
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

1. Να ομορφύνουμε τη ζωή μας! Ας ξεκινήσουμε από τις αίθουσες, 

που πρώτα από όλα πρέπει να είναι καθαρές και υγιεινές. Τι 

χρειάζεται; Μια μικρή μηνιαία συνδρομή, ένας καλός -και.. τίμιος- 

ταμίας, γούστο, και καλή συνεννόηση μεταξύ μας -αλλά και με 

τους υπεύθυνους καθηγητές. 

2. Να φέρουμε τη ζωή μας στην επιφάνεια, να την αναδείξουμε 

και να την κάνουμε καλύτερη! Ομάδα δημοσιογραφίας (που είναι 

πυλώνας της δημοκρατίας) και λειτουργία ηλεκτρονικής 

εφημερίδας. (Αλεξίου) 

3. Να προστατεύσουμε τη ζωή όλων μας από κακοτοπιές! Πώς; 

Με την Ομάδα Διαμεσολάβησης για την αποτροπή της σχολικής 

βίας και του εκφοβισμού. (Πιλωνά - Σγουρού) 

4. Να κάνουμε τη ζωή μας πιο ανθρώπινη! 

«Εξερευνήστε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σήμερα, 

σπουδάζοντας τι σήμαινε να είσαι ήρωας στην αρχαία Ελλάδα» 

διδάσκει ο Γκρέγκορι Ναζ (Nagy), καθηγητής Κλασικής 

Φιλολογίας και Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του 

Χάρβαρντ και διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του 

Ιδρύματος. Και είναι μια πρόταση που την πιστεύει βαθιά. Μιλάει 

για τους Έλληνες και την κληρονομιά που άφησαν στην 

ανθρωπότητα με ένα δέος που σπάνια συναντάς. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

παραδείγματος χάριν: η Μαλάλα, ο Καϊλάς και ο Αμπρέου 

 

Εμείς στην Ελλάδα έχουμε να λύσουμε τα οικονομικά μας 
προβλήματα που είναι ομολογουμένως πολύ σοβαρά, όμως αλλού 

στον κόσμο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ακόμα χειρότερες 
καταστάσεις. Αν δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τρόπο 
άμεσο, ας γνωρίζουμε τουλάχιστον τα βάσανά τους και ας τους 

συμπαραστεκόμαστε νοερά ή ας πιέζουμε για βελτίωση μέσω 
διεθνών οργανώσεων. 
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Στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν όπως και σε πολλές χώρες του 
αραβικού κόσμου, οι γυναίκες τραβάνε απίστευτα δεινά από 

ακραίους ισλαμιστές που τις βλέπουν σαν υποδεέστερα όντα ή σαν 
αντικείμενα. 

Ι. Η 17χρονη Μαλάλα (Malala Yousafzai) από το 
Πακιστάν αντιστάθηκε στους Ταλιμπάν της περιοχής της που 

απαγόρευαν στα κορίτσια να πηγαίνουν σχολείο. Αυτή την γενναία 
στάση της την πλήρωσε ακριβά όταν δέχτηκε σφαίρες στο κεφάλι 
και στο λαιμό ενώ γύριζε σπίτι της με το σχολικό λεωφορείο. 

Νοσηλεύθηκε τελικά στην Μεγάλη Βρετανία και κατάφερε να 
βγει υγιής απ’ αυτή την περιπέτεια. Το ηθικό της παραμένει 
ακμαίο και έχει τεθεί επικεφαλής μιας εκστρατείας για τα 

δικαιώματα των κοριτσιών στην εκπαίδευση. 

 

Πρόσφατα κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία της, ενώ σήμερα 

ανακοινώθηκε ότι θα μοιραστεί το φετινό Νόμπελ Ειρήνης με τον 
Ινδό Kailash Satyarthi. 
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ΙΙ. Ο Kailash Satyarthi αγωνίζεται για τα δικαιώματα των 

παιδιών. Οι προσπάθειές του περιστρέφονται γύρω από την 
παιδική δουλεία και εργασία, που συχνά είναι το ίδιο πράγμα. 

 

 

ΙΙΙ. Το 1975 ο Jose Antonio Abreu, ένας μουσικός και 

οικονομολόγος, σχηματίζει στο γκαράζ του μια 11μελή ορχήστρα 

κλασσικής μουσικής με παιδιά που προέρχονται από τις 

υποβαθμισμένες συνοικίες της Βενεζουέλας. Στόχος του είναι να 

ξεφύγουν όσα περισσότερα παιδιά γίνεται από τις συμμορίες των 

δρόμων μέσω της μουσικής. Το 2013 «El sistema» έχει γίνει 

θεσμός. Η ιδέα μέσα στο χρόνο χρηματοδοτήθηκε από το κράτος (ο 

Chavez υπήρξε ένας από τους ένθερμους υποστηρικτές της), 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kailash_Satyarthi
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σήμερα πάνω 125 παιδικές ορχήστρες κλασσικής μουσικής 

υπάρχουν στη χώρα. Το «El sistema» κατάφερε να έχει πρόσβαση 

στις φυλακές της χώρας όπου μέσω προγραμμάτων οι κρατούμενοι 

αποκτούσαν αν το ήθελαν μια δεύτερη ευκαιρία ζωής.  

  

 

5. Να κάνουμε τη ζωή μας πιο δημιουργική! Σας ακούμε.. 

 

 


