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Σελίδα από τη βιβλιοθήκη Y 
στο σπίτι

Σκοπός:

Στόχοι Βιώσιµης 
Ανάπτυξης

3 Καλή υγεία και ευηµερία
10 Λιγότερες ανισότητες 
16 Ειρήνη, ∆ικαιοσύνη 
 και Ισχυροί Θεσµοί
17 Συνεργασία για τους 
στόχους

Από όλους… 
για όλους τους άλλους

10+ ετών 60 λεπτά
Τίτλος Ηλικίες ∆ιάρκεια

τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια της προσφοράς και της αυτοθυσίας

,  Παιδαγωγικοί στόχοι: Τα παιδιά

Να προσπαθήσουν να µπουν στη θέση 
όλων των ανθρώπων που αντιµετωπίζουν 
δύσκολες ή και επικίνδυνες καταστάσεις τη 
χρονική αυτή περίοδο και να σκεφτούν πώς 
µπορεί να αισθάνονται 

Να σκεφτούν πώς µπορούν να τους 
ευχαριστήσουν µε λόγια καρδιάς και να τους 
εµψυχώσουν στο έργο τους αυτές τις µέρες. 

,  Προσδοκώµενες δεξιότητες:

Να καλλιεργηθεί η συνεργασία µεταξύ των 
µελών της οικογένειας 

Να ενισχυθούν δεξιότητες, όπως η κριτική 
σκέψη και η ενσυναίσθηση

Να αναγνωρίσουν αξίες όπως η υγεία, 
η ασφάλεια, η αλληλεγγύη, η πίστη, η ελπίδα, 
η αγάπη, η συνεργασία, η προσφορά

Να προαχθεί η ενσυνείδηση σε παγκόσµιο 
επίπεδο, η εµπιστοσύνη, ο σεβασµός 

Να αντιληφθούν ποιοι είναι οι αφανείς 
ήρωες σε µια κατάσταση 

Καθώς η επίσκεψη στην τοπική σας 
βιβλιοθήκη είναι αδύνατη, σας προσφέρουµε 
κάποια βιβλία σε ψηφιακή µορφή καθώς 
και επιπλέον συµπληρωµατικό υλικό που 
περιλαµβάνει προτεινόµενα ποιήµατα, 
τραγούδια και βίντεο που σχετίζονται µε την 
προσφορά, τον άνθρωπο, τη ζωή…. 

∆ιαλέξτε ένα ή και περισσότερα που 
ξεχωρίσατε και µοιραστείτε το µε τους 
ανθρώπους που ζείτε στο ίδιο σπίτι.
*όσο µπορείτε να δραπετεύσετε από 
τα σκοτάδια συντροφιά µε την ποίηση!
Σε περίπτωση που διαθέτετε πλούσια συλλογή 
στη βιβλιοθήκη σας, αναζητήστε κάποια από 
τα παρακάτω βιβλία… αλλιώς µπορείτε να 
αξιοποιήσετε τα βιβλία που επισυνάπτονται. 

Προτεινόµενη 
βιβλιογραφία:

- ∆έλτα, Π. (2017). 1

Παραµύθι χωρίς όνοµα. 
Βιβλιοθήκη Πηνελόπης ∆έλτα. 
∆ιαθέσιµο εδώ

- Μενεξές, Θ. (2013). 
Ένας χαµογελαστός άνθρωπος. 
∆ιαθέσιµο εδώ 

- Μπουκάι, Χ. (2016). 
Μια ιστορία λυπητερή: 
όχι και τόσο λυπητερή. Opera.

- Μπουσκάλια, Λ. 2

Να ζεις, να αγαπάς, 
να µαθαίνεις.

- Παπαθεοδούλου, Α. (2017).3
Ένα τελευταίο γράµµα., 
Αθήνα, εκδ. Παπαδόπουλος.

- Σιλβερστάιν, Σ. (1998). 4

Το δέντρο που έδινε. ∆ωρικός.
(Μπορείτε να αναζητήσετε και να 
παρακολουθήσετε την ιστορία σε ταινία)

- Φράνκ, Ά. 5

Το ηµερολόγιο της 
Άννας Φρανκ. 

- Saint-Exupery, A. D. (2013).6

Ο µικρός πρίγκιπας. 
∆ιαθέσιµο εδώ

Μπορείτε να αναζητήσετε 
τα βιβλία αυτά στον 
ηλεκτρονικό κατάλογο 
της ΕΒΕ στους παρακάτω 
συνδέσµους:

1 ∆έλτα, Π. 
2 Μπουσκάλια, Λ. 
3 Παπαθεοδούλου, Α. 
4  Σιλβερστάιν, Σ. 
5  Φράνκ, Ά. 
6 Saint-Exupery, A. D.

https://www.openbook.gr/paramythi-xwris-onoma/
https://www.openbook.gr/enas-xamogelastos-anthropos/
https://www.openbook.gr/o-mikros-prigkipas-antoine-de-saint-exupery/
https://catalogue.nlg.gr/Search/Results?lookfor=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B9+%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82+%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1&type=AllFields&limit=20&sort=relevance
https://catalogue.nlg.gr/Record/b.114290
https://catalogue.nlg.gr/Record/b.694245
https://catalogue.nlg.gr/Search/Results?lookfor=%CF%84%CE%BF+%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF+%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BD%CE%B5&type=AllFields&limit=20&sort=relevance
https://catalogue.nlg.gr/Search/Results?lookfor=%CF%84%CE%BF+%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BF+%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B1%CF%82+%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BA+&type=AllFields&limit=20&sort=relevance
https://catalogue.nlg.gr/Search/Results?lookfor=%CE%BF+%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%82+%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%82&type=AllFields
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Από όλους… για όλους 
τους άλλους

Αλλά Ζω Σελίδα 
από τη βιβλιοθήκη Y 
στο σπίτι

Σελίδα

Τις µέρες αυτές ο άνθρωπος βρίσκεται Tεξό-
ριστοςU στο ίδιο του το σπίτι. Γι’ ακόµη µια 
φορά έχει ανάγκη τον άλλον άνθρωπο για να 
καταφέρει να επιβιώσει και να ανθίσει πάλι 
έξω από τα ανοιχτά παράθυρα και τα διπλανά 
µπαλκόνια. Αν κι έχουν περάσει τόσα χρόνια 
από τότε που ακούστηκαν τα λόγια αυτά, το ζη-
τούµενο παραµένει το ίδιο.  Κάθε στιγµή, κοντά 
και µακριά, οι άνθρωποι δίνουν αγώνα για να 
προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους. Σκεφτεί-
τε ποιοι εργαζόµενοι βρίσκονται στο πεδίο 
µάχης απέναντι στον κορονοϊό τις δύσκολες 
αυτές µέρες µε µεγάλη ή και µε λιγότερη ευ-
θύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο (πιθανές 
απαντήσεις: γιατροί, νοσηλευτές, καθαρίστρι-
ες, αστυνοµικοί, υπάλληλοι σούπερ µάρκετ, 
οδηγοί µεταφορικών µέσων, αρτοποιοί, µανά-
βηδες, κρεοπώλες, δηµοσιογράφοι, υπάλληλοι 
του ∆ήµου, εργάτες…).
Είναι  σηµαντικό να τους ενθαρρύνουµε και να 
τους ευχαριστήσουµε για την προσφορά τους. 
Σε όσα είπε ο ποιητής συµπυκνώνεται το 
νόηµα της ίδιας της ύπαρξης. Καθώς οι άνθρω-
ποι µπορούν να δράσουν, να µεγαλουργήσουν 
και να φωτίσουν τον κόσµο µόνο σε σχέση µε 
άλλους ανθρώπους.
Μπορείτε να διαβάσετε τα παρακάτω ποιή-
µατα, να αναζητήσετε στην προσωπική σας 
βιβλιοθήκη κάποιο από τα προτεινόµενα 

βιβλία, να ακούσετε τα ποιήµατα και τα τραγού-
δια που σας προτείνουµε στο συµπληρωµατικό 
υλικό και να σκεφθείτε τι θα θέλατε να πείτε σε 
αυτούς τους ανθρώπους που δεν µένουν στο 
σπίτι αυτές τις µέρες, αλλά είναι υποχρεωµέ-
νοι να πάνε στις δουλειές τους για να εξυπηρε-
τήσουν όλους εµάς.
Γράψτε ένα σύντοµο ευχαριστήριο µήνυµα στο 
ηλεκτρονικό σας ταχυδροµείο το οποίο θα το 
προωθήσετε στην Βιβλιοθήκη του τόπου σας 
µε σκοπό να δηµοσιευτεί µε κάποιο τρόπο σε 
κάποιο µέσο (εφηµερίδα, ιστοσελίδα, facebook, 
instagram..) Σκεφτείτε τους ανθρώπους αυτούς 
µέσα στο χώρο και τον χρόνο που εργάζεται ο 
καθένας δεδοµένων των συγκυριών. Γράψτε 
τους ένα µεγάλο “Ευχαριστώ”, τον λόγο που 
τους το λέτε, µοιραστείτε µαζί τους τα συναι-
σθήµατά σας, τις σκέψεις, όλα όσα θα θέλατε 
να τους πείτε. 
Μπορείτε να πάρετε ιδέες από τα ευχαριστή-
ρια µηνύµατα που υπάρχουν στο συµπληρω-
µατικό υλικό. 
Στη συνέχεια, στείλτε το ηλεκτρονικό µήνυµα 
αυτό στην τοπική βιβλιοθήκη σας. Οι άνθρωποι 
που δουλεύουν εκεί, θα συγκεντρώσουν τα 
µηνύµατα όλων των µικρών και µεγάλων που 
θα θελήσουν να στείλουν τις ευχαριστίες τους 
και θα τα αναδηµοσιεύσουν φροντίζοντας να 
τα φτάσουν στα µάτια και τα αυτιά όλων. 

TΣ' αυτό τον κόσµο, που ολοένα στενεύει, ο καθένας µας χρειά-
ζεται όλους τους άλλους. Πρέπει ν' αναζητήσουµε τον άνθρω-
πο, όπου και να βρίσκεταιU

Απόσπασµα από την οµιλία 
του Έλληνα ποιητή Γ. Σεφέρη κατά 
την τελετή απονοµής του βραβείου 
Νόµπελ το 1963

Σκεπτικό 
ανάπτυξης: 

Αν δεν θέλουµε να διαβάσουµε κάποια από αυτά, µπορούµε να 
αναζητήσουµε και να  ακούσουµε ποιήµατα ή και τραγούδια…

/  Ακούµε το ποίηµα του Τ. Λειβαδίτη 
TΑν θες να λέγεσαι άνθρωποςU

/  Ακούµε το µελοποιηµένο ποίηµα 
του Ο. Ελύτη TΣ΄ευλογηµένη µέραU

/  Ακούµε το τραγούδι TΦτιάξε καρδιά µου 
το δικό σου παραµύθιU σε στίχους Μ. Κριεζή, 
µουσική και ερµηνεία ∆. Τσακνή

/  Ακούµε το τραγούδι T Όπου υπάρχει αγάπηU 
σε στίχους και µουσική Στέφανου Βαρελά 
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Οδηγίες 
συγγραφής 
ευχαριστηρίου 
email

Πώς θα δηµιουργήσουµε 
το ευχαριστήριο email µας;

Αφού διαβάσατε τα ποιήµατα, τα βιβλία σας, 
ακούσατε τα τραγούδια, ήρθε η ώρα να να 
σκεφτείτε σε ποιους θέλετε να στείλετε αυτό 
το σηµαντικό µήνυµα. Γιατί η λέξη “Ευχαριστώ” 
είναι από τις πιο σηµαντικές που µπορεί να 
προφέρει ο άνθρωπος. 
Μπορείτε να γράψετε το µήνυµά σας σε ένα 
χαρτί, για να αποτυπώσετε πιο εύκολα τα συ-
ναισθήµατα και τις σκέψεις σας. Μετά, µπορεί-
τε να το στείλετε ταχυδροµικά (όταν θα είναι 
εφικτό αυτό) ή να το προωθήσετε µε email 
στην αγαπηµένη σας βιβλιοθήκη, η οποία σας 

έστειλε κι εκείνη µε email τις οδηγίες για το 
εργαστήριο αυτό. 
Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email ή e-mail) 
είναι µια από τις βασικότερες υπηρεσίες του 
∆ιαδικτύου (internet). Τα πλεονεκτήµατά του 
είναι ότι µπορούµε να στείλουµε και να πάρου-
µε αµέτρητα µηνύµατα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 
ηµέρες την εβδοµάδα, 365 ηµέρες τον χρόνο. 
Είναι αξιόπιστο, ξέρουµε δηλαδή ότι θα φτάσει 
στον παραλήπτη, γρήγορο και οικονοµικό, για 
την ακρίβεια εντελώς δωρεάν!

1 Με τη βοήθεια κάποιου ενή-
λικα από το σπίτι, µπαίνουµε 
στο λογαριασµό του email του. 
Ιδανικά, µπορείτε να χρησιµο-
ποιήσετε το email του ατόµου 
που παρέλαβε τις οδηγίες του 
εργαστηρίου από την βιβλιο-
θήκη. 

2 Για να δηµιουργήσετε ένα 
νέο µήνυµα, πατήστε “Σύντα-
ξη” ή “Νέο µήνυµα”

3 Στο πεδίο “Προς” γράφουµε 
την διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου του παραλήπτη, 
δηλαδή το email της βιβλιοθή-
κης.

4 Στο πεδίο “Θέµα” γράφου-
µε τον τίτλο του µηνύµατός 
µας, δηλαδή “Από όλους… για 
όλους τους άλλους - Ευχαρι-
στήριο µήνυµα”.

5 Στον χώρο του µηνύµατος 
γράφουµε όσα θέλουµε να µοι-
ραστούµε. Αρχικά αναφέρουµε 
ποιους θέλουµε να ευχαριστή-
σουµε, γιατί, δηλαδή τον λόγο 
που τους ευχαριστούµε, για 
πότε, αν θέλουµε το κάνουµε 
συγκεκριµένο και ορίζουµε 
και το πού, τον τόπο στο οποίο 
αναφερόµαστε, σκέψεις και 
συναισθήµατα που µας έχει 
δηµιουργήσει η προσφορά 
τους. Άρα, απαντάµε στις εξής 
ερωτήσεις: ποιον, γιατί, πότε, 
πού (προαιρετικά), τι είδους 
σκέψεις και συναισθήµατα.

6 Στο τέλος, κλείνουµε το 
µήνυµα µε το όνοµα µας και 
επιλέγουµε το κουµπί 
“Αποστολή”
Το µήνυµά σας παραδόθηκε 
ήδη στη βιβλιοθήκη σας!

Εισαγωγή (προαιρετικά): 
Αγαπητοί…, 
Αγαπηµένοι…, κ.α

Κύριο Μέρος: 
Γράφω αυτό το µήνυµα για…, 
Πολλές ευχαριστίες για…, 
Ένα µεγάλο  ευχαριστώ για…, 
Θα ήθελα να σας εκφράσω/
µοιραστώ µαζί σας/ 
ευχαριστήσω…, 
Εκτιµώ ιδιαίτερα…, κ.α 

Κλείσιµο: 
Ευχαριστώ, 
Με εκτίµηση, 
Με αγάπη, 
Με τις θερµότερες ευχές µου, 
Φιλικά, 
Καλή συνέχεια στο έργο σας, 
κ.α

Από όλους… για όλους 
τους άλλους

Αλλά Ζω Σελίδα 
από τη βιβλιοθήκη Y 
στο σπίτι

Σελίδα

,  Χρήσιµες εκφράσεις 
για το µήνυµά σας

Tip: Εάν θέλετε, µπορείτε να 
επισυνάψετε µια ζωγραφιά για να 
δώσετε χρώµα και ζωντάνια στο ήδη 
ενθαρρυντικό µήνυµά σας! ;-)

 Πληροφορική Α' Γυµνασίου 
- βιβλίο µαθητή . (2006).
διαθέσιµο εδώ

,  Βήµατα

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB100/534/3531,14513/
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Συµπληρωµατικό 
υλικό:

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΕΙΡΗΝΗ 
Γ. Ρίτσος (απόσπασµα)
Η ειρήνη είναι τα σφιγµένα 
χέρια των ανθρώπων  
είναι το ζεστό ψωµί στο 
τραπέζι του κόσµου  
είναι το χαµόγελο της µάνας 
Τίποτ’ άλλο δεν είναι η ειρήνη. 
Και τ’ αλέτρια που χαράζουν 
βαθιές αυλακιές σ’ όλη τη γη,
ένα όνοµα µονάχα γράφουν: 
Ειρήνη. Τίποτ’ άλλο. Ειρήνη. 
Πάνω στις ράγες των στίχων 
µου
το τραίνο που προχωρεί στο 
µέλλον
φορτωµένο στάρι και 
τριαντάφυλλα,
είναι η ειρήνη. 
Αδέρφια, 
µες στην ειρήνη διάπλατα 
ανασαίνει όλος ο κόσµος
µε όλα τα όνειρά µας
∆ώστε τα χέρια αδέρφια µου,
αυτό ‘ναι η ειρήνη.

Η ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΝΙΑ 
Ο. Ελύτης
Σήκω µικρή µικρή µικρή 
Πορτοκαλένια!
Όπως σε ξέρει το φιλί κανένας 
δεν σε ξέρει 
Mήτε σε ξέρει ο γελαστός Θεός
Που µε το χέρι του ανοιχτό στη 
φλογερή αντηλιά 
Γυµνή σε δείχνει στους τριαντα-
δυό του ανέµους !

Τ’ ΑΗ∆ΟΝΙ 
Ν. Λαπαθιώτης (απόσπασµα)
Κι όπως τραβούσα πάρωρα, 
στη µοναξιά του δρόµου, 
αναπολώντας µυστικά 
δεν ξέρω ποιον καηµό µου,
πουλάκι του µεσονυχτιού, 
πουλάκι της ερήµου, 
ήρθ’ η φωνή σου, σύχαρα, 
και πήρε την ψυχή µου…

ΛΙΓΟ ΑΚΟΜΑ 
Γ. Σεφέρης
Λίγο ακόµα 
θα ιδούµε τις αµυγδαλιές 
ν’ ανθίζουν 
τα µάρµαρα να λάµπουν στον 
ήλιο 
τη θάλασσα να κυµατίζει 
λίγο ακόµα, 
να σηκωθούµε λίγο ψηλότερα.

ΕΙΡΗΝΗ 
Β. Ρώτας (απόσπασµα)
Ειρήνη χάραζε και χαρά 
στην πλάση, 
σε µεγάλους και παιδιά, 
σ’ ουρανούς και δάση. 
Αχ ειρήνη, ειρήνη µας, έλα στα 
παιδάκια, έλα στα παιδάκια, 
να ξεχάσουν πόλεµους, 
πίκρες και φαρµάκια.

ΜΙΑ ΜΥΓ∆ΑΛΙΑ ΚΑΙ 
∆ΙΠΛΑ ΤΗΣ 
Ν. Βρεττάκος
Μια µυγδαλιά και δίπλα της, 
εσύ. Μα πότε ανθίσατε; 
Στέκοµαι στο παράθυρο 
και σας κοιτώ και κλαίω. 
Τόση χαρά δεν την µπορούν 
τα µάτια. 
∆ός µου, Θεέ µου, 
όλες τις στέρνες τ’ ουρανού 
να τις γιοµίσω.

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ ΜΟΥ 
ΚΑΙ Σ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ 
Γ. Ρίτσος (απόσπασµα)
Τι θέλουν στον τόπο µας 
οι ξένοι;
Εµείς κανέναν δεν µισούµε. 
Αφήστε µας,
ν’ αγαπάµε τον κόσµο, να σας 
αγαπάµε.
Εµείς άλλον εχθρό δεν έχουµε
παρά µονάχα κείνον που 
δε σέβεται τον Άνθρωπο

Συµπληρωµατικό υλικό: Ποιήµατα

We support the Sustainable Development Goals
DB

© Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
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Ευχαριστήρια 
µηνύµατα 
(Παραδείγµατα)

TΘέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω 
όλους όσους παλεύουν ακούραστα 
και ασταµάτητα µέρες και ώρες 
µπροστά σε αυτές τις τόσες δύσκολες 
στιγµές. Άνθρωποι που έχετε χάσει 
τον ύπνο σας, που έχετε ξεπεράσει τις 
δυνάµεις σας και που σας περιµένει 
ακόµα αγώνας σκληρός µπροστά σας, 
σας εύχοµαι ΚΟΥΡΑΓΙΟ και ∆ΥΝΑΜΗU

TΑγαπητοί συνάδελφοι,
Με την παρούσα θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την συνεισφορά σας 
στην προσπάθεια του συλλόγου µας να συγκεντρώσει τρόφιµα και  είδη πρώ-
της ανάγκης για να προσφερθούν στους συνανθρώπους µας που βρίσκονται 
σε δεινή κατάσταση   .
Η συλλογική προσπάθεια για κοινούς σκοπούς και στόχους θα είναι στον 
αντίποδα των αρνητικών µηνυµάτων και εικόνων που παίρνουµε από την 
κοινωνία. Ο εθελοντισµός και η αλληλεγγύη φαίνεται πως δεν απωλέσθηκαν 
από την ελληνική κοινωνία.
Η συνεισφορά σας αποτελεί δείγµα γενναιόδωρης κατανόησης της κοινωνι-
κής ευθύνης για αυτούς που µπορούν να προσφέρουν . Η στήριξή σας στο 
έργο του συλλόγου µας αποτελεί λαµπρό παράδειγµα σε µια εποχή που 
επικρατεί ο εγωκεντρισµός και η αδιαφορία . Αποδεικνύει την κοινωνική αλλη-
λεγγύη που διέπει   τους εργαζόµενους του……..
Συγκεντρώσαµε περίπου τριάντα (30) κιβώτια µε τα παραπάνω είδη τα οποία 
παραδώσαµε στους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.U

TΈνα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την 
υποµονή, την προσφορά και τη 
συνέπεια. Ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
για τους ανθρώπους που απλώνουν 
το χέρι και βοηθάνε ακούραστα. Ένα 
µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για όλους αυτούς 
που συνεχίζουν να παλεύουν εκεί έξω 
άκοπα βάζοντας σε κίνδυνο ακόµη και 
την ίδια τους την υγείαU
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Συµπληρωµατικό υλικό: Παραδείγµατα

TΑγαπητοί ήρωες η ευγνωµοσύνη και 
η συγκίνηση για όλους εσάς είναι το 
ελάχιστο από µεριά µας. Εύχοµαι η 
σωµατική και η ψυχική σας δύναµη να 
µην σας εγκαταλείψουν και να συνεχί-
σετε ο καθένας  µε αυταπάρνηση και 
θάρρος να προσφέρει στη σπουδαία 
αυτή σύµπραξηU


