
Ο Νοέμβριος είναι ο τελευταίος μήνας του φθινοπώρου! Στη 
λαϊκή παράδοση, είναι επίσης γνωστός με το όνομα «Σποριάς» ή 
«Μεσοσπορίτης» επειδή ακριβώς οι γεωργοί με πολλή φροντίδα 
καλούνται τότε να φυτέψουν τους σπόρους στο μαλακό και 
οργωμένο χώμα, που θα τους φιλοξενήσει όλο το χειμώνα, ώστε 
να ανθίσουν την άνοιξη και να δώσουν καρπούς μέχρι το 
καλοκαίρι. 

Η δουλειά μας στο Σμήνος θυμίζει κάπως τη διαδικασία αυτή. Οι 
επιλογές που κάνουμε, οι σπόροι που φυτεύουμε στην καρδιά και 
το μυαλό των Πουλιών, στη διάρκεια όλης της χρονιάς 
μεγαλώνουν και αναπτύσσονται και γίνονται  δέντρα ολόκληρα 
και δίνουν καρπούς... 

Κι επειδή φέτος παρατηρείται πολύ brain-storming (το λες και 
καταιγίδες ιδεών!!), το χώμα αναμένεται να είναι πιο εύφορο από 
συνήθως και μάλλον θα μεγαλώσουν ως το καλοκαίρι πολλά και 
ιδιαίτερα δέντρα... Μείνετε συντονισμένοι για λεπτομέρειες!!! 
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όλο το χειμώνα, ώστε να ανθίσουν την άνοιξη και να δώσουν 
καρπούς μέχρι το καλοκαίρι.

Η δουλειά μας στο Σμήνος θυμίζει κάπως τη διαδικασία αυτή. 
Οι επιλογές που κάνουμε, οι σπόροι που φυτεύουμε στην 
καρδιά και το μυαλό των Πουλιών στη διάρκεια όλης της 
χρονιάς μεγαλώνουν και αναπτύσσονται και γίνονται δέντρα 
ολόκληρα και δίνουν καρπούς...
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Ας επικοινωνήσουμε! Στείλε μας e-mail στα: 
 

klados.poulion@gmail.com
kladospoulion@seo.gr

Βρες μας στα social media:
Facebook
Youtube

Μην ξεχνάς, υπάρχει και 
το βοήθημα του Κλάδου 
“Η Ζωή στο Σμήνος”! 

https://www.facebook.com/kladospoulion
https://www.youtube.com/user/KladosPouliwn
http://www.seo.gr/LH2UpLoads/ItemsContent/3414/3414.pdf
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Η Κεντρική Ιδέα του Μήνα!
Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς 
συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών, είναι η 
∆ιεθνής Σύμβαση για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού, του 1989. Την σύμβαση έχουν 
υπογράψει 191 χώρες και είναι νόμος και στην χώρα μας. Το πλήρες κείμενο 
μπορείτε να βρείτε εδώ, ενώ παρακάτω παραθέτουμε κάποια από τα άρθρα της.

Άρθρο 01: Ορισμός
“Παιδιά” θεωρούνται όλα τα κορίτσια 
και τα αγόρια από 0 έως 18 ετών.

Άρθρο 02: Απαγόρευση διακρίσεων
Όλα τα παιδιά είναι ίσα. Έχουν 
δικαίωμα να τα αντιμετωπίζουν 
χωρίς διακρίσεις λόγω της φυλής, του 
φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, 
των απόψεων, της περιουσίας, της 
κατάστασης, των ιδιαίτερων αναγκών 
ή της εμφάνισής τους.

Άρθρο 03: Το συμφέρον του παιδιού
Όταν οι μεγάλοι παίρνουν αποφάσεις 
που αφορούν τα παιδιά, πρέπει 
να υπολογίζουν πριν από όλα το 
συμφέρον των παιδιών. Η Πολιτεία 
πρέπει να προστατεύει και να 
φροντίζει τα παιδιά, αν οι γονείς τους 
δεν μπορούν να το κάνουν.

Άρθρο 05: Ρόλος γονέων και κηδεμόνων
Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενός παιδιού 
είναι υπεύθυνοι να το μεγαλώνουν 
έτσι ώστε να αναπτύσσονται οι 
ικανότητές του και να το βοηθούν να 
μάθει και να ασκεί τα δικαιώματά του.

Άρθρο 06: Δικαίωμα στη ζωή
Έχουν δικαίωμα στη ζωή, την 
επιβίωση και την ανάπτυξη.

Άρθρο 12: Ελευθερία γνώμης
Έχουν δικαίωμα να εκφράζουν 
ελεύθερα τις απόψεις τους. Οι μεγάλοι 
πρέπει να ακούν και να παίρνουν 
σοβαρά υπόψη τους τη γνώμη των 
παιδιών για θέματα που τα αφορούν, 
ανάλογα με την ηλικία και την 
ωριμότητά τους.

Άρθρο 13: Ελευθερία έκφρασης
Έχουν δικαίωμα να αναζητούν, 
να μαθαίνουν και να μεταδίδουν 
πληροφορίες και ιδέες, και να 
εκφράζονται ελεύθερα, μέσα από τον 
γραπτό ή προφορικό λόγο, την τέχνη 
ή άλλους τρόπους, αρκεί να σέβονται 
τα δικαιώματα των άλλων.

Άρθρο 14: Ελευθερία σκέψης και θρησκείας
Έχουν δικαίωμα να σκέφτονται 
ελεύθερα και να πιστεύουν σε μια 
θρησκεία.

Άρθρο 15: Ελευθερία συνάντησης και 
ομαδικής συνεργασίας
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να 
συναντιόνται, να συνεργάζονται και 
να συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις, 
αρκεί να μην παραβιάζουν τα 
δικαιώματα των άλλων.

Άρθρο 17: Πληροφόρηση
Έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν τι 
συμβαίνει γύρω τους από τα μέσα 
ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, ηλεκτρονικά μέσα). Η 
Πολιτεία πρέπει να ενθαρρύνει 
τα μέσα να διαδίδουν χρήσιμες 
πληροφορίες και να προστατεύουν τα 
παιδιά από ό,τι μπορεί να τα βλάψει.

Άρθρο 19: Βία, παραμέληση, εκμετάλλευση
Πρέπει να προστατεύονται από 
κάθε μορφή βίας, προσβολής, 
παραμέλησης, εγκατάλειψης, 
σωματικής, ψυχολογικής, πνευματικής 
ή σεξουαλικής κακοποίησης και 

εκμετάλλευσης, όσο βρίσκονται στην 
ευθύνη των γονιών ή των κηδεμόνων 
τους ή άλλων προσώπων στα οποία 
αυτοί τα έχουν εμπιστευθεί.

Άρθρο 23: Παιδιά με αναπηρίες
Τα παιδιά με σωματικές ή πνευματικές 
αναπηρίες έχουν δικαίωμα να ζουν 
σε συνθήκες που εγγυώνται την 
αξιοπρέπειά τους και ευνοούν την 
αυτονομία τους. Να απολαμβάνουν 
ειδική φροντίδα και να συμμετέχουν 
ισότιμα στην εκπαίδευση και την 
κοινωνική ζωή.

Άρθρο 24: Υγεία και ιατρικές υπηρεσίες
Έχουν δικαίωμα στην προληπτική 
φροντίδα της υγείας τους και όταν 
αρρωσταίνουν να χρησιμοποιούν τις 
απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες για 
τη θεραπεία τους.

Άρθρο 29: Σκοποί εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση πρέπει να βοηθάει 
τα παιδιά να αναπτύσσουν τις 
ικανότητες και την προσωπικότητά 
τους και να μαθαίνουν να σέβονται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους 
διαφορετικούς πολιτισμούς και το 
φυσικό περιβάλλον.

Άρθρο 30: Μειονότητες
Τα παιδιά που ανήκουν σε 
εθνικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές 
μειονότητες, έχουν δικαίωμα να έχουν 
τη δική τους πολιτιστική ζωή, να 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους και να 
ασκούν τη θρησκεία τους.

Άρθρο 31: Ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία
Έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται, να 
έχουν ελεύθερο χρόνο, να παίζουν, να 
ψυχαγωγούνται και να ασχολούνται 
με πράγματα που τους ενδιαφέρουν.

Άρθρο 32: Παιδική εργασία, οικονομική 
εκμετάλλευση
Πρέπει να προστατεύονται από 
την οικονομική εκμετάλλευση και 
οποιαδήποτε επικίνδυνη εργασία 
μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την 
εκπαίδευση, την υγεία ή την ανάπτυξή 
τους. Η Πολιτεία πρέπει να ρυθμίζει, 
σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, 
τα κατώτατα όρια ηλικίας, τα ωράρια 
και τις συνθήκες εργασίας για 
ανηλίκους όπως και την επιβολή 
ποινών σε όσους τα παραβιάζουν.

Δείτε εδώ το βίντεο του Σ.Ε.Ο. “Είμαι Παιδί, Δικαίωμά μου” για την Ημέρα Οδηγισμού 2012.

http://www.unicef.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D/a4-366-22
https://www.youtube.com/watch?v=BoPuna1Pjl8
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Τα Δικαιώματα του Παιδιού 
και το Σμήνος

Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι:

...στον Κύκλο Κουβέντας, τα παιδιά ασκούν  
το δικαίωμα να εκφράζουν τις γνώμες και τις 
απόψεις τους σε θέματα που τα αφορούν;

...όταν τα παιδιά έρχονται στην συγκέντρωση, 
ασκούν το δικαίωμα τους για ελευθερία 
συνάντησης και ομαδικής συνεργασίας;

...όταν παίζετε όλοι μαζί παιχνίδι που έχει 
επιλέξει ένα παιδί, το βοηθάτε να ασκήσει το 
δικαίωμα του για παιχνίδι και ψυχαγωγία; 

...όταν στο Χαρούμενο Δάσος υπάρχει 
ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, συμβάλλετε να 
ασκήσει το παιδί το δικαίωμα στην ιατρική 
περίθαλψη;

...όταν τα παιδιά διαλέγουν πτυχία και 
κατακτούν νέες γνώσεις και τις μοιράζονται 
με τον ειδικό, ασκούν το δικαίωμά τους για 
εκπαίδευση;

...όταν στο Χαρούμενο Δάσος υπάρχει 
προγραμματισμένη ελεύθερη ώρα, βοηθάτε 
τα παιδιά να ασκήσουν το δικαίωμα τους για 
ελεύθερο χρόνο;

...όταν στο Σμήνος συμμετέχουν παιδιά 
διαφορετικών θρησκειών, βοηθάτε να 
ασκήσουν το δικαίωμα τους να πιστεύουν σε 
μια θρησκεία;

...όταν ενθαρρύνετε και επιβραβεύετε ένα παιδί, 
βοηθάτε στην ηθική του ανάπτυξη και ασκεί 
το δικαίωμα του για καλύτερο επίπεδο ζωής;

...όταν ανταλλάσετε πληροφορίες και 
γνωστοποιείτε στα παιδιά τι συμβαίνει γύρω 
τους, βοηθάτε να ασκήσουν το δικαίωμα τους 
στην πληροφόρηση; 

...όταν ανοίγετε τα γράμματα του ταχυδρομείου 
στο Χαρούμενο Δάσος, παραβιάζετε το 
δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής των παιδιών;

από την παιδοψυχολόγο Μαριάννα Κυρίου

Με χαρά σας 
παρουσιάζουμε τη νέα μας στήλη! Θα φιλοξενεί απόψεις ειδικών σχετικά με θέματα που μπορεί να σας προβληματίζουν μέσα στο Σμήνος!

Η Κουκουβάγια 
Προτείνει:
Έκθεση προγράμματος UNICEF 
“Τα παιδιά Γράφουν και 
Ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά 
τους”. 
Το πανελλήνιο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για τα δικαιώματα 
των παιδιών που διοργάνωσε η 
UNICEF τελείωσε και οι εργασίες 
που συγκεντρώθηκαν θα 
παρουσιαστούν σε έκθεση στη 
Στοά του Βιβλίου, στην Αθήνα. 
Η έκθεση θα λειτουργήσει από τις 
20 έως τις 26 Νοεμβρίου.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης 
διοργανώνει και φέτος την δράση 
“Διανυκτέρευση στο Μουσείο”! 
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
έντεκα μουσεία της πόλης 
δίνοντας την ευκαιρία σε 
παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών 
να  τα γνωρίσουν από πολύ 
κοντά. Οι διανυκτερεύσεις 
θα πραγματοποιηθούν από 
τις 21 Νοεμβρίου έως τις 20 
Δεκεμβρίου.

Παιχνίδια, εργαστήρια, 
παραμύθια: Γιορτάζουμε 
την Παγκόσμια Ημέρα των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου 
Αθηναίων, 23/11

Διαδραστική Έκθεση 
“Γεια σου κύριε Φόβε!”
Μουσείο Συναισθημάτων 
Παιδικής Ηλικίας, Αθήνα
Σαββατοκύριακα 10:00-13:00

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για οικογένειες: Σχολικός 
εκφοβισμός, bullying
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ 
Αθήνα, 22-23/11

http://www.unicef.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/21
http://www.unicef.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/21
http://www.unicef.gr/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/21
http://www.artandlife.gr/Thessaloniki-dianyktereysi_sto_moyseio_sleepover_2014
http://www.ddp.org.gr/2014/11/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-23-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80/
http://www.ddp.org.gr/2014/11/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-23-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80/
http://www.ddp.org.gr/2014/11/%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-23-%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80/
http://www.mce.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B7/
http://www.athinorama.gr/child/article.aspx?id=2502978
http://www.athinorama.gr/child/article.aspx?id=2502978
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Το μήνυμα του μήνα:

Παγκόσμιες Ημέρες για... 
Εμπνευσμένες Συγκεντρώσεις!

Ο κόσμος μόνο 
όταν τον μοιράζεσαι 

υπάρχει.
- Τ. Λειβαδίτης

Νοέμβριος

01/11	 Παγκόσμια	Ημέρα	Αυστηράς	Χορτοφαγίας	(World	Vegan	Day)

06/11	Παγκόσμια	Ημέρα	για	την	Παρεμπόδιση	της	Εκμ
ετάλλευσης		 	

	 του	Περιβάλλοντος	στον	Πόλεμο	και	τις	Ένοπλες	Συγκ
ρούσεις

09/11	Ημέρα	Οδηγισμού
09/11	Διεθνής	Ημέρα	κατά	του	Φασισμού	και	του	Αντι

σημιτισμού

10/11	Παγκόσμια	Ημέρα	Επιστήμης	για	την	Ειρήνη	και
	την	Ανάπτυξη

14/11	Παγκόσμια	Ημέρα	κατά	του	Διαβήτη
16/11	Διεθνής	Ημέρα	Ανεκτικότητας
19/11	Παγκόσμια	ημέρα	κατά	της	κακοποίησης	των	π

αιδιών

20/11	Παγκόσμια	Ημέρα	για	τα	Δικαιώματα	του	Παιδιο
ύ

21/11	 Παγκόσμια	Ημέρα	Φιλοσοφίας
21/11	 Παγκόσμια	Ημέρα	Χαιρετισμού	(World	Hello	Day!)

25/11	 Διεθνής	Ημέρα	για	την	Εξάλειψη	της	Βίας	κατά
	των	Γυναικών

Κάτι για σένα!

Όλοι γεννιόμαστε 
ελεύθεροι
Η Παγκόσμια Διακήρυξη 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, με εικόνες

Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος σε 
συνεργασία με την 
Διεθνή Αμνηστία Για τη σύνταξη 

αυτού του τεύχους 
διαβάσαμε: 

Το άρθρο: Η Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού με 
απλά λόγια, της UNICEF

Το άρθρο: “Διαφορετικές 
Κουλτούρες - Διαφορετικές 
Παιδικές Ηλικίες”, της Δρ. Χέδερ 
Μοντγκόμερι

Το φυλλάδιο “Η Διεθνής 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού με απλά λόγια”, από τον 
Συνήγορο του Παιδιού

Διάβασε ένα βιβλίο αυτό το μήνα! 
Σου προτείνουμε τα:

Σειρά: Τα δικαιώματα 
του παιδιού
Σε κάθε βιβλίο της 
σειράς παρουσιάζεται 
μία από τις αρχές 
της Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του 
Παιδιού.

Εκδόσεις Μεταίχμιο

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip8/Default.html
http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip8/Default.html
http://www.unicef.gr/%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%AC-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1/a4-467-22
http://www.unicef.gr/%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%AC-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1/a4-467-22
http://www.unicef.gr/%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%AC-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%B1/a4-467-22
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/history/different-cultures-different-childhoods
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/history/different-cultures-different-childhoods
http://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/history/different-cultures-different-childhoods
http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf
http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf
http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf
http://www.metaixmio.gr/products/1728--.aspx
http://www.metaixmio.gr/products/1728--.aspx

