Νόμπελ 

Ειρήνης το 1989, και είναι επίσης γνωστός για τη διά βίου 

υπεράσπισή του για τους Θιβετιανούς μέσα και έξω από το Θιβέτ. 

Ο Δαλάι Λάμα γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου του 1935. Κατά τη 

διάρκεια της εξέγερσης του Θιβέτ το 1959, ο Δαλάι Λάμα κατέφυγε 

στην Ινδία. Έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, υποστηρίζοντας την 

ανάγκη για την ευημερία των Θιβετιανών, διδάσκοντας Θιβετιανό 

Βουδισμό και μιλώντας για τη σημασία της συμπόνιας ως πηγής 

για μια ευτυχισμένη ζωή. Έχει μιλήσει για το περιβάλλον, 

την οικονομία, τα δικαιώματα των γυναικών, τη μη-βία, το 

διαθρησκειακό διάλογο, τη φυσική, την αστρονομία κ.ά.. 

Πήρε το Βραβείο Νόμπελ για τη συνεχή 

αντίστασή του στη χρήση όπλων από το 

λαό του στον αγώνα τους για την 

απελευθέρωσή τους. 
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Ο Νέλσον Μαντέλα (Nelson Rolihlahla Mandela, γεννήθηκε στις 18 

Ιουλίου του 1918 στη Νότιο Αφρικής και απεβίωσε στις 5 

Δεκεμβρίου 2013. Ήταν αγωνιστής της Νότιας Αφρικής και στη συνέχεια 

πολιτικός και ο πρώτος έγχρωμος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής (1994-

1999). Από το 1998 μέχρι το 1999 διετέλεσε Πρόεδρος του Κινήματος των 

Αδεσμεύτων. Για 20 χρόνια τέθηκε επικεφαλής στη μεγάλη εκστρατεία 

κατά της ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής. 

Ήταν ο πρώτος έγχρωμος, δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Νότιας 

Αφρικής. Πριν εκλεγεί πρόεδρος, ήταν από τους επικεφαλής του 

κινήματος κατά του Απαρτχάιντ. Φυλακίστηκε για 27 χρόνια από το 

καθεστώς των λευκών. Ο Νέλσον Μαντέλα αποφυλακίστηκε το 

Φεβρουάριο του 1990, αφού ο πρόεδρος Φρεντερίκ ντε Κλερκ αναγνώρισε 

το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο και ανέστειλε τις εκτελέσεις. Η 

απελευθέρωσή του το 1990 σημάδεψε την απαρχή θεμελιακών αλλαγών 

στο Νοτιοαφρικανικό κράτος, που οδήγησαν στην πτώση του ρατσιστικού 

του καθεστώτος. Το 1993 του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης που το 

μοιράστηκε με τον τότε πρόεδρο Φρεντερίκ Ντε Κλερκ. Το 1994 έγινε ο 

πρώτος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής σε εκλογές που επιτράπηκε να 

ψηφίσουν λευκοί και μαύροι. 

Πήρε το Βραβείο 

Νόμπελ   «για τη 

συνεισφορά του 

στον ειρηνικό 

τερματισμό του 

απαρτχάιντ και για 

τη θεμελίωση μιας 

νέας δημοκρατικής 

Νότιας Αφρικής» 
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Η Μητέρα Τερέζα ή Αγία Τερέζα της Καλκούτας  γεννήθηκε στις 26 

Αυγούστου του 1910 στα Σκόπια της τότε Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας (σήμερα πρωτεύουσα της ΠΓΔΜ). 

ήταν αλβανικής καταγωγής καθολική μοναχή, ιδρύτρια του τάγματος 

«Ιεραπόστολοι της Φιλανθρωπίας», που ανέπτυξε πολυετή 

ανθρωπιστική δράση και ιεραποστολικό έργο, ειδικότερα στην Ινδία. 

Το 1937 δούλεψε σαν δασκάλα σε ένα σχολείο στην Καλκούτα. 

Το 1950, πήρε την άδεια από το Βατικανό για να ξεκινήσει το 

ιεραποστολικό της έργο. Το 1952 μετέτρεψε έναν 

παλαιό Ινδουιστικό ναό στην Καλκούτα σε κτίριο για την ίαση των 

ανθρώπων που πεθαίνουν. Επίσης, το 1955 άνοιξε ένα 

ορφανοτροφείο στην Καλκούτα. Στην συνέχεια άνοιξε νοσοκομεία 

και ορφανοτροφεία σε ολόκληρη την Ινδία αλλά και στην Ρώμη, 

την Τανζανία και την Αυστρία. Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο 

προκειμένου να βοηθήσει τους φτωχούς και τους αρρώστους. 

Ενδεικτικά, βοήθησε τους πεινασμένους στην Αιθιοπία, τα θύματα 

της πυρηνικής έκρηξης στο Τσερνομπίλ το 1986, καθώς και τα 

θύματα του σεισμού στην Αρμενία το 1988. Η Μητέρα Τερέζα πέθανε 

το 1997 στην Καλκούτα της Ινδίας. Για τη δράση της έλαβε πολλές 

διακρίσεις, μεταξύ αυτών και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1979. 

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία με μία σεμνή 

τελετή στο Βατικανό όποτε κηρύχθηκε επισήμως από τον Πάπα 

Φραγκίσκο Αγία της Καθολικής Εκκλησίας. 

Πήρε το Βραβείο 

Νόμπελ σε αναγνώριση 

της βοήθειας που 

προσέφερε στους 

δυστυχισμένους 

ανθρώπους, τα παιδιά 

και τους πρόσφυγες, για 

τους οποίους εργάστηκε 

ανιδιοτελώς τόσο πολλά 

χρόνια. 
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Η Μαλάλα Γιουσαφζάι είναι νεαρή κοπέλα από το Πακιστάν που αγωνίζεται 

για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση στη χώρα της. Η Μαλάλα 

γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 1997 στην πόλη Μινγκάορα του Πακιστάν, μέλος 

μιας οικογένειας σουνιτών Παστούν. Η πρώτη της εκπαίδευση τής δόθηκε από 

τον πατέρα της, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης σχολείου και ποιητής. Σε ηλικία 11 

ετών ξεκίνησε να γράφει (χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο) σε μπλογκ, όπου 

περιέγραφε τη ζωή της στην πόλη Mingora, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, μετά 

την κατάληψη της εξουσίας στην περιοχή από τους Ταλιμπάν, που απαγόρευσαν 

στα κορίτσια να πηγαίνουν στο σχολείο και εξέφραζε τις απόψεις της σχετικά 

με το δικαίωμα των κοριτσιών στη μόρφωση. Τα επόμενα χρόνια έδωσε 

συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα, τόσο της χώρας της όσο και άλλων χωρών, στις 

οποίες υποστήριζε το δικαίωμα των κοριτσιών να πηγαίνουν στο σχολείο. Στο 

μεταξύ έγινε γνωστή η ταυτότητά της. Το πρωί της 9ης Οκτωβρίου 2012 ένας 

άντρας πυροβόλησε στο κεφάλι τη Μαλάλα Γιουσαφζάι ενώ βρισκόταν μέσα 

στο σχολικό λεωφορείο, τραυματίζοντάς την πολύ σοβαρά. Τις μέρες μετά την 

επίθεση νοσηλεύθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στο Πακιστάν και 

στη συνέχεια, όταν βελτιώθηκε η κατάστασή της, μεταφέρθηκε στο 

νοσοκομείο Queen Elizabeth του Μπέρμιγχαμ, στην Αγγλία. Η απόπειρα 

δολοφονίας προκάλεσε μια έκρηξη συμπαράστασης προς την 15χρονη τότε 

μαθήτρια, τόσο στο Πακιστάν όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 2014 της 

απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης.  

Πήρε το Βραβείο Νόμπελ  για τον αγώνα της 

για το δικαίωμα των κοριτσιών στην 

εκπαίδευση 
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Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική και 

ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα που έχουν 

πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την παροχή 

ιατρικής φροντίδας και φυσικές καταστροφές, κυρίως σε χώρες της Αφρικής 

και της Ασίας, που έχουν έλλειψη ειδών πρώτης ανάγκης. Το 2007 πάνω από 

26.000 ντόπιοι, γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας, 

λογιστικοί εμπειρογνώμονες, μηχανικοί ύδρευσης και αποχέτευσης και 

διοικητικοί υπάλληλοι παρείχαν ιατρική βοήθεια σε περισσότερες από 60 

χώρες. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από μια μικρή ομάδα 

Γάλλων γιατρών και δημοσιογράφων, η οποία πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι 

έχουν το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη 

θρησκεία, τα πιστεύω ή τις πολιτικές πεποιθήσεις, και ότι οι ανάγκες αυτών 

των ανθρώπων υπερβαίνουν το σεβασμό για τα εθνικά σύνορα. Βραβεύτηκαν 

με το Νόμπελ Ειρήνης το 1999. 

Πήρε το Βραβείο Νόμπελ  για την αναγνώριση 

της πρωτοπόρου ανθρωπιστικής της 

συνεισφοράς σε πολλές ηπείρους. 
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Η UNICEF (προέρχεται από τους αρχικούς χαρακτήρες των αγγλικών 

λέξεων: United Nations International Children's Emergency Fund, 

Διεθνές Ταμείο Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Παιδιά) δημιουργήθηκε από την γενική συνέλευση του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών, στις 11 Δεκεμβρίου 1946. Γενικός στόχος της είναι 

η παροχή μακροπρόθεσμης ανθρωπιστικής βοήθειας σε παιδιά, 

μητέρες και άντρες που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η 

στήριξη σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το 1953 η UNICEF 

έγινε μόνιμο μέλος του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών και έχει την έδρα της στην Νέα Υόρκη. Τα κύρια έσοδα της 

UNICEF προέρχονται από κυβερνήσεις κρατών, καθώς και ιδιώτες 

και ανέρχονταν για το 2006 στα 2.781.000.000 δολάρια Η.Π.Α. 

Το 1965 η UNICEF τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Η 

UNICEF διαθέτει γραφεία σε πάνω από 200 χώρες. 

Πήρε το Βραβείο Νόμπελ  για την 

προστασία των παιδιών του Τρίτου Κόσμου. 
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Όλοι και όλες αγωνίστηκαν και 

αγωνίζονται για την ειρήνη, παρόλο που 

κάποια από αυτά τα άτομα  

ανήκουν… 

σε διαφορετικές θρησκείες! 
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Η ειρήνη μέσα από τις διάφορες θρησκείες 

Τι παρατηρείτε μελετώντας τα λόγια 

διαφόρων προσωπικοτήτων (που 

ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες) 

για την ειρήνη; 
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ΟΝΟΜΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ 

Ερρίκος Ντυνάν Καλβινιστής 

(Καλβινισμός = Χριστιανική 

Προτεσταντική Θεολογική 

Κίνηση) 

"Σταδιακά, γνώρισα την ατυχία 

και τη φτώχεια στους ζοφερούς 

και άθλιους δρόμους. Στα 

χαμόσπιτα, που κάποιες φορές 

έμοιαζαν περισσότερο με 

στάβλους, είδα ανθρώπους 

εντελώς στερημένους από 

εγκόσμια αγαθά και υπέκυψα 

στο βάρος αφόρητων βασάνων. 

Τότε συνειδητοποίησα ότι ένας 

άνθρωπος μόνος δεν μπορεί να 

δράσει ενάντια σε τόση άσχημη 

τύχη και ότι καμία ανακούφιση, 

όσο μικρή και να είναι δεν 

μπορεί να του δοθεί, εκτός κι 

αν όλος ο κόσμος ενωθεί σε μία 

μάχη ενάντια σε αυτήν την 

τρομερή φτώχεια." 

https://3otiko.blogspot.com.cy/

2015/10/blog-post_30.html 
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Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Βαπτιστής 

(Χριστιανοί που απορρίπτουν 

το Νηπιοβαπτισμό, το 

βάπτισμα στο νερό το οποίο 

πρέπει να γίνεται, όπως 

υποστηρίζουν, μόνο σε πιστούς) 

Έχω ένα όνειρο… 

Όταν αφήσουμε την ελευθερία να 

ηχήσει, όταν την αφήσουμε να ηχήσει 

από κάθε χωριό και κάθε κωμόπολη, 

από κάθε πολιτεία και κάθε πόλη, θα 

μπορέσουμε να επισπεύσουμε εκείνη τη 

μέρα που όλα τα παιδιά του Θεού, 

μαύροι άνθρωποι και λευκοί άνθρωποι, 

εβραίοι και εθνικοί, προτεστάντες και 

καθολικοί, θα μπορέσουν να ενώσουν τα 

χέρια και να τραγουδήσουν τα λόγια του 

παλιού νέγρικου ύμνου: "Επιτέλους, 

ελεύθεροι! Επιτέλους, ελεύθεροι! 

Ευχαριστούμε τον Παντοδύναμο Θεό, 

επιτέλους είμαστε ελεύθεροι! 

http://www.solon.org.gr/index.php/idees

-theories-pou-diamorfosan-ton-

politismo/104-2008-07-15-18-37-

16/5423-istoriki-omilia-martin-luther-

king.html 
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Ντέσμοντ Τούτου Αγγλικανός Κληρικός 

(Αγγλικανική είναι η Τρίτη σε 

μέγεθος Χριστιανική 

Εκκλησία μετά τη 

Ρωμαιοκαθολική και την 

Ορθόδοξη) 

Ο καλύτερος τρόπος για να 

καταπολεμήσουμε την 

τρομοκρατία είναι να 

στηρίξουμε και να 

ενισχύσουμε τις ελευθερίες 

που η τρομοκρατία 

προσπαθεί να καταλύσει. 

https://el.wikipedia.org 

  

Δαλάι Λάμα Βουδιστής 

(Κεντρικό πρόσωπο ο 

Βούδας, από τα αρχαιότερα 

θρησκεύματα που αριθμεί 

περίπου μισό δισεκατομμύριο 

πιστούς) 

Δεν θα μπορέσουμε να 

ζήσουμε ειρηνικά αν πρώτα 

δεν βρούμε την ειρήνη μέσα 

μας. 

http://www.apotis4stis5.com/t

hemata-f/19094-10-dalai-lama 
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Νέλσον Μαντέλα Μεθοδιστής 

(Μεθοδισμός = Χριστιανικό 

Προτεσταντικό Κίνημα) 

Αν θα συνάψεις ειρήνη με τον εχθρό σου 

πρέπει να δουλέψεις μαζί του. Τότε 

γίνεται συνέταιρός σου. 

http://www.fortunegreece.com/photo-

gallery/deka-diasima-apofthegmata-

tou-nelson-mantela/#2 

  

Μαλάλα Γιουσαφζάι Μουσουλμάνα 

(Μουσουλμανισμός = η μονοθεϊστική 

θρησκεία που διαμορφώθηκε με το 

κήρυγμα και τη δράση του προφήτη 

Μωάμεθ) 

Είμαι εδώ για να μιλήσω για το δικαίωμα 

μόρφωσης κάθε παιδιού. Θέλω μόρφωση 

για τους γιους και τις κόρες όλων των 

εξτρεμιστών και ειδικά των Ταλιμπάν. 

Ούτε καν μισώ τον Ταλιμπάν, που με 

πυροβόλησε. Ακόμη κι αν υπάρχει ένα όπλο 

στο χέρι μου και αυτός στέκεται μπροστά 

μου, δεν θα τον πυροβολούσα.  Αυτή είναι η 

συμπόνια, που έμαθα από τον Μωάμεθ, τον 

προφήτη του ελέους, τον Ιησού Χριστό και 

τον Βούδα. Αυτή είναι η παρακαταθήκη της 

αλλαγής, που κληρονόμησα από τον Μάρτιν 

Λούθερ Κινγκ, τον Νέλσον Μαντέλα και τον 

Μοχάμεντ Αλί Τζινά. Αυτή είναι η 

φιλοσοφία της μη βίας, που έμαθα από τον 

Γκάντι Τζι, τον Μπάχα Χαν και τη Μητέρα 

Τερέζα. Και αυτή είναι η συγχώρεση, που 

έμαθα από τη μητέρα και τον πατέρα μου. 

Αυτό μου λέει η ψυχή μου, να είμαι 

φιλειρηνική και ν' αγαπώ τους πάντες. 

http://ola-ta-

kala.blogspot.com.cy/2014/10/2013.html 
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Μητέρα Τερέζα Καθολική Μοναχή 

(Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 

= η πολυπληθέστερη 

Χριστιανική Εκκλησία με 

αρχηγό τον Πάπα) 

 Αν θέλεις να δουλέψεις 

για την παγκόσμια 

ειρήνη, πήγαινε σπίτι σου 

και αγάπα την οικογένειά 

σου. 

 Ο λόγος που δεν έχουμε 

ειρήνη είναι γιατί 

ξεχάσαμε πως ανήκουμε ο 

ένας στον άλλον. 

http://www.gnomikologiko

n.gr/authquotes.php?auth=

1191 
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Η ειρήνη μέσα από τις διάφορες θρησκείες 

Τι παρατηρείτε μελετώντας τα λόγια 

διαφόρων προσωπικοτήτων (που 

ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες) 

για την ειρήνη; 

Η ειρήνη ως κοινό όραμα διαφόρων θρησκειών 
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Διαφορετικές θρησκείες, κοινά οράματα και 

προσανατολισμοί 

23.11.2008 08:31  

ΝΙΚΗΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

  

Δεκάδες ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες που κατέκλυσαν την 

Κύπρο συμμετέχοντας στο διαθρησκευτικό συνέδριο, που 

πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα στη Λευκωσία. 

Καλούνται τώρα να ασκήσουν την επιρροή τους προς τις 

κυβερνήσεις των χωρών τους, για να αποδοθεί ειρήνη στην 

οικουμένη. 

 

Ο Βουδισμός λέει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι 

Ανάμεσα στους συνέδρους ήταν και ο Γενικός Γραμματέας 

της οργάνωσης των βουδιστών Venerable U Uttara, ο οποίος 

για πρώτη φορά βρέθηκε στην Κύπρο και με τον οποίο είχαμε 

την ευκαιρία να συνομιλήσουμε. 
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Σας καλωσορίζουμε στην Κύπρο και θα θέλαμε να μας αναπτύξετε τη 

σημασία αυτού του συνεδρίου που πραγματοποιείται στη χώρα μας. 

Το Συνέδριο αυτό είναι αφιερωμένο στην παγκόσμια ειρήνη και στο 

ρόλο των διαφόρων Εκκλησιών για την επίτευξη της ειρήνης. Είναι 

πολύ συμβολικό ότι το συνέδριο αυτό διοργανώνεται φέτος στην Κύπρο, 

ένα νησί μοιρασμένο, με δύο διαφορετικούς λαούς και δύο θρησκείες, 

που πρέπει να συνυπάρξουν για την επίτευξη της ειρήνης. Ακριβώς 

όπως το θέμα του Συνεδρίου, στην Κύπρο υπάρχουν δύο λαοί με 

διαφορετικές κουλτούρες, ιστορία, γλώσσα και θρησκεία. Αν 

καταφέρουμε τόσο εδώ στην Κύπρο όσο και σε όλο τον κόσμο να 

εντοπίσουμε και να τονίσουμε τα κοινά που έχουμε σαν άνθρωποι, παρά 

τις διαφορές μας, είτε αυτές οι διαφορές εστιάζονται σε θέματα 

θρησκείας είτε σε θέματα πολιτικής, τότε όλα τα προβλήματα στον 

κόσμο θα αμβλυνθούν. 

Τι αντιπροσωπεύει ο Βουδισμός και ποιες είναι οι βασικές σας αρχές; 

Στο Βουδισμό δεν παίζουν ρόλο τα χρήματα, δεν έχει αξία αν είσαι 

πλούσιος ή φτωχός. Στόχος του ανθρώπου είναι η επίτευξη της ηρεμίας 

και της γαλήνης, συνεπώς και της ειρήνης. 
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Μιλώντας στην τελετή λήξης, ο Αρχιεπίσκοπος 

Χρυσόστομος απηύθυνε έκκληση προς τους εκπροσώπους 

των θρησκευτικών κοινοτήτων, που παρευρέθησαν στο 

συνέδριο, να ασκήσουν την επιρροή τους προς τις 

κυβερνήσεις των χωρών τους, «για να αποδοθεί και σ' εμάς 

δικαιοσύνη και να εδραιωθεί η ειρήνη στον πολύπαθο αυτόν 

τόπο». Μέσα από την ομιλία του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

Χρυσόστομος κάλεσε όλους τους θρησκευτικούς ηγέτες να 

βοηθήσουν για να τερματιστεί η αφόρητη αδικία και η 

καταπάτηση των δικαιωμάτων μας στην Κύπρο. Χριστιανοί, 

μουσουλμάνοι, εβραίοι, ινδουιστές, άνθρωποι κάθε 

θρησκείας μπορεί να μην πιστεύουν στον ίδιο Θεό, ωστόσο, 

έχουν τις ίδιες ευαισθησίες για τα μεγαλύτερα προβλήματα 

της ανθρωπότητας.  
http://www.sigmalive.com/archive/simerini/news/religion/87864#.dpuf 
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Η ειρήνη μέσα από την  

Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία 

Βιβλίο Δ΄ τάξης (σ.46) «Το όραμα του προφήτη 

Ησαΐα» 

«Το όραμα της εκκλησίας» (σ.48)  

Προσπαθήστε να αποδώσετε με ένα σκίτσο /σχέδιο / 

σχεδιάγραμμα/ λέξεις φράσεις το νόημα του κειμένου  

«Ειρηνικά»  

Ο Χριστός ενώνει τους εχθρούς και τους 

συμφιλιώνει με τον Θεό» από το βιβλίο Στ΄ 

τάξης (σελ. 16)  
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Η ειρήνη μέσα από τις διάφορες θρησκείες 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ… 

Η ειρήνη 

  

αποτελεί κοινό όραμα 

  

διαφόρων θρησκειών 
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ΦΥΛΛΟ ΕΙΡΗΝΗΣ 

Τι έμαθες; Τι ένιωσες; Τι σου άρεσε; 
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