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Aγαπητά παιδιά και γονείς,

Το βιβλίο αυτό που κρατάτε στα χέρια σας, δημιουργήθηκε στο 
πλαίσιο της υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων του 
Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 
/ΤΕΒΑ» που υλοποιεί το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σύρου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κοινωνικής 
Μέριμνας Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στα νησιά 
Άνδρο, Νάξο, Πάρο, Σύρο και Τήνο και έχει ως στόχο: 

• την ενημέρωση, την κατανόηση και την ευασθητοποίηση 
για τη διαφορετικότητα,

• τον γόνιμο προβληματισμό και την εσωτερική ενδοσκόπηση, 
αναφορικά με τη στάση μας απέναντι στη διαφορετικότητα 

• την καλλιέργεια και την ενίσχυση της ενσυναίσθησης, που θα 
συμβάλει στην υιοθέτηση θετικής στάσης και υγειών προτύπων, 
με οδηγό πάντα τον Θείο Λόγο και το αγαστό έργο της Εκκλησίας 
μας.

Απώτερος στόχος αυτού του βιβλίου, είναι να κατανοήσουμε πως 
ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι ίσοι και έχουμε όλοι τα ίδια 
δικαιώματα. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Σύρου κ.κ. Δωρόθεο Β’, καθώς και τον υπεύθυνο του 
Κ.Ε.Α της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου, κ. Ν. Χρυσίνη, για την εξαιρετική 
πρωτοβουλία δημιουργίας αυτού του βιβλίου. Θερμές ευχαριστίες για 
την ευγενική και τιμητική πρόταση, για τη συγγραφική συμβολή μου 
σε αυτό, σε μια προσπάθεια προσέγγισης των παιδιών των 
ωφελούμενων του Προγράμματος ΤΕΒΑ και γεφύρωσης της φυσικής 
τους απόστασης, εν όψει της πανδημίας. 

Ξεπερνώντας τα εμπόδια και τις αντιξοότητες που επέφερε η 
πανδημία, ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Σύρου και το Κ.Ε.Α. της 
Ιεράς Μητρόπολης Σύρου, αποδεικνύουν με κάθε τρόπο, ότι 
αγκαλιάζουν με τη στοργή τους και καλύπτουν με τον μητρικό μανδύα 
τους, όλους τους ανθρώπους που δοκιμάζονται.

Είμαστε όλοι ίσοι και ο καθένας μας διαφορετικός!



Έναν κόσμο αποδοχής, 
κατανόησης, αλληλεγγύης 
και αγάπης

Έναν κόσμο ισότιμο και 
δίκαιο για όλους

Έχω δικαίωμα να ζω σε..



Να έχω oικογένεια
Να έχω φαγητό και νερό
Να έχω υγεία
Να με αγαπούν
Να με καταλαβαίνουν 
Να με σέβονται

Έχω δικαίωμα ...



Να έχω φίλους
Να είμαι ευτυχισμένος
Να παίζω 
Να πηγαίνω σχολείο
Να μαθαίνω



Στο σχολείο 
μαθαίνουμε να..

Είμαστε 
αληθινοί

Κάνουμε 
λάθη

Λέμε 
συγγνώμη



Δίνουμε 
δεύτερη
ευκαιρία

Είμαστε 
χαρούμενοι



Επίσης μαθαίνουμε να..

Είμαστε 
φίλοι

Είμαστε 
αγαπημένοι



 
Συγχωρούμε

Προσπαθούμε 
πολύ

Αγαπάμε



Έχουμε όλοι το ίδιο 
χρώμα μαλλιών, 
ματιών και δέρματος;

Τρέχουμε, όλοι το 
ίδιο γρήγορα;

Βλέπουμε και ακούμε 
όλοι το ίδιο καλά;

Μαθαίνουμε, γράφουμε, 
ζωγραφίζουμε όλοι το 
ίδιο εύκολα και καλά;

Όμως...



 Τραυματίστηκα...
 

Δεν θα μπορώ να 
τρέξω και να παίξω 
για λίγο καιρό με 
τους φίλους μου.

Εγώ γεννήθηκα έτσι...
 

Δεν θα μπορέσω να 
τρέξω και να παίξω 

ποτέ μαζί σας… 



Εγώ γεννήθηκα 
χωρίς όραση.

Εγώ παρατηρώ και
θυμάμαι τα πάντα, μου

αρέσει να παίζω μόνος και δε
μου αρέσει να με αγγίζουν.

Έχω αυτισμό.

Εγώ έχω ΔΕΠ-Υ.
Δυσκολεύομαι πολύ να 
σε παρακολουθήσω.

Διασπάται η προσοχή μου
και έχω ανάγκη να
κινούμαι συνεχώς.

Εγώ δυσκολεύομαι 
να δω μακριά και 

να διαβάσω.

Εγώ δυσκολεύομαι
πολύ όταν πρέπει να

διαβάσω και να υπολογίσω.
Έχω μαθησιακές

δυσκολίες.



Με στενοχωρεί όταν… 

Τα άλλα παιδιά με 
κοροϊδεύουν

ή με λυπούνται. 

Τα άλλα παιδιά 
δε θέλουν να παίξουν 

μαζί μου. 

Δε μπορώ να πάω
στο σχολείο της

γειτονιάς μου γιατί
δεν έχει ράμπα. 

Οι άλλοι δεν 
πιστεύουν ότι εγώ 

μπορώ να τα 
καταφέρω. 



Εμένα οι γονείς 
μου είναι άνεργοι. Περνάμε 

πολύ χρόνο μαζί, αλλά υπάρχουν 
ημέρες που δεν έχουμε φαγητό, 
νερό ή ρεύμα στο σπίτι. Σπάνια 
αγοράζουμε καινούργια ρούχα 

ή παιχνίδια.
 

Εμένα οι γονείς μου 
εργάζονται όλη μέρα.
Δε μας λείπει τίποτα.

Τους βλέπω όμως ελάχιστα 
και σπάνια παίζουμε μαζί. 
Μου λείπουν και νιώθω 

συχνά μοναξιά. 

Μερικές φορές 
στενοχωριέμαι 

λιγάκι.



Είσαι πολύ τυχερή!
Εγώ δεν έχω γονείς...
Μεγαλώνω σε ίδρυμα.
Μου λείπουν πολύ 

οι γονείς μου.

Εμένα η μαμά και ο 
μπαμπάς με φροντίζουν, 

μου διαβάζουν παραμύθια, 
παίζουμε μαζί και περνάμε

όμορφες στιγμές.



Μπορεί να είμαστε όλοι 
διαφορετικοί...

Ε,παιδιά! Να θυμάστε πάντα ότι...



...αλλά είμαστε όλοι
ίσοι!



Σε έναν κόσμο ειρηνικό, 
χαρούμενο και ευτυχισμένο!
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