
 

 
Μέσα από τα μάτια των μικρών δημοσιογράφων μας!! 

Τμήματα: Β1,Β3,Γ1,Γ2 

 

Σοκαρισμένη όλη η υφήλιος με τη βόμβα που 
έπεσε στην εμπόλεμη ζώνη την Κυριακή το πρωί. 
Αναζητούνται ακόμα επιζώντες. Την μεγαλύτερη 
προσοχή μας τράβηξε η εικόνα ενός κοριτσιού 
που αναζητούσε μέσα στα συντρίμμια τους 
γονείς του. Κοιτώντας το βλέμμα της, 
αναγνωρίζει κανείς την λύπη τον τρόμο και την 
απελπισία «Μία εικόνα χίλιες λέξεις». Όλη η ζωή 
και τα όνειρα της χάθηκαν σε μια στιγμή.  

Τα χαμένα δικαιώματα των παιδιών του 
Πολέμου!   

 

 

Σύμφωνα με έρευνες της εφημερίδας μας, όλο και 
περισσότερα παιδιά οδηγούνται στην παιδική 
εργασία. Αποτέλεσμα αυτού, είναι να μην μπορούν 
να απολαύσουν την παιδική τους ηλικία.  

 

 

 

Μικροί Δημοσιογράφοι 
 «Δικαιώματα των παιδιών»  

του 9ου Γυμνασίου Αθηνών 

 

 
 

Παιδιά δουλεύουν ατελείωτες ώρες κάτω από 
αντίξοες συνθήκες με αποτέλεσμα να 
εξαντλούνται σωματικά και ψυχικά, χωρίς να 
έχουν το δικαίωμα μιας φυσιολογικής ζωής.  

Η παιδική εργασία είναι παράνομη σε πολλές 
χώρες, μα υπάρχουν ακόμα μέρη που 
παρατηρείται το φαινόμενο της παιδικής 
εκμετάλλευσης υποβάλλοντας τα σε αυτή τη 
σκληρή ζωή.  

 

 Πείτε όχι στην εκμετάλλευση ανηλίκων!  

Δώστε στα παιδιά μία ευκαιρία να ζήσουν 
ελεύθερα! 

Τέλος στην παιδική εργασία και δουλεία. 

 

 

 

Τον προηγούμενο μήνα επισκεφτήκαμε ένα 
δημοτικό σχολείο. Σε κάθε τάξη υπήρχαν 
τουλάχιστον σαράντα μαθητές. Οι καρέκλες και 
τα θρανία δεν έφταναν για όλους.  

 

 



 

  

  

 

 

Το παιχνίδι δεν είναι κάτι που απαιτεί 
διαπραγμάτευση! 

Μέσα από το παιχνίδι θα δείτε τη θετική 
πλευρά της ζωής! 

 

 

 

 

Γίναμε και εμείς μαθητές! Σήμερα πήραμε 
μέρος σε μία τάξη ενός νηπιαγωγείου 
ξαναθυμηθήκαμε τα παιδικά μας χρόνια όπου 
μόνο η ανεμελιά υπήρχε. Τα παιδιά γύρω από 
τη δασκάλα, προσηλωμένα στο στόχο, 
ακούγανε με προσοχή και ενδιαφέρον τα όσα 
τους μάθαινε. Ταξιδεύοντάς τα, απολάμβαναν 
την κάθε στιγμή από το παραμύθι που τους 
διάβαζε. 

 

 

Οι βάσεις στην παιδεία και στην εκπαίδευση 
μπαίνουν από μικρή ηλικία με στοργή και 
διασκέδαση! 

 

 

 

Παρόλες τις δύσκολες συνθήκες που 
επικρατούσαν, πολλά παιδιά αποφάσισαν να 
διεκδικήσουν το δικαίωμα τους στην εκπαίδευση 
και να ενταχθούν με ενθουσιασμό και αγάπη στο 
σχολικό περιβάλλον. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι 
να βελτιωθεί η κατάσταση. 

 

Βελτιώστε τις συνθήκες των σχολείων! 

Γνώση, εκπαίδευση, αγάπη, δικαίωμα…..λέξεις με 
πραγματικό νόημα και σημασία για τη ζωή 
μας…..Για όλους μας! 

 

 

 

 

 

 

Ας περάσουμε σε μία πιο χαρούμενη είδηση. Εχθές 
βρεθήκαμε στο φεστιβάλ νερού στην Ταϊλάνδη 
και αποθανατίσαμε την ανεμελιά των νέων και 
την χαρά τους για την άφιξη του νέου έτους. 
Χιλιάδες άνθρωποι ξεχύθηκαν στους δρόμους με 
κουβάδες και νεροπίστολα. Όπως φαίνεται στην 
εικόνα μας οι ντόπιοι τήρησαν τις παραδόσεις 
τους για μία ακόμη χρονιά. Μας χαροποιεί 
ιδιαίτερα και μας συγκινεί που τα παιδιά είναι 
ευτυχισμένα και ικανοποιημένα με το μοναδικό 
τους εφόδιο το Νερό…. 
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