
Σκέψεις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

«Κάποιες απαραίτητες ελευθερίες που είναι αναγκαίες για την 
καλή λειτουργία της κοινωνίας»  
Μελίνα Παπαδοπούλου 
«Κάτι που δικαιούται κάθε άνθρωπος» 
Βαγγέλης Τούτουζας 
«Είναι πράξεις ή υπηρεσίες που δικαιούνται οι άνθρωποι» 
Εύα Ντέτσικα
«Οφείλει να τα δίνει η κοινωνία και να τα σέβονται οι άνθρωποι» 
Γιάννης Παυλίδης
«Να μην επιτρέπουμε να τα καταπατάνε» 
Βαντίνα Αραβαντινού - Ζαφείρη
«Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του και 
να ασκεί κάποιες πράξεις ως ενεργός πολίτης»
Αρετή Πασχαλίδου

Η ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Από την αρχαιότητα έως σήμερα οι άνθρωποι από τη φύση 
τους ακολουθούσαν ορισμένους νόμους, το λεγόμενο Φυσικό 
Δίκαιο. Δεν υπήρχαν αναγνωρισμένα δικαιώματα για τους αν-
θρώπους. Οι άνθρωποι είχαν δικαιώματα απλώς και μόνο ως 
μέλη μιας ομάδας, όπως η οικογένεια. Αν ανήκες στη σωστή 
ομάδα ήσουν ασφαλής, αν όχι…

539 π.Χ.: Ο Κύρος ο Μέγας κατακτάει τη Βαβυλώνα και ελευ-
θερώνει όλους τους σκλάβους και δίνει το δικαίωμα στους 
ανθρώπους να επιλέξουν τη δική τους θρησκεία. Ο Κύλιν-
δρος του Κύρου, μια πήλινη πινακίδα που περιέχει αυτές 
τις εξαγγελίες σε ακκαδική σφηνοειδή γραφή, θεωρείται η 
πρώτη διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ιστορία.

Η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γρήγορα εξαπλώθηκε 
στην Ινδία, στην Ελλάδα και τελικά, στη Ρώμη. Οι πιο σημαντι-
κές εξελίξεις από τότε περιέλαβαν:

1215: Τη Μάγκνα Κάρτα – η οποία καθιέρωσε νέα δικαιώμα-
τα και κατέστησε το βασιλιά υποτελή στον νόμο.

1628: Αίτηση Δικαιώματος – το οποίο προέβαλε τα δικαι-
ώματα και τις ελευθερίες του λαού.

1689: Βρετανική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων
1776: Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτει-

ών – η οποία διακήρυξε το δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθε-
ρία και στην επιδίωξη της ευτυχίας.

1789: Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και του Πολίτη – έγγραφο της Γαλλίας που καθιέρωσε το 
ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.

2 παγκόσμιοι πόλεμοι ξέσπασαν…

Ο κόσμος μας πιο πολύ από ποτέ είχε ανάγκη για την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 1945 ιδρύεται 
ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Βασικός σκοπός της 
ίδρυσης του ήταν «…Να επικυρώσει την πίστη στα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια και στην αξία των αν-
θρώπινων όντων.»

1948: Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων - το πρώτο καταστατικό που δηλώνει επίσημα τα 
τριάντα δικαιώματα που έχει κάθε ανθρώπινο ον υπό την 
επίβλεψη της Eleanor Roοsevelt, η οποία ήταν η εκπρόσω-
πος των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ο.Η.Ε. 
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ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΟΥ NORMAN 

ROCKWELL
Έ χετε σκεφτεί ποτέ τι σχέση μπορεί να έχουν μετα-

ξύ τους τα έργα του ρεαλιστή ζωγράφου Norman 
Rockwell με τις 4 ελευθερίες του Franklin D. Roosevelt 
που εξήγγειλε και τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Ένα διαθεματικό project για τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα, το οποίο δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να 
προσεγγίσουν αυτό το ζήτημα, που είναι σημαντικό 
τόσο για τους ίδιους, όσο και για τον κοινωνικό τους 
περίγυρο, ερευνώντας το μέσα από ένα πρίσμα καλ-
λιτεχνικής ευαισθησίας και μελέτης της παρελθούσας 
και σύγχρονης πραγματικότητας.

Η Eleanor Roosevelt με την Οικουμενική 
Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο Κύλινδρος του 
Κύρου ο οποίος 
αποτελεί έκθεμα του 
Βρετανικού Μουσεί-
ου του Λονδίνου
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Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

(σε απλοποιημένη έκδοση από την Νεολαία 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Διεθνώς – YHRI)

1. Είμαστε Όλοι Γεννημένοι Ελεύθεροι και Ίσοι
2. Μην Κάνεις Διακρίσεις
3. Το Δικαίωμα στη Ζωή
4. Όχι Σκλαβιά
5. Όχι Βασανιστήρια
6. Έχεις Δικαιώματα Όπου κι αν Πηγαίνεις
7. Είμαστε Όλοι Ίσοι Ενώπιον του Νόμου
8. Τα Ανθρώπινα Δικαιώματά σου Προστατεύονται από το Νόμο
9. Όχι Άδικη Κράτηση
10. Το Δικαίωμα για Δίκη
11. Είμαστε Πάντα Αθώοι Μέχρι Αποδείξεως του Εναντίου
12. Δικαίωμα στην Ιδιωτική Ζωή
13. Ελευθερία της Μετακίνησης
14. Το Δικαίωμα στο να Αναζητάς Ασφαλή Τόπο να Ζήσεις
15. Δικαίωμα στην Εθνικότητα
16. Δικαίωμα στο Γάμο και την Οικογένεια
17. Το Δικαίωμα στην Ιδιοκτησία
18. Ελευθερία της Σκέψης
19. Ελευθερία της Έκφρασης
20. Το Δικαίωμα στις Δημόσιες Συγκεντρώσεις
21. Το Δικαίωμα στη Δημοκρατία
22. Δικαίωμα στην Κοινωνική Ασφάλιση
23. Δικαιώματα Εργαζομένων
24. Το Δικαίωμα στο Παιχνίδι
25. Φαγητό και Στέγη για Όλους
26. Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση
27. Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
28. Ένας Δίκαιος και Ελεύθερος Κόσμος
29. Υπευθυνότητα ως προς την προστασία των δικαιωμάτων
30. Κανείς δεν μπορεί να σας Αφαιρέσει αυτά τα Δικαιώματα

«Το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση μπορούμε να το ενισχύσου-
με παρέχοντας δωρεάν εκπαίδευση για όλα τα παιδιά χωρίς 
διακρίσεις» 
Μαρία Δεναξά & Αναστασία Τσιμπούκη

«Το Δικαίωμα στο φαγητό και τη στέγη για όλους μπορούμε 
να το ενισχύσουμε προσφέροντας φαγητό στους άστεγους και 
κάνοντας δωρεές σε όσους το έχουν ανάγκη» 
Βαγγέλης Κλειτσάκης & Νικόλας Οικονομόπουλος

Ο ρεαλιστής εικονογράφος και ζωγράφος 

NORMAN ROCKWELL 

Ο ρεαλιστής εικονογράφος και ζωγράφος Norman Rockwell 
γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, στις 3 Φεβρουαρίου 1894 και 

θεωρείται ο πατέρας του illustration. Το ταλέντο του εκδηλώθη-
κε σε νεαρή ηλικία, με την πρώτη του δημιουργία στην ηλικία 
των 17 ετών. Το 1916 δημιούργησε το πρώτο από τα 321 εξώφυλ-
λα για το περιοδικό «The Saturday Evening Post». Ο NR διατή-
ρησε συνεργασία με το συγκεκριμένο περιοδικό για 47 χρόνια. 

Η δεκαετία του 1930 και 1940 αποδείχθηκε η πιο εποικο-
δομητική περίοδος για τον ΝR. Η επιτυχία του ΝR προήλθε σε 
μεγάλο βαθμό από την προσεκτική του εκτίμηση για τις καθη-
μερινές αμερικανικές σκηνές, τη ζεστασιά της ζωής ειδικότερα 
μικρών πόλεων απεικονιζόμενα με μια συγκεκριμένη γοητεία 
και αίσθηση του χιούμορ. Ο κόσμος αγαπούσε τις συχνά χιου-
μοριστικές απεικονίσεις της αμερικανικής ζωής στα έργα του 
και αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό, αλλά δεν εκτιμήθηκαν ιδι-
αίτερα από τους κριτικούς. 

«Ίσως καθώς μεγάλωσα και βρήκα ότι ο κόσμος δεν 
ήταν ο τέλειος τόπος που είχα σκεφτεί να είναι, εγώ ασυνεί-
δητα αποφάσισα ότι αν δεν ήταν ένας ιδανικός κόσμος, θα 

Ο ρεαλιστής εικονογράφος 
και ζωγράφος Norman Rockwell

Tα πρώτα εξώφυλλα που εικονογράφησε ο N. Rockwell 
για το περιοδικό «The Saturday Evening Post»



έπρεπε να είναι, και γι’ αυτό ζωγράφισα μόνο τις ιδανικές 
του όψεις», είπε κάποτε…

Ο ΝR όμως δεν αγνόησε σημαντικότερα ζητήματα της 
αμερικάνικης κοινωνίας. Το 1943, εμπνεύστηκε από τον Πρό-
εδρο Franklin D. Roosevelt και ζωγράφισε τις 4 Ελευθερίες που 
παρουσίασε o Πρόεδρος στο ετήσιο διάγγελμά του. Οι πίνακες 
εμφανίστηκαν στο εξώφυλλο του The Saturday Evening Post 
και αποδείχθηκαν απίστευτα δημοφιλείς. Οι πίνακες περιόδευ-
σαν επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκέντρωσαν πάνω 
από 130 εκατομμύρια δολάρια για την πολεμική προσπάθεια. 

Οι 4 Ελευθερίες όπως τις εξέφρασε ο τότε Πρόε-
δρος των Ηνωμένων Πολιτειών Franklin D. Roosevelt 
στο ετήσιο διάγγελμά του (State of the Union) προς 
τους πολίτες της χώρας, στις 6 Ιανουαρίου του 1941:
• Ελευθερία της ομιλίας και της έκφρασης – παντού στον 

κόσμο,
• Ελευθερία κάθε προσώπου να λατρεύει το Θεό με τον 

τρόπο του – παντού στον κόσμο,
• Ελευθερία από την ένδεια / φτώχεια, που παγκοσμίως ση-

μαίνει οικονομικούς όρους που θα εξασφαλίσουν σε κάθε 
έθνος μια υγιή, εν καιρώ ειρήνης, ζωή για τους κατοίκους 
- σε ολόκληρο τον κόσμο.

• Ελευθερία από τον φόβο που σημαίνει μια παγκόσμια 
μείωση των εξοπλισμών σε τέτοιο σημείο και με τέτοιο 
ενδελεχή τρόπο, ώστε κανένα έθνος να μην είναι σε θέση 
να διαπράξει μια πράξη φυσικής επιθετικότητας ενάντια σε 
οποιοδήποτε γείτονα - οπουδήποτε στον κόσμο.

«Αυτό δεν αποτελεί κάποιο όραμα μιας απόμακρης χιλιε-
τίας. Είναι μια σαφής βάση για ένα είδος κόσμου εφικτού στο 
χρόνο και τη γενεά μας. Εκείνο το είδος κόσμου που θα αποτε-
λέσει την αντίθεση στη αποκαλούμενη «νέα τάξη» της τυραννί-
ας που οι δικτάτορες επιδιώκουν να δημιουργήσουν μέσω των 
βομβών.»

Μετά τον θάνατο της συζύγου του, ο ΝR παντρεύτηκε για 
τρίτη φορά με την Molly Punderson, μια συνταξιούχο δασκά-
λα. Με την ενθάρρυνση της Molly, ο Rockwell έληξε τη σχέ-
ση του με την Saturday Evening Post, η οποία περιόριζε την 
απεικόνιση στα έργα του φλεγόμενων κοινωνικών ζητημάτων 
και άρχισε να δημιουργεί εξώφυλλα για το Look Magazine. Η 
εστίασή του άλλαξε, καθώς επικεντρώνεται πλέον πε-
ρισσότερο στα κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπί-
ζει η χώρα. Μεγάλο μέρος των έργων του επικεντρώθηκε σε 
θέματα σχετικά με τη φτώχεια, τις φυλετικές διακρίσεις και τον 
πόλεμο του Βιετνάμ.

Κάποια από τα έργα που απεικόνισαν τις ανησυχίες του NR 
για τις φυλετικές διακρίσεις στην αμερικάνικη κοινωνία ήταν 
“The problem we all live with” και “New kids in the 
neighbourhood”.

Την τελευταία δεκαετία της ζωής του, ο ΝR δημιούργησε 
ένα πλαίσιο για να εξασφαλίσει ότι η καλλιτεχνική του κληρο-
νομιά θα ευημερούσε πολύ μετά το πέρασμα του. Το έργο 
του έγινε το επίκεντρο αυτού που τώρα ονομάζεται Norman 
Rockwell Museum στο Stockbridge. Το 1977-ένα χρόνο πριν 
από το θάνατό του- απονεμήθηκε στον ΝR το Προεδρικό Με-
τάλλιο Ελευθερίας από τον τότε Πρόεδρο της Αμερικής, Gerald 
Ford. Στην ομιλία του, ο Ford δήλωσε: «Ο καλλιτέχνης, ο εικο-
νογράφος και ο συγγραφέας Norman Rockwell απεικόνισε την 
αμερικανική σκηνή με ασυναγώνιστη φρεσκάδα και σαφήνεια, 
τα χαρακτηριστικά του καλλιτεχνικού του στυλ, τα ζωηρά και 
στοργικά πορτραίτα της χώρας μας και των εαυτών μας έχουν 
γίνει ένα αγαπημένο κομμάτι της αμερικανικής παράδοσης». 

Ο NR πέθανε στο σπίτι του στο Stockbridge, Μασαχουσέτη, 
στις 8 Νοεμβρίου 1978.

Αναλύοντας έργα του Norman Rockwell υπό το πρί-
σμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

1. “The problem we all live with”, 1964 

Οι 4 Ελευθερίες που εξήγγειλε ο FDR,
όπως απεικονίστηκαν από τον N. Rockwell

To αυθεντικό 
χειρόγραφο 
του Franklin 
D. Roosevelt 
για το λόγο του 
αναφορικά με 
τις 4 Ελευθερίες

“The problem we all live with”, 1964
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«Ο ΝR έκανε αυτόν τον πίνακα για να δείξει στους ανθρώ-
πους ότι υπάρχει και το διαφορετικό και ότι δεν πρέπει να τους 
κατακρίνουμε για το χρώμα τους» - Νεφέλη Πασχαλίδου

«Ο NR ήθελε με αυτόν τον πίνακα να τιμήσει τη Ruby 
Βridges για όλη την ψυχολογική πίεση που πέρασε ως παιδί» - 
Άγγελος Γιαννακούρης 

Ο συγκεκριμένος πίνακας επικεντρώνεται σε ένα ιστορικό 
γεγονός ενσωμάτωσης σε σχολείο το 1960 στη Ν. Ορλεάνη. 
Η 6χρονη Ruby Bridges έπρεπε να συνοδεύεται από την ομο-
σπονδιακή αστυνομία για να εξασφαλιστεί η μεταφορά της και 
εγγραφή της στο Δημοτικό Σχολείο William Frantz Elementary 
School. Η Ruby ήταν η πρώτη μικρή Αφροαμερικανή που εγ-
γράφεται στο σχολείο και η τοπική λευκή κοινότητα ήταν έντο-
να αντίθετη με την ενσωμάτωση «νέγρων» μαθητών στα σχο-
λεία των «λευκών». Η απόδοση του Rockwell επικεντρώνεται 
στο μικρό κορίτσι με το άψογο λευκό φόρεμα, απεικονίζοντας 
την αντίθεση του οργισμένου πλήθους στον τοίχο.

Περισσότερα για την Ruby Bridges:
• Γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 

1954
• Το 1960, όταν ήταν έξι ετών, οι 

γονείς της απάντησαν σε αίτημα 
της Εθνικής Ένωσης για την Προ-
ώθηση των Έγχρωμων (NAACP) 
και της προσφέρθηκαν να συμμε-
τάσχουν στην ενσωμάτωση του σχολικού συστήματος της 
Νέας Ορλεάνης, παρόλο που ο πατέρας της δίσταζε.

• Συμμετείχε σε διαγωνισμό για να εισαχθεί σε Σχολείο των 
Λευκών, στη Νέα Ορλεάνη όπου ζούσαν. Ήταν η πρώτη 
χρονιά που δόθηκε η ευκαιρία συγχώνευσης των σχολείων.

• Μόνο 6 παιδιά πέρασαν το τεστ, η Ruby και η οικογένειά της 
ήταν οι μόνοι που τόλμησαν να δεχτούν τη θέση.

H Ruby Bridges στο σχολείο

Την πρώτη μέρα στο σχολείο η RB πήγε συνοδευόμενη από 
ομοσπονδιακούς ήταν συγκεντρωμένο έξω από το σχολείο δια-
μαρτυρόμενοι, ανάμεσά τους και γονείς. Πέρασε τη μέρα στο 
γραφείο του διευθυντή μιας και οι γονείς των άλλων παιδιών 
δεν έστειλαν τα παιδιά στο σχολείο ως ένδειξη διαμαρτυρίας 
και άρα τα μαθήματα δεν έγιναν. Μια γυναίκα παρουσιάστηκε 
μπροστά της με ένα μικρό φέρετρο που είχε μέσα μία μαύρη 

κούκλα. Λίγες μέρες μετά …. μόνο 3 από τα 576 παιδιά γύρισαν 
στο σχολείο. Τη 2η μέρα μία λευκή γυναίκα απείλησε ότι θα τη 
δηλητηριάσει, οπότε δεν της επέτρεπαν να τρώει τίποτα άλλο 
εκτός από φαγητό που φέρνει από το σπίτι. Μόνο μία δασκάλα, 
η Barbara Henry δέχτηκε να διδάξει τη RB. Πολλοί δάσκαλοι 
παραιτήθηκαν. Έμενε πάντα με τη δασκάλα της, δεν έβγαινε 
διάλειμμα με τα άλλα παιδιά και αν πήγαινε σε κάποιον κοινό-
χρηστο χώρο, πήγαινε με συνοδεία.

Η επιμονή της Ruby και της οικογένειάς της άλλαξε τη μοίρα 
πολλών Αφρομερικανών παιδιών για τις επόμενες δεκαετίες.

Το πλαίσιο της σκηνής της Ruby Bridges που πάει σχολείο 
σε συνδυασμό με τις σκηνές διαμαρτυρίας αναφέρθηκε έντο-
να στον Τύπο και στην τηλεόραση το Νοέμβριο του 1960 κι πα-
ρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην επικαιρότητα μέχρι 
και τη δημοσίευση της απεικόνισης του γεγονότος από τον NR, 
το 1964, σε αντίστοιχο άρθρο του Look Magazine.

Σε μια λιτή για τα δεδομένα του NR σύνθεση απεικονίζεται 
το πέρασμα της μικρής Ruby από την πύλη του σχολείου σαν 
ένα συμβολικό πέρασμα όλης της φυλής της σε μια νέα επο-
χή. Tο σταθερό της βήμα και το κατάλευκο φόρεμα έχουν την 
απολυτότητα του δικαίου, ενώ οι προστατευτικές φιγούρες των 
αστυνομικών μας κάνουν να αισιοδοξούμε για το μέλλον του 
ταξιδιού της. Το μόνο πρόσωπο που φαίνεται στο έργο είναι 
το δικό της τονίζοντας ότι η ιστορία είναι μεν προσωπική της 
αλλά την παρουσιάζει ως πρέσβειρα όλων των Αφροαμερικα-
νών. Ο ζωγράφος έχει διαλέξει να μην συμπεριλάβει καμία από 
της φιγούρες των ανθρώπων που διαμαρτύρονται. Η παρουσία 
τους υπάρχει από τα αποτυπώματα τους στον τοίχο. Το grafity, 
το λιντσάρισμα, το οργανωμένο έγκλημα, η αποδοκιμασία είναι 
εκεί. Είναι τόσο κοντά της, όσο και μακριά της. Ο ΝR απεικονί-
ζει τα απομεινάρια της αντίδρασης του ρατσιστικού κατεστη-
μένου σαν κάτι άψυχο που ανήκει στο παρελθόν σαν σημάδια 
στον τοίχο, που δεν εμποδίζουν τα παιδικά βήματα ενός κορι-
τσιού που πάει σχολείο, στο σχολείο μιας νέας εποχής.  

Η Ruby Bridges, ενήλικη πλέον, με τη πρώτη της δασκάλα 
Barbara Henry, το 2004, στο Norman Rockwell Museum

O πίνακας δημοσιευμένος μέσα στο Look Magazine, 
στην έκθεση “The making of The Problem We All 
Live With», στο Norman Rockwell Museum
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Trivia
Στις 15 Ιουλίου 2011, ο Πρόεδρος Barack Obama συναντά 

την Ruby Bridges, ενήλικη πλέον, στο Λευκό Οίκο στη συλλο-
γή του οποίου ανήκει ο πίνακας του NR. Ο Obama, εκφράζο-
ντας τον θαυμασμό του προς τη Ruby Bridges, αναφέρει: «Αν 
δεν ήσουν εσύ τότε, δε θα ήμουν κι εγώ εδώ τώρα..»

Μετά από πρόταση της Ruby Bridges, ο Πρόεδρος Barack 
Obama μετέφερε τον πίνακα στο Οβάλ Γραφείο, από τον Ιού-
λιο έως τον Οκτώβριο του 2011. Ο ιστορικός τέχνης William 
Kloss δήλωσε: «Η λέξη Nigger εκεί - σίγουρα σε σταματά … 
αυτός είναι ένας πίνακας που δεν θα μπορούσε να κρεμαστεί 
ακόμη και για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στους δημόσιους 
χώρους του Λευκού Οίκου, είμαι σίγουρος γι’ αυτό».

2. New kids in the neighborhood, 1967
    
Ο Norman Rockwell στη προσπάθειά του να δείξει, μέσω 

της ζωγραφικής του, τις κοινωνικές ανισότητες που επικρατού-
σαν εκείνη την εποχή στην Αμερική, 
ανάμεσα στους λευκούς και τους μαύ-
ρους, δημιούργησε τον δημοφιλή πί-
νακα: «New kids in the Neighborhood».

Ο πίνακας συνόδευε το άρθρο 
«Negro in the suburbs» (16 Μαΐου, 
1967) του Look Magazine, που περιέ-
γραφε ένα καινούριο κοινωνικό φαινό-
μενο: την κοινωνική άνοδο των Αφρο-
αμερικανών και την προοπτική τους 
για πολυτελείς συνθήκες διαβίωσης. 

Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει δύο Αφροαμερικανά παιδιά τα 
οποία μετακόμισαν πρόσφατα στην γειτονιά των «λευκών». Σε μία 

κατάσταση γενικής αμηχανίας, τα παιδιά προσπαθούν να εξηγή-
σουν στον εαυτό τους την ισότητα μεταξύ τους και να γνωριστούν 
καλύτερα. Στα μάτια των παιδιών κυριαρχούν οι διαφορές που 
υπάρχουν μεταξύ τους, όπως δηλαδή το χρώμα. Κάποιες άλλες δι-
αφορές είναι το είδος και το χρώμα των κατοικίδιων, το ύψος τους, 
η ηλικία τους και ο τρόπος που κοιτάει ο ένας τον άλλον. Παρ’ όλα 
αυτά οι ομοιότητες μεταξύ των παιδιών είναι αυτές που τα έφεραν 
κοντά. Αρχικά, είναι όλοι παιδιά, παίζουν baseball, έχουν κατοικί-
δια, ο τρόπος ένδυσής τους είναι παρόμοιος, δυσκολεύονται στην 
προσαρμογή και έχουνε όλοι ταραγμένα βλέμματα. Προφανώς, και 
οι δύο ομάδες παιδιών αισθάνονται και σκέφτονται αρκετά πράγ-
ματα. Κάποια από αυτά είναι η περιέργεια, η ηρεμία (αδιαφορία), η 
ανησυχία, η ανωτερότητα, ο φόβος και η ταραχή. Ο ενήλικας που 
φαίνεται να κρυφοκοιτάει από το παράθυρο συμβολίζει την παλιά 
γενιά που παρατηρεί αυτή τη σκηνή προσαρμογής σε μία νέα πραγ-
ματικότητα, με πρωταγωνιστές τη νέα γενιά. Το διαφορετικό χρώμα 
των κατοικίδιων ζώων υποδεικνύει την έλλειψη προκατάληψης ως 
προ το χρώμα για ένα ζώο συντροφιάς, συσχετίζοντας πιθανόν πα-
ρόμοια πρόθεση από τα παιδιά για την επιλογή ενός φίλου.

Εργαστήριο σκέψης, λόγου και εικόνας

Στο πλαίσιο του διαθεματικού project, οι υπεύθυνοι εκπαιδευτι-
κοί οργάνωσαν ένα εργαστήριο σκέψης, λόγου και εικόνας με κε-
ντρικό θέμα τον πίνακα «New kids in the neighborhood». Οι μαθητές 
παρατήρησαν τον πίνακα, ανέλυσαν τα στοιχεία του και ερεύνησαν 
πληροφορίες σχετικά με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής, 
έχοντας πάντα ως σημείο αναφοράς τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Στη συνέχεια, οι μαθητές σκέφτηκαν πάνω στο ερώτημα:
«Πώς θα εξελιχθεί η γνωριμία των παιδιών;»
Οι σκέψεις τους αποτυπώθηκαν με γραπτό λόγο και ζωγραφική. 
Ήταν εντυπωσιακή η ρεαλιστική τους προσέγγιση και η ποικιλία 
των απόψεων.

Η εξέλιξη της ιστορίας των παιδιών που απεικονίζο-
νται στον πίνακα «New kids in the neighbourhood» 
μέσω γραπτής και καλλιτεχνικής έκφραση

 «Και τα παιδιά συναντήθηκαν. Ήταν η πρώτη φορά που τα 
άσπρα παιδιά έβλεπαν έγχρωμα παιδιά χωρίς να έχουν την προ-
στασία των γονιών τους, και η αλήθεια είναι πως αισθάνονταν άβο-
λα. Χωρίς να έχουν την επίγνωση του ρατσισμού που επικρατεί 
στην Αμερικάνικη περιφέρεια, ο Martin ζήτησε από τον Tim, τον 
Ryan και την Julian να παίξουν όλοι μαζί baseball. Τα τρία παιδιά 
απάντησαν πως πρέπει να ρωτήσουν τους γονείς τους. Εκείνοι 
τους μάλωσαν που συναναστράφηκαν με έγχρωμα παιδιά. Τα παι-
διά όμως δεν καταλάβαιναν τη διαφορά και έφευγαν κρυφά κάθε 
μέρα από το σπίτι τους και έπαιζαν με τα έγχρωμα παιδιά που εί-
χαν γνωρίσει εκείνη τη μέρα»
Ορέστης Μαγγίνας

“New kids in the neighborhood”, 1967

To άρθρο

Εμένα με λένε… - Μαρία Δεναξά
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«Μία οικογένεια Αφροαμερικανών κερδίζει ξαφνικά πολ-
λά χρήματα από τον αθλητισμό, αφού ο πατέρας ήταν πρω-
ταθλητής στον στίβο. Τότε η οικογένεια φεύγει από την παλιά 
γειτονιά και πάει σε μία άλλη με καλύτερα σπίτια. Όμως εκεί 
πρέπει να αντιμετωπίσουν προβλήματα ρατσισμού. Αμέσως 
μόλις η οικογένεια φτάσει στην καινούρια γειτονιά, ο Kevin 
και η Ruby πάνε να παίξουν baseball. Εκεί συναντούν τρία 
«λευκά» παιδιά. Κοιτάνε περίεργα τα δύο έγχρωμα παιδιά και 
φεύγουν. Λίγες μέρες μετά πως ο πατέρας των «μαύρων» 
παιδιών που συνάντησαν ήταν πασίγνωστος αθλητής και από 
τότε έγιναν φίλοι. Όμως μπορεί αυτό να μη γινόταν αν δεν 
ήταν ο πατέρας τους αθλητής…»
Βαγγέλης Τούτουζας

Το παιχνίδι ενώνει… - Κωνσταντίνα Δεναξά

Η φιλία ανάμεσα στα παιδιά  - Βασίλης Μυλωνάς-ΑλεξιάδηςMία αφορμή για πόλεμο; - Γιάννης Παπαθανασίου

Αδικία… - Μελίνα ΠαπαδοπούλουΗ «νίκη» των μαύρων - Ευγενία Αρβανιτίδη

Η συμφιλίωση της εθνικότητας - Μαριάννα Παπανικολάου

«Την εποχή που οι «λευκοί» δεν αποδέχονταν και τόσο τους 
«μαύρους», δύο έγχρωμα παιδιά μετακόμισαν σε μία καινούρια 
γειτονιά. Ήταν δύο αδέλφια, ένας μεγάλος αδερφός που έπαιζε 
baseball και το κοριτσάκι που του άρεσε να παίζει με τη λευκή γάτα 
του. Μόλις λοιπόν έφτασαν στο καινούριο τους σπίτι, δέχτηκαν μία 
«επίσκεψη». Ήταν τρία «λευκά» παιδάκια, 2 αγόρια και 1 κορίτσι. Ο 
μεγάλος έγχρωμος αδερφός μπήκε μπροστά από τη μικρή αδερ-
φή για να την προστατέψει, αισθανόμενος εχθρικές διαθέσεις από 
τους επισκέπτες. Ξαφνικά όμως το «λευκό» αγοράκι με τον σκύλο, 
άπλωσε το χέρι του και του χαμογέλασε, δείχνοντάς του πως δε 
νοιάζεται για το τι λένε οι υπόλοιποι για το χρώμα των ανθρώπων. 
Ο αδερφός της μικρούλας χαμογέλασε κι εκείνος. Κάποιες μέρες 
αργότερα ήταν όλοι φίλοι, ακόμα και η γάτα και ο σκύλος.» 
Ελένη Θεοδωρίδου
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Στο project συμμετείχε όλη η Α’ Γυμνασίου

Ξεκινήσαμε το ταξίδι στην α’ Γυμνασίου πριν 9 μήνες με 
αρκετό άγχος που στη συνέχεια καλλιεργήθηκε σε δημιουργικό 
και μας βοήθησε σε αρκετά μαθήματα και projects. Ένα από 
τα πιο ωραία projects που πήραμε μέρος είναι αυτό για την 
ζωγραφική του Norman Rockwell. Mας ενδιαφέρει αρκετά διότι 
μέσα από τα έργα του εκφράζει μηνύματα για την κοινωνία, τις 
καταστάσεις αλλά και τις άσχημες συνθήκες που ζουν κάποιοι 
άνθρωποι χωρίς εμείς να τους καταλαβαίνουμε.
Αρετή Πασχαλίδου

 Πηγές:

Νorman Rockwell Museum: www.nrm.org
Presidential Library & Museum: www.fdrlibrary.org
Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights: www.ohchr.org
Youth for Human Rights: www.youthforhumanrights.org
www.biography.com
www.daughternumberthree.blogspot.gr
www.pathfinder.gr
www.reinterpellations.web.unc.edu
www.womenshistory.org

Συντακτική ομάδα άρθρου:
Βασιλική-Κωνσταντίνα Αραβαντινού-Ζαφείρη, Ηλιάνα Βιολά-
του, Άγγελος Γιαννακούρης, Κωνσταντίνα Δεναξά, Χρήστος 
Κωνσταντίνος Διακάκης, Έλλη Ζυγούρη-Λεγάκη, Ιωάννης 
Ηλιακόπουλος, Ελένη Θεοδωρίδου, Αθηνά-Μαρί Καρακώστα-
Ισκαλατιάν, Ορέστης-Δημήτριος Μαγγίνας, Ανδρέας Μπέτσης, 
Βασίλειος Μυλώνας-Αλεξιάδης, Ευδοξία Ντέτσικα, Μαρία-Νε-
κταρία Ξυνοπούλου, Νεφέλη-Παρασκευή Πασχαλίδου, Αντιγό-
νη Περιστέρα, Ευάγγελος Τουτούζας

Υπεύθυνες καθηγήτριες project – Επιμέλεια άρθρου:
Κέλλυ Αρναουτάκη, Καθηγήτρια Εικαστικών
Ηρώ Κατσαμάγκα, Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας

H συμβουλή της μητέρας στον  Αφρο-
αμερικανό γιο της - Μαρία Ξυνοπούλου

Η αγάπη νικάει - 
Βαντίνα Αραβαντινού-Ζαφείρη

Μια διαφορετική φιλία - 
Έλλη Ζυγούρη-Λεγάκη

Η γνωριμία και η εξέλιξη των παιδιών - Αναστασία Τσιμπούκη

Η πρόσκληση για παιχνίδι - Ανδρέας Μπέτσης

Η μονομαχία που κατέληξε 
σε παιχνίδι - Eύα Ντέτσικα

Οι νέοι φίλοι - 
Γιάννης Ηλιακόπουλος


