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Κάθε στιγµή είναι στιγµή επιλογής. Κάθε, µα κάθε, στιγµή επιλέγεις αν θα δράσεις αλλά 
και πώς θα δράσεις. Άποψη, «πιστεύω», ιδανικά, πεποιθήσεις έχεις και συ όπως και εγώ. 

Όλοι έχουµε. Για τα πιο απλά ως και τα πιο σύνθετα. 

Θέση, λοιπόν, έχουµε όλοι και για όλα. 

Πόσο κάνεις τα ιδανικά σου πράξη; Πόσο προσπαθείς να συµβαδίζεις µε τις απόψεις που 
υποστηρίζεις; 

Τι θα πει π.χ. «είναι απαράδεκτο αυτό που συνέβη στο κέντρο της πόλης;» Τι θα πει π.χ. 
«λυπάµαι που ζουν µες τη βροχή οι άστεγοι της πλατείας». Έχει σηµασία το  «είναι 

απαράδεκτο» και το «στενοχωριέµαι»; Έχει: να µε κινητοποιήσει να κάνω κάτι, κάτι που 
κρίνω ως ουσιαστικό, κάτι που ωφελεί τον διπλανό, το σύνολο, κάτι που  υποστηρίζει 

έµπρακτα τη θέση µου, όσο είναι δυνατόν κάθε φορά. 

Ειδάλλως, η θέση µου είναι λόγια, σωστά µεν- αλλά η αδράνεια τα κάνει να φαντάζουν 
λίγα. 

Γι’ αυτό πράξε. 

Σε µια πραγµατική δηµοκρατία, άλλωστε, για καθετί  ευθύνη έχουν όλοι και κυρίως όσοι 
αδιαφόρησαν. 

Από το πιο απλό, στο πιο σύνθετο…  

Η  πράξη  είναι Θέση.  



; 

 # Με  εκκίνηση  τις  λέξεις  

Γιατί και µια δόση θεωρίας συχνά µας βοηθά να διαµορφώσουµε µια ολόκληρη φιλοσοφία 
ζωής. 

Ορισµός  «Πράξη» http://el.thefreedictionary.com/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7 

Ορισµός  «Θέση» http://el.thefreedictionary.com/%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7 

Γνωµ ικά  και  άλλα !  http://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=2720  

Η ατοµ ική  δράση  θεωρηµένη  ως  µ ία  εκ  των  καλών  τεχνών.  
http://milwntasgiatoxioni.wordpress.com/  

Τελικά  µετράει  η  προσπάθεια  ή  το  αποτέλεσµα ;  http://www.flust.gr/  

WAGGGS Advocacy Toolki t –  για  να  δηµ ιουργήσεις  το  δικό  σου  κίνηµα !  
http://www.wagggs.org/en/resources/document/view/3384  

#  Μπες  στην  πράξη  (από  την  πιο  µ ικρή. . .) 

Γιατί ακόµη και οι πιο καθηµερινές µας στιγµές ή συνήθειες έχουν τη δύναµη να 
µεταµορφώσουν τον κόσµο.  

Inspir ing a culture of kindness in schools, homes and communities. 
Έµπνευση  για  τη  δηµ ιουργία  µ ιας  κουλτούρας  καλοσύνης  σε  σχολεία ,  στο  
σπίτι,  σε  κοινότητες.   http://www.randomactsofkindness.org/  

Does kindness change school culture? Μπορεί  η  καλοσύνη  να  µεταµορφώσει  
την  κουλτούρα  ενός  σχολείου ;  https://www.youtube.com/watch?v=g9K7qoKwJ64  

The simple t ruth of service: Johnny the Bagger. Η απλή  αλήθεια  του  
υπηρετείν :  Πώς  ο  Jonhnny µεταµόρφωσε  τη  δουλειά  του  (το  να  γεµ ίζει  
σακούλες  του  σούπερ µάρκετ) σε  µ ία  πράξη  καλής  θέλησης .  
https://www.youtube.com/watch?v=sepARXV8MRI 

Πώς  µ ία  µεµονωµένη  πράξη  καλοσύνης  µπορεί  να  επηρεάσει  τόσους  
πολλούς  ανθρώπους .  http://www.diaforetiko.gr/dite-pos-mia-memonomeni-praxi-kalosinis-bori-na-
epireasi-tosous-pollous-anthropous/ 

 



; 

 

  

# Δηµ ιούργησε  ένα κύµα  αλλαγής  ( ...στην  πιο  µεγάλη)  

Γιατί ο καθένας, µπορεί.  

Kakenya Ntaiya: A gir l who demanded school. Το  κορίτσι  που  απαίτησε  να  
πάει  σχολείο .  https://www.ted.com/talks/kakenya_ntaiya_a_girl_who_demanded_school  

Η Malala Yousafzai, το  κορίτσι  που  διεκδίκησε  το  δικαίωµα  να  πάει  σχολείο  
και  έγινε  ο  νεότερος  άνθρωπος  που  πήρε το  Νόµπελ  Ειρήνης .  
http://www.iefimerida.gr/news/173577/στη-17χρονη-από-το-πακιστάν-malala-yousafzai-το-νόµπελ-ειρήνης-
2014  

Ισραήλ  –  Παλαιστίνη .  Δύο  πλευρές  σε  µ ία  ανθρώπινη  ιστορία .  Μία  ταινία  που  
φέρνει  κοντά  γονείς  από  αντίπερα  όχθες  που  έχασαν  τα  παιδιά  τους  στον  
ίδιο  πόλεµο .http://www.theparentscircle.com/Twosided_en.aspx?ID=60#.VE9SVXPgWlh  

Eman Mohammed: The courage to tell  a hidden story. Το  κουράγιο  να  πεις  
µ ια  κρυµµένη  ιστορία .  
https://www.ted.com/talks/eman_mohammed_the_courage_to_tell_a_hidden_story#  

Aziza Chaouni: How I brought  a r iver and my city back to li fe. Πώς έφερα  
ένα  ποτάµ ι  και  την  πόλη  µου  πίσω στη  ζωή .  
https://www.ted.com/talks/aziza_chaouni_how_i_brought_a_river_and_my_city_back_to_life  

Manal al-Shari f: A Saudi woman who dared to drive.  Μία  γυναίκα  από  τη  
Σαουδική  Αραβία  που  τόλµησε  να  οδηγήσει.  
https://www.ted.com/talks/manal_al_sharif_a_saudi_woman_who_dared_to_drive 

# Οργανώσ-εις  –  Οργανώσ -ου   

Γιατί υπάρχουν τόσες οργανώσεις εκεί έξω που µιλούν στην καρδιά µας.  

Καµπάνια  κατά  της  βίας  από  την  Παγκόσµ ια  οργάνωση  Οδηγών,  τη  
WAGGGS. http://www.stoptheviolencecampaign.com/en/home  

Η πλατφόρµα  που  συνδέει  εθελοντικές  οργανώσεις  µε  εθελοντές  στην  
Ελλάδα .  http://www.volunteer4greece.gr/  

Εθελοντικές  οργανώσεις  και  οµάδες  ενεργών  πολιτών  που  υφαίνουν  τον  
κοινωνικό  ιστό  της Ελλάδας .  http://humangrid.gr  

Οµάδες  πολιτών  που  µε  τις  δράσεις  τους  βελτιώνουν  την  ποιότητα  ζωής  
στην  Αθήνα .  http://www.synathina.gr/  

# Εσύ  τί  θέση  θα  πάρεις ,  σήµερα ; 

Περιµένουµε  τις  απόψεις  σου  στη  σελίδα  
του  Κλάδου  στο  Facebook ή  µέσω  e-mail  
στο  kladosmegalonodigon@seo.gr  


