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Μυλωνάς Ηλίας Β5

ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β2

Κοτσαηλίδου Ελπίδα Β2

Βασιλειάδου Ευθυμία Β5
Βίντεο που δείχνει πως μπορεί να αλλάξει η ζωή μας απλά δείχνοντας
καλοσύνη στους συνανθρώπους μας, ανεξάρτητα της διαφορετικότητας
τους.

The Oscars: A homeless teen meets a deaf-blind man who
changes his life forever... | Feeling Through
από τον/την Omeleto
YOUTUBE

Δασκαλόπουλος Γιάννης Β΄4

Επιμενίδης Ιωάννης
"If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the
side of the oppressor."
- Desmond Tutu

Μπάτζιος Αλέξανδρος
Αποδόμηση - Συζήτηση - Μόρφωση, μια απαραίτητη διαδικασία για τη
βελτίωση της κοινωνίας.

Αθηνά Ζωγράφου
Β1

Θερμός Κωνσταντίνος Β1
It is not our differences that divide us .It is our inability to
recognize,accept,and celebrate those differences.

-Audre Lord

Ευφημία Ζαΐτίδη B'4
White people are trapped in a history THEY DON'T
UNDERSTAND.
-James Baldwin

Μοσχιδου Χρυσα Β2
The beauty of the world lies in the diversity of its people

Ευθυμιάδου Βαρβάρα Β1
THE BLACK AFRO-DITE

Κωνσταντινίδης Δημήτριος Β2

Ποίημα για τις προκαταλήψεις

Το βίντεο μου:

ΜΗΝ ΥΙΟΘΕΤΕΙΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ! - Βίντεο για τα
στερεότυπα και τις προκαταλήψεις - {150321}
από τον/την Jim Konst
YOUTUBE
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Στέφανος Μαρτίνης Β5

Πασχαλίδης Ρωμανός Β5

''Don't be racist. Be like the PANDA. They' re black, wihite and
Asian.

“You can make life very simple or very complicated. Some people
try to be what others want them to be. Others try to be
different just to stand out. In both cases, they are changing
themselves to impress others. Neither of these paths has a heart.
Just be true to yourself. It’s that simple.” – Mike Stutman

Άγγελος Κατσάνης Β'4

Καφούτη Ελένη Β4

Δέσποινα Γρίβα Β'4
Οι άνθρωποι τον άγνωστο τον φοβούνται. Οι προκαταλήψεις και τα
στερεότυπα είναι η άμυνα τους εδώ και πολλούς αιώνες. Μεταφέρονται
γρηγορά και ευκολά από πολιτισμό σε πολιτισμό, από γενιά σε γενιά και
από οικογένεια σε οικογένεια διότι, έτσι πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να
“προστατέψουν” τον εαυτό τους την οικογένειας τους αλλά και τον
πολιτισμό τους. Αυτο ομως δεν σημαινει οτι το αγνωστο δεν ειναι εξισου

Κωνσταντίνος Γιοβαννόπουλος Β4

ομορφο με το γνωστο !!

If you're always trying to be normal you will never know how
amazing you can be
-Maya Angelou

Δασυγένη Κυριακή Β1
Laundry is the only thing that should be separated by color.
-Author Unknown

Κασσάνδρα Μυλωνά Β5
Σκέφτηκα πως δεν είχε τύχει ποτέ να ζωγραφίσω κάποιον αλλόχρωμο
άνθρωπο. Όχι για κάποιον συγκεκριμένο λόγο φυσικά. Απλός ζωγράφιζα
πράγματα που έβλεπα στην καθημερινότητα μου και που μου προωθούσε
ο περίγυρος μου ως όμορφα. Δεν μάρεσε ιδιαίτερα να πω την αλήθεια σαν
ζωγραφιά αλλά ήταν διαφορετικό και πέρασα καλά. Τα πολύ σγουρά
μαλλιά είναι δύσκολα (τα παράτησα κάπου στην μέση) :(

Χρήστος Μαμαλίγκατζης

"We're not gonna ght racism with racism, we're gonna ght
with solidarity."
-Fred Hampton

Θεοδωρίδου Δέσποινα Β’5
Οι άνθρωποι γενικά κρίνουν περισσότερο από τα φαινόμενα παρά από την
πραγματικότητα, γιατί η όραση ανήκει σε όλους, ενώ η αντίληψη σε
λίγους…

Χρυσούλα Ελευθεριάδου Β'5

-Πλάτων

Alone we can do so little; together we can do so much.
-Helen Keller

Ιωάννα Αθανασιάδου Β4
We were all human until
Race disconnected us,
Religion separated us,
Politics divided us,
And Wealth classi ed us.
-Anonymous

Δέσποινα Καραθανάση Β2
Το να είσαι σαν τον καθένα είναι το ίδιο σαν να είσαι κανένας.
Rod Serling
antiracism
αρχείο ﬁle 20 KB

Νίκος Παπαεμμανουήλ Β5
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None of us alone can save the nation or the world.But each of us
can make a positive difference if we commit ourselves to do so.
-Cornel West

Αλέξανδρος Παπαδόπουλος Β5
Θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι η διαφορετικότητα κεντάει ένα πλούσιο
χαλί και πρέπει να καταλάβουμε πως όλοι οι κόμποι του χαλιού έχουν
ισότιμη αξία, ανεξάρτητα από το χρώμα τους.
-Maya Angelou

Ricky Gervais On Flying Shortly After 9/11 | SCIENCE |
Universal Comedy
από τον/την Universal Comedy
YOUTUBE

Two Toddlers Adorably Hug Each Other While Running on
Street - 1067960
από τον/την RM Videos
YOUTUBE

Αναγνώστης Βαταμίδης Β΄4
''Racism is a virus''

Μαρία Ορφανίδου Β5
Perhaps travel cannot prevent bigotry, but by demonstrating
that all people cry, laugh, eat, worry, and die, it can introduce
the idea that if we try and understand each other, we may even
become friends.
-Maya Angelou

Αλεξίου Αναστασία Β'4
"Όλοι οι άνθρωποι είναι από τη φύση ίσοι, πλασμένοι από το ίδιο χώμα κι
από τον ίδιο Πλάστη. Όσο κι αν απατόμαστε, ο Θεός αγαπάει τόσο τον
φτωχό χωρικό, όσο και τον ισχυρό ηγεμόνα."
- Πλάτων

Παναγιώτα Ακασίδου Β1

Αθανασίου Γεώργιος Χρυσοβαλάντης Β1

content of their character."
- Martin Luther King

Δημήτρης Κοτόπουλος Β5
ΜΗ ΜΕ ΦΩΝΑΖΕΙΣ “ΞΕΝΟ”
Επειδή άλλη μάνα με γέννησε
και σ' άλλη γλώσσα άκουσες εσύ
τα όμορφα παιδικά σου παραμύθια...
μη με φωνάζεις “ξένο”
το ψωμί σου δε διαφέρει απ΄ το δικό μου,
σαν τη φωτιά καίει
και η δική μου φωτιά.

Βασιλειάδης Ιωσήφ Β1

Γιατί λοιπόν με φωνάζεις “ξένο”;

Konrad Adenauer: Όλοι ζούμε κάτω από τον ίδιο ουρανό, αλλά δεν

[...]
Αν θέλεις, κοίταξέ με στα μάτια,

έχουμε όλοι τον ίδιο ορίζοντα.

πιο πέρα απ΄ το μίσος
ας φτάσει η ματιά σου,
ας ξεπεράσει φόβο, εγωισμό.
Για δες, άνθρωπος είμαι κι εγώ
Όχι, δεν είμαι ξένος!
Άγνωστου μετανάστη

Γιώργος Παπαδόπουλος Β5
“‘As you grow older, you’ll see white men cheat black men every
day of your life, but let me tell you something and don’t you
forget it—whenever a white man does that to a black man, no
matter who he is, how rich he is, or how ne a family he comes
from, that white man is trash.’”
Atticus Finch

Παρουσίαση1

Μαρία Βολοβότση Β4

Παρουσίαση Powerpoint

Στην τελική, οι άνθρωποι είμαστε όπως τα αυγά. Το αν ένα αυγό είναι
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κλούβιο δεν το καταλαβαίνεις από το χρώμα του, αλλά από το εσωτερικό
του.

Ευαγγελία Κοσμαδάκη, Β4
" I have a dream, that my four little children will one day live in a
nation where they will not be judged by their colour, but by the

Μαρία Κατσικίδου Β4
Περιμένω την μέρα που οι άνθρωποι δεν θα κρίνονται από το χρώμα του
δέρματός τους, αλλά από το περιεχόμενο του χαρακτήρα τους. - Martin
Luther King Jr.

Καλαϊτζίδου Αναστασία Β'5
"To bring about change, you must not be afraid to take the rst
step. We will fail when we fail to try."
- Rosa Parks

ΙΩΑΝΝΑ-ΛΥΔΙΑ ΔΟΝΤΣΟΥ Β1
''There is no such thing as race.None.There is just a human
race...''
Toni Morrison

Ανθή Δαμιανίδου Β1
Equal rights for others does not mean less rights for you.
It's not pie.

Λουκέρη Ειρήνη
Β2
"Children will play with anyone. Until someone tells them not to."

ΜΗΛΙΑΤΖΙΔΟΥ ΣΤΕΛΙΝΑ
Β5
"ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ"
Οι γιαγιάδες ταΐζουν το μωρό που μόλις έχει κατέβει από βάρκα που
μετέφερε μετανάστες και κλαίει γοερά.

Αναστασία Παπαδοπούλου Β5
"No one is born hating another person because of the color of
his skin, or his background, or his religion. People must learn to
hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for
love comes more naturally to the human heart than its opposite."
Nelson Mandela

ΖΥΓΟΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Β4
Ρατσιστής δε γεννιέσαι , σε κάνει η κοινωνία.....
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