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Συνεργασία-εθελοντισμός 
Cooperation-volunteering 

 
• Η παιδική βιβλιοθήκη εγκαινιάστηκε στις 11 

Δεκεμβρίου 2011 από τον Δήμαρχο Σ. Μποζίκη 

• Ήταν όραμα του τέως Δημάρχου Α. Λαδικού 

• Η ταξινόμηση, η λειτουργία και οι δράσεις της 
στηρίχθηκαν σε εκπαιδευτικούς εθελοντές. 

• Σήμερα οι εθελοντές έχουν διπλασιαστεί.  

• Αριθμούνται 4000 βιβλία 

• 1500 μέλη 

• 2 θέσεις εργασίας 

 

• The children’s library was founded in December 
2011 

• It was a vision of former Mayor A. Ladikos 

• The ordination, the operation and its activities 
were based on volunteers educators. 

• Today the volunteers are double. 

• Now we have 4000 books. 

• 1500 membres 

• 2 working places. 



 
Cooperation-volunteering 

 
• 2600 παιδιά Δημοτικών σχολείων και 

Νηπιαγωγείων έχουν παρακολουθήσει 
μόνο τις πρωινές εκπαιδευτικές δράσεις 
για το μουσείο και τη βιβλιοθήκη. 

• Πάνω από 200 δράσεις απογευματινές 
• Μέλος του δικτύου βιβλιοθηκών Future 

library  
•  Όλα αυτά δεν θα γινόντουσαν αν δεν 

υπήρχε η συνεργασία μεταξύ 
μας(εκπαιδευτικών, γονιών , τοπικής 
κοινωνίας).  
 

• 2,600 Primary and Pre School students 
have attended just the morning 
educational activities for the Museum and 
the Library. 

• Over  200 evening activities. 
• Member of Future Library Net 
• None of these would have been achieved 

without the cooperation between  the 
educators, the parents and the local 
society. 

•   
 
 
 



Υπευθυνότητα 
Responsibility 

 
• Τα παιδιά αγάπησαν πολύ 

τον χώρο, νοιώθουν 
υπεύθυνα για τα βιβλία 
που δανείζονται και βάζουν 
στόχους για τους 
επόμενους δανεισμούς. 
 

• The children love the venue, 
they feel responsible for the 
books they borrow and they 
set targets for the next 
borrowing. 

  
  

 



Σεβασμός στη διαφορετικότητα 
 Respecting diversity  

  

 • Τακτικές συναντήσεις και 
δράσεις με τα παιδιά του ΟΔΑΖ 
και ΚΔΑΠ σε συνεργασία με τους 
ψυχολόγους και κοινωνικούς 
λειτουργούς. 

 

• Regular  meetings and activities 
with children from the orphanage 
and the school for children with 
special needs in cooperation with 
the Psychologists and  social 
workers . 

 



Σεβασμός στη τοπική ιστορία 
 Respecting local history 

  
 
 
 
 



• Διατήρηση και δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων  στο μουσείο Γρηγορίου 
Ξενόπουλου 

• Δημιουργία μουσειοσκευής για παιδιά 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας. 

• Ξεναγήσεις για παιδιά Γυμνασίου 

 

• Forming and putting into practice educational 
programs in G. Xenopoulos Museum. 

•   

• Creation of a “Moving Museum” program for 
Primary and Preschool students.  

•   

• Creation of a guide for High School students. 

 

 



Διατήρηση της προφορικής μας παράδοσης: 
 Maintaining oral tradition : 

με «το παραμύθι του νόνου και τση νόνας» 
 With “grandfather’s fairytale” & “grandmother’s fairytale” 

 
καταγραφή λαϊκών παραμυθιών του νησιού μας 

 Recording  folk fairytales of our island. 
 





Αξίες στη παράδοση 
 Values in tradition 

 
• Αφιερώματα κάθε μήνα 

στις παραδόσεις, στα ήθη 
έθιμα, στις τοπικές 
συνήθειες, ασχολίες και 
συνταγές, στα λαϊκά 
παραμύθια, στη Ζακυνθινή 
παράδοση. 

 

• Monthly activities about 
traditions, customs, local 
recipes, folk fairytales and 







Αξία στη ταυτότητα του κάθε λαού. 
 Valuing different identities 

 
Balcan express (παραμύθια από τις Βαλκανικές χώρες γνωριστήκαμε, αγαπηθήκαμε 

και μάθαμε να ζούμε μαζί με σεβασμό ο ένας στον άλλο)  
 “Balkan Express”  (fairytales from Balkan countries  we met and loved each other and 

learned who to live together respecting each other). 
  
 



Αγάπη 
Love 

• ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΕΝΗ 
ATMOΣΦΑΙΡA ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  
ON THE OCCASION OF A VERY 
ELECTRIFYING ATMOSPHERE OF THE 
CHILDREN 

• ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ  ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ αγάπη είναι 
……του Charles M. Schulz Εκδ. Ερευνητές  

• WE READ THE ALBUM Love is…… by 
Charles M. Schulz 

• ΕΤΣΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΜΕ ΟΤΙ ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ 
…ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΑΣ ΧΕΡΙ ΧΕΡΙ!!!  

• AND SO WE DISCOVERED THAT LOVE IS… 
WALKING HAND IN HAND!!! 

 

• ΑΛΛΑ ΚΑΙ  ΝΑ ΣΕ ΣΚΕΠΑΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ 
ΝΥΧΤΑ.  
BUT ALSO SOMEONE TO KEEP YOU WARM  
AT NIGHT 



• ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ    
THE SWEET KISS OF GRANPA AND GRANDMA 

 

• ΙΣΩΣ  ΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΩΝΕΣΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΔΕΛΦΗ ΣΟΥ ….  
MAYBE NOT TO FIGHT WITH YOUR SISTER… 

• ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΟ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ ΚΑΙ 
ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ  ( ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ !! ) 
DEFINITELY TO SEE HEARTS AND BIRDS WHEN 
YOU ARE NEXT TO HIM (YOU KNOW!!)   

• ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ 
ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ! 
LOVE IS ALL THAT AND MUCH MORE 
FASCINATING THINGS! 

•  ΜΕΤΑ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ 
ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
LATER, IT WAS THE TIME TO MEET THE BEAR OF 
LOVE 

•  ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
ΑΓΑΠΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ!  
AND WRITE OUR MESSAGES OF LOVE,  

WITH DIFFERENT RECIPIENTS! 

 



Ειρήνη 
 Peace 

 



• Ποίος ήταν  αρχαίος συγγραφέας  
Αριστοφάνης ; 

• Διαβάσαμε το διασκευασμένο 
παραμύθι   ΕΙΡΗΝΗ  

• Μιλήσαμε για το αντίθετό της τον 
πόλεμο 

• Πως φαντάζονται έναν ειρηνικό 
κόσμο. 

• Τι σημαίνει να έχουμε ειρήνη. 

 

 

• Who was Aristophanes? 

• We read  the ancient Greek comedy 
“Peace” in an edition adapted for 
children. 

• We talked about war (the opposite of 
peace) 

• How they imagine a peaceful world. 

• What loving in peace means. 

 



• Αν η ειρήνη ήταν ένα χρώμα, ποιο 
χρώμα θα ήταν το πιο ειρηνικό.  

• Συγκρίναμε δύο πίνακες ζωγραφικής 
του Picasso και του Van Gong  

• Διαβάσαμε το ποίημα του Γ. Ρίτσου 
και το αποτυπώσαμε. 

• Και τέλος με ήρεμη μουσική 
ζωγραφίσαμε ομαδικά και ατομικά 
έναν ειρηνικό κόσμο. 
 
 

• Which would be the most peaceful 
color if peace was a color. 

• We compared two different paintings 
–Picasso’s  and Van Gogh’s. 

• We read the poem of J. Ritsos and we 
visualized it. 

• Finally, we painted both individually 
and in groups  our peaceful world 
listening in relaxing music at the 
same time. 
 
 





Αλληλεγγύη  
Solidarity 

• Ως μορφή αντίδρασης /αντιμετώπισης 
στην οικονομική κρίση πρόεκυψε η 
ανάγκη να ξαναγυρίσουμε σε μια 
παλιά πρακτική που ήταν διαδεδομένη 
παλιά στα χωριά μας (καθώς και σε 
άλλες παγκόσμιες κοινότητες) που δεν 
είναι άλλη από την 
αλληλοβοήθεια/αλληλεγγύη. 

• Returning to a behavior used back in 
the old days, or, if you like, a cultural 
way widespread between people at 
villages and small communities, well-
known as Solidarity / Mutual support, 
is the result of a reaction to economical 
crisis that stroke our country. 

• Μαζευτήκαμε στην βιβλιοθηκούλα μας 
και με αφορμή τα βιβλία : 

• So, we gathered round to our little 
library to get to know this value of life 
with the help of the books: 

•  “Kemonas at a rescue mission” – G. 
Tsoroni-Georgiadi, ed. Savvalas 

• “When I care about the others” – C. M. 
Spelman, ed. Papadopoulos 

 

 



• Ζήσαμε τις περιπέτειες των ηρώων 
συμπάσχαμε μαζί τους  προτείναμε 
λύσεις και καταλήξαμε: 

• We lived the adventures of our heroes, 
even related to their problems and 
suggested solutions to come up with 
the conclusion that: 

• Όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες 
ανάγκες –όλοι οι άνθρωποι νιώθουν 
τα ίδια συναισθήματα. 

• All people have the same needs – all 
people feel the same. 

• Πρέπει να είσαι εσύ καλά για να είμαι 
και εγώ καλά . 

• You should be fine so I can be fine as 
well. 

• Τραγουδήσαμε και χορέψαμε το 
τραγούδι των locomondo  “ χέρια σαν 
και αυτά” 

• Και φτιάξαμε την σφιχτοδεμένη μας 
κατασκευή με χέρια από χαρτόνι που 
τα χρησιμοποιούμε μόνο για καλές 
πράξεις.  

• We sang and danced Locomondo’s song 
“Hands like these” and we made our 
strong creation with hands from 
paperboard, used only for good actions. 
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