
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗ 30/11/2021 

 Σήμερα Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:40 π.μ., συγκεντρώθηκαν οι αρμόδιοι – υπεύθυνοι 

εκπαιδευτικοί του προγράμματος «Η βουλή των εφήβων» Ρίγλη Αλίκη ΠΕ86 και Πισσάκης Δημήτριος ΠΕ03, 

στο χώρο του αμφιθεάτρου του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου με τους 31 μαθητές που συμμετέχουν στις 

εργασίες του προγράμματος της ΚΣΤ’ Συνόδου της Βουλής των εφήβων, για να ανακαλύψουμε τις αξίες της 

Δημοκρατίας και τη σημαντικότητα της πολιτειότητας για την προάσπιση και διασφάλιση των ατομικών, 

κοινωνικών και πολιτικών ελευθεριών.   

Στα πλαίσια της δράσης «Συζητάμε για τη Δημοκρατία», πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

δραστηριότητες: 

 Με αφορμή το απόσπασμα της Eleanor Rooselvet περί ανθρώπινων δικαιωμάτων, που τους 

διαβάστηκε από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, οι μαθητές αποσαφήνισαν τον όρο 

λέγοντας την άποψή τους με τους περισσότερους από αυτούς να συγκλίνουν στο εξής: 

«όπου κι αν βρίσκεσαι είτε στο μικρότερο μέρος του κόσμου είτε στην μεγαλύτερη πολιτεία 

τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εξίσου σημαντικά και θα πρέπει να τα διεκδικείς με 

δημοκρατικό τρόπο». 

 Στη συνέχεια παρακολούθησαν τα ακόλουθα ολιγόλεπτα βίντεο: 

o Για τη Δημοκρατία 

o Για την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 

o Για την Οργάνωση και τη Λειτουργία της Βουλής 

o Για την αξία της Βουλής και της Δημοκρατίας 

 

1. Μετά το τέλος του πρώτου βίντεο τους ζητήθηκε να απαντήσουν στην εξής ερώτηση: 

«Όταν ακούτε τη λέξη Δημοκρατία τι σας έρχεται στο μυαλό…;»Πολλά παιδιά κατέθεσαν 

τις απόψεις τους με δημοκρατική διαδικασία.  

2. Μετά το τέλος του δεύτερου βίντεο αναφέρθηκε το πολίτευμα της Ελλάδας και έγινε 

ανάλυση από τους εκπαιδευτικούς γιατί ονομάζεται Προεδρευόμενη και γιατί 

Κοινοβουλευτική η Δημοκρατία στην Ελλάδα. Επίσης ακολούθησαν ερωτήσεις από τους 

μαθητές και δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις από την πλευρά των εκπαιδευτικών. 

3. Μετά το πέρας του τρίτου βίντεο ξεκαθάρισε ο ρόλος των εξουσιών (Νομοθετική, 

Εκτελεστική, Δικαστική) και ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης 

ακολούθησε επεξήγηση για τη διαδικασία των εκλογών. Οι ερωτήσεις ήταν αρκετές και 

αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών. 

4. Το τελευταίο βίντεο επισήμανε πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη της Βουλής και αυτό 

που έμεινε χαραγμένο στο μυαλό των παιδιών είναι «ότι για να υπάρξει Δημοκρατία θα 

πρέπει ο κάθε πολίτης να έχει τα δικαιώματα του άλλα και τις υποχρεώσεις του 

απέναντι στους συμπολίτες του τηρώντας τη νομοθεσία του κράτους».   

 

 Στη συνέχεια τους επιδόθηκαν μερικοί από τους προτεινόμενους συνδέσμους να τους 

μελετήσουν μέχρι την επόμενη συνάντησή μας που αφορούν το Σύνταγμα, το Συνήγορο του 

παιδιού, η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, Εκπαιδευτικό υλικό για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, Ύπατη αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Διεθνής Αμνηστία και 

Νεολαία υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

 Ακολούθησε η δράση Διαθεματικά «κεντρίσματα» από την ιστοσελίδα του Πανελλήνιου 

Δικτύου για το θέατρο στην Εκπαίδευση με τίτλο «Κι αν ήσουν εσύ;» 

 



o Ζητήσαμε από τους μαθητές να παρακολουθήσουν μια συνέντευξη του 

Γιάννη και του Θανάση Αντετοκούμπο στο πλαίσιο δράσεων του Στέγη 

Ιδρύματος Ωνάση (στην Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Διευθύντρια Πολιτισμού 

του Ιδρύματος Ωνάση). 

  

o Έπειτα τους ζητήσαμε να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις:  

▪ τι έμαθαν για τα δύο αδέλφια που δε γνώριζαν;  

▪ τι τους έκανε περισσότερο εντύπωση από όσα άκουσαν;  

▪ με ποια επίθετα θα τους χαρακτήριζαν; Θα μπορούσαν να 

περιγράψουν με λίγα λόγια τον καθένα; 

▪ Από που κατάγονται;   

▪ Πότε και γιατί ήρθαν στην Ελλάδα;   

▪ Πως ήταν τα παιδικά τους χρόνια;   

▪ Τι προβλήματα αντιμετώπισαν στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια;   

▪ Πως και πότε ξεκίνησε η μεγάλη τους διαδρομή στο NBA; 

▪ Στη συνέχεια να επικεντρωθούν σε κάποιες ειδήσεις που αφορούσαν τα 

αδέλφια Αντετοκούμπο: 

 

• Ο Γιάννης τραγουδάει τον εθνικό ύμνο με Έλληνες οπαδούς. 

• “We are all bros” & “Ευχαριστώ όσους αμφισβήτησαν την 

ελληνικότητα μου» 

• Βράβευση NBA 2019 

• Ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα συνομιλεί με τον Γιάννη και άλλους 

αθλητές. 

• Κατασκευή γηπέδου στο Μάτι 

• Ο Γιάννης με μικρή θαυμάστριά του 

• Ο Γιάννης μιλάει για τα παιδικά του χρόνια και το παιδί του 

• «ένας άνθρωπος στο κατηχητικό μου είπε…» 

 

▪ Επέλεξαν κάποιες από αυτές και τους ζητήθηκε να σχολιάσουν την 

προσωπικότητα του Γιάννη εστιάζοντας σε θέματα αρχών, αξιών και 

συμπεριφορών.  

 

 Μετά το πέρας της δράσης τα μέλη της ομάδας απέκτησαν ιδιαίτερες γνώσεις για το 

πολίτευμα της Ελλάδας, για την οργάνωση και τη λειτουργία της Βουλής των Ελλήνων και 

πόσο σημαντική είναι η παρουσία της για τη Δημοκρατία. Επίσης κατάφεραν να 

διαχωρίσουν τις διάφορες εξουσίες και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς επίσης και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα κυρίως των παιδιών. Επιπλέον προβληματίστηκαν για τα  

προβλήματα των προσφύγων και μεταναστών, για την έννοια του «ξένου», τις 

συμπεριφορές των κατοίκων σε περιοχές υποδοχής όπως η Σάμος, για την 

ταυτότητα του «Έλληνα» και την αλληλεγγύη.  

 

 Καθορίστηκε η επόμενη συνάντησή μας πιθανόν για την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 

 

Οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη της ομάδας του Μαυρογένειου ΕΠΑΛ Σάμου 



Φωτογραφικό υλικό: 

 


