
«Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη 2018» 

Με 13 μαθητές/τριες από το πρόγραμμα «UNESCO» το σχολείο μας έλαβε μέρος 

στην 3η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη- ΜΡΔ 2018», η 

οποία διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, στις 14-16/12/2018. Στο συνέδριο συμμετείχαν 

περίπου 400 μαθητές από 90 σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου, αλλά και από 

Ελληνικά σχολεία του Αργυροκάστρου, της Φραγκφούρτης και της Στουτγκάρδης.  

Στη συγκεκριμένη προσομοίωση, η οποία επικεντρώνεται στη διαδικασία που 

ακολουθείται ενώπιον των Επιτροπών που λειτουργούν στο πλαίσιο των διεθνών 

πράξεων προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και αφορούν μερικές από 

τις σημαντικότερες συμβάσεις του ΟΗΕ, η πολύ καλή παρουσία των μαθητών/τριών 

μας αποτυπώθηκε τόσο με το «Βραβείο Καλύτερου Αγορητή» που απέσπασε ο 

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου (Β3), καθώς και τις δύο «Εύφημες Μνείες» που 

απονεμήθηκαν στη Μελίνα Αϊδίνη(Γ1) και τον Ορέστη - Φώτη Μικελάκη (Β3),  για 

την παρουσία και τις επιδόσεις τους, όσο και με την προφορική επιβράβευση, 

ενώπιον της Ολομέλειας, των Δημήτρη Λεκάκου (Γ2) και Δημήτρη ΑϊδΪνη (Α1) για 

την γενικότερη παρουσία και συνεισφορά στο έργο των Επιτροπών τους.  

       Ε. Λαλιώτου, Θ. Τριαντοπούλου 

      

Για την εμπειρία τους αυτή οι μαθητές έγραψαν: 

Το συνέδριο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη» ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία για εμένα και 

μπορώ να πω με σιγουριά ότι θα ήθελα να την ξαναζήσω. Όλα ήταν απόλυτα οργανωμένα 

με τη βοήθεια των φοιτητών, των εθελοντών και των δημοσιογράφων, οι οποίοι ήταν πάντα 

πρόθυμοι να σε βοηθήσουν και να σε κάνουν να νιώσεις άνετα. Το σημαντικότερο όλων για 

εμένα όμως, ήταν οι γνωριμίες που έκανα με τους εξαιρετικούς διπλωμάτες στην επιτροπή 

μου. Όλα τα παιδιά ήταν καταπληκτικά, μοιραζόμασταν κοινά ενδιαφέροντα και φυσικά 

απολαύσαμε κάθε λεπτό που βρισκόμασταν εκεί. Επίσης, η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

στις εργασίες της επιτροπής ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και όλοι είχαμε φοβερές απόψεις για 

το θέμα που ασχοληθήκαμε. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα αρνητικό για αυτό το μοναδικό 

τριήμερο στη Θεσσαλονίκη, αλλά σίγουρα θεωρώ ότι αποτέλεσε μια εμπειρία που άλλαξε 

τις σκέψεις μου για το μέλλον μου και για το αντικείμενο με το οποίο θα ήθελα να 

ασχοληθώ. 

Εβίτα Παγώνα    

 

Ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά να εκπροσωπώ το σχολείο και τη χώρα μου ως διπλωμάτης 

στην 3η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου, «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη». Ήδη από την προετοιμασία είχα αναγνωρίσει 

ότι ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εμπειρία, όταν άρχισα να μελετώ τα θέματα που 

είχαν τεθεί από την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.  



Ζητήματα που μέχρι πρότινος θεωρούσα αυτονόητα, συνειδητοποίησα ότι παρά τις όποιες 

Διακηρύξεις και Πρωτόκολλα του ΟΗΕ ήταν σε πολλές χώρες αλλά και ομάδες πολιτών 

ακόμα υπό διαπραγμάτευση. Οι έμφυλες διακρίσεις, τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων, η πολιτική ένταξης των μεταναστών, η ισότιμη 

συμμετοχή όλων στη δημόσια ζωή και την ελεύθερη έκφραση ήταν μερικά από τα θέματα 

που συζητώντας τα στις εργασίες της Επιτροπής κατάλαβα ότι απαιτείται συνεχή εγρήγορση 

τόσο από τους πολιτικούς όσο και από εμάς, ως ενεργούς πολίτες, για να εφαρμοστούν.  

Η συμμετοχή στην προσομοίωση μιας Επιτροπής του ΟΗΕ μού πρόσφερε τη μοναδική 

εμπειρία και γνώση ενός ουσιαστικού διαλόγου που στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και 

ισότητα ανάμεσα στα μέλη, στην ανάπτυξη των σκέψεων με επιχειρήματα και τη λήψη 

αποφάσεων με γνώμονα το κοινό συμφέρων όλων των κρατών. Πάνω απ’ όλα, η γνωριμία 

και η συναναστροφή με συνομηλίκους με κοινά ενδιαφέροντα και η δημιουργία νέων φίλων 

ήταν ίσως η πιο δυνατή ανάμνηση που θα κρατήσω από το τριήμερο.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Διευθύντρια κα. Γελαδάκη  και τις 

καθηγήτριες  κκ. Λαλιώτου και Τριαντοπούλου για την προετοιμασία, την υποστήριξή τους 

στην προσπάθειά μας και τη φροντίδα τους κατά τη διάρκεια της εκδρομής. 

Ορέστης-Φώτης Μικελάκης  

 

Με μια λέξη θα περιέγραφα την εμπειρία μου στους Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη 2018: 

Ενθουσιασμός! Ο ενθουσιασμός άρχισε ήδη από τη στιγμή που φτάσαμε στον σταθμό του 

τρένου και τελείωσε με την επιστροφή μας πίσω στην Αθήνα. Το ταξίδι δεν μας 

ταλαιπώρησε ιδιαίτερα. Το μόνο κουραστικό, κατά τη γνώμη μου, ήταν οι πολύωρες 

εργασίες των επιτροπών.  

Δεν θα έλεγα ότι έλαβα μέρος σε μια απλή προσομοίωση των επιτροπών του ΟΗΕ, αλλά 

έκανα και εξαιρετικές γνωριμίες, τις οποίες δεν κάνεις εύκολα στη ζωή σου και σίγουρα θα 

σου χρησιμεύσουν στο μέλλον. Εκπληκτικά ήταν επίσης και τα παιδιά που γνώρισα, που 

ήταν άριστοι μαθητές και ευγενέστατοι.  

Στην αρχή, εγώ προσωπικά είχα μεγάλη αγωνία, γιατί θα ήταν η πρώτη φορά που θα ήμουν 

τόσο εκτεθειμένος σε κόσμο. Ως γνωστόν, η δημόσια ομιλία δεν είναι καθόλου εύκολη, όσο 

καλά προετοιμασμένος και να είσαι. Μέσα στην επιτροπή μου, όμως,θυμήθηκα τις 

συμβουλές που μου είχαν δώσει οι καθηγήτριες που μας συνόδεψαν στη Θεσσαλονίκη, η κα 

Γελαδάκη και η κα Λαλιώτου και το άγχος έφυγε. Σε αυτό πιστεύω όμως ότι συνέβαλε και το 

προεδρείο μου. Συνεχώς μας ενθάρρυναν και μας έδιναν κουράγιο. 

Συνοψίζοντας, οι Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη για εμένα ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, 

με πολλές στιγμές χαράς, που σίγουρα θα μου μείνει αξέχαστη!!! 

Δημήτρης Μάνδαλος  

 

 

Οι Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη, ένα συνέδριο πρωτοπόρο και μοναδικό, έγινε αφορμή να 

αποκομίσω νέες εμπειρίες και γνώσεις, ενώ παράλληλα υπήρξε διασκεδαστικό και 



ευχάριστο. Στο πλαίσιο συζητήσεων, οι οποίες προσομοιάζουν τις επιτροπές εργασίας του 

ΟΗΕ, θίξαμε κάποια από τα σημαντικότερα Δικαιώματα του Ανθρώπου που αφορούν 

διάφορους τομείς της ζωής του. Προτείνοντας ιδέες, εκφράζοντας απόψεις,  

υπερασπιζόμενοι θέσεις, επιχειρηματολογώντας, διαφωνώντας, ξεπερνώντας προβλήματα 

και καταλήγοντας σε ένα κοινό «Σχέδιο Γνώμης», ολοκληρώσαμε αισίως την διαδικασία του 

συνεδρίου. Ωστόσο, οι γνωριμίες που κάναμε καθώς και οι δεσμοί που αναπτύξαμε με τους 

υπόλοιπους μαθητές, ήταν ίσως ο κύριος λόγος που θα συνιστούσα σε κάποιον να λάβει 

μέρος σε αυτό. Η συμβολή των προεδρείων και της οργανωτικής επιτροπής ήταν 

καθοριστική για την επιτυχία του συνεδρίου.                                                

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου  

 

 

  

        

 



                       

 

 

 

 


