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Γράμμα από τον Διευθυντή της Σχολής 

όπου: ο εκπαιδευτικός = ο/η εκπαιδευτικός 

μαθητής = μαθητές/τρια  

 

 Εθελοντισμός και τα υπόλοιπα 

Ο ενδοσχολικός στόχος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2017-2018 στην Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου, είναι ο 
Εθελοντισμός. Κύριο χαρακτηριστικό του Εθελοντισμού είναι η ανιδιοτελής, εθελοντική προσφορά υπηρεσιών 
προς το κοινωνικό σύνολο, με στόχο να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και να διαμορφώσουν έναν κόσμο 
καλύτερο.  
 
Γιατί όλοι οι μαθητές πρέπει να μυηθούν στον εθελοντισμό; Διότι… 

 Μέσα από την εθελοντική εργασία οι μαθητές κοινωνικοποιούνται και μαθαίνουν να συμβιώνουν αρμονικά, 
αποβάλλοντας τον ατομικισμό και τον εγωισμό τους, καθώς προσφέρουν αφιλοκερδώς ό,τι και όσο μπορούν. 

 Καλλιεργούνται ως άνθρωποι και γίνονται πιο ηθικοί και πιο έντιμοι απέναντι στον συνάνθρωπό τους. 

 Λειτουργούν με ειλικρίνεια και συνέπεια. 

 Απαλλάσσονται από κάθε είδος ρατσισμού, μισαλλοδοξίας και προκαταλήψεων. 

 Συμβάλλουν στην επικράτηση της δικαιοσύνης. 

 Αποκτούν συνείδηση των υποχρεώσεών τους, με αποτέλεσμα να γίνονται πιο υπεύθυνοι. 

 Ολοκληρώνονται ως προσωπικότητες, αφού εφοδιάζονται με ηθικές, πνευματικές και πολιτικές αρετές. 

 Κατανοούν ότι τα χρήματα δε φέρνουν πάντα την ευτυχία αν νιώσουν ευτυχισμένοι και συνειδητοποιημένοι.  
 
Οι μαθητές μας πρέπει να ενθαρρυνθούν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός».  
Η σχετική εγκύκλιος για το πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός» διενεμήθη στις 12 Οκτωβρίου 2017 σε 
όλους τους ΒΔ και τους Υπεύθυνους Τμημάτων.  
 
Υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, οι μαθητές μπορούν να προβούν σε δράσεις και δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την κοινωνική ευημερία, όπως την αιμοδοσία, τα φιλανθρωπικά παζαράκια, τις επισκέψεις σε 
ιδρύματα και γηροκομεία, τους εράνους για τους καρκινοπαθείς, για τους καρδιοπαθείς, για τους νεφροπαθείς 
και για τον ραδιομαραθώνιο. 
 
Επίσης, μπορούν να επιδοθούν στον πολιτιστικό εθελοντισμό, όπως τη συντήρηση αρχαιολογικών και 
εκκλησιαστικών χώρων και την αξιοποίηση λαογραφικού υλικού. 
 
Επιπλέον, μπορούν να ενασχοληθούν με τον περιβαλλοντικό εθελοντισμό, όπως τη δεντροφύτευση, την 
καθαριότητα χώρων, τη φροντίδα ζώων, την ανακύκλωση. 
 
Τέλος, μπορούν να ευαισθητοποιηθούν για ένα κοινωνικό θέμα, όπως τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και τις 
αμβλώσεις, την καταπολέμηση της παραβατικότητας/εγκληματικότητας, την προώθηση του αθλητισμού και της 
ευημερίας.  
 
Μετά από όλες αυτές τις θεάρεστες πράξεις στις οποίες θα προβούν οι εθελοντές μαθητές μας, είναι δυνατόν 
αυτοί στο μέλλον να επιδοθούν σε ενέργειες που να βλάπτουν τον συνάνθρωπό τους ή το περιβάλλον; Ίσως να 
είναι αχρείαστα τα υπόλοιπα… σεμινάρια για τον εκφοβισμό, για την μισαλλοδοξία, για τον ρατσισμό, για την 
παραβατικότητα και για την εγκληματικότητα. 
 
 
Λουκάς Παπαντωνίου 
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