
      Φέτος, κατά το σχολικό έτος 2020-21, στα πλαίσια των εκλογών για 

τις μαθητικές κοινότητες και ειδικότερα για την εκλογή του 15μελούς 

Μαθητικού Συμβουλίου του Σχολείου μας, σκεφτήκαμε να δώσουμε  - 

μέσα από την ιστοσελίδα μας - τη δυνατότητα στους μαθητές και τις 

μαθήτριές μας να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τους 

προβληματισμούς τους. 

      Είναι μια καινούρια πρακτική που συνδέεται βέβαια και με το 

γεγονός ότι λόγω της πανδημίας δυσχεραίνεται η δια ζώσης 

επικοινωνία των παιδιών, αφού προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται 

συνεπέστεροι με τις οδηγίες προφύλαξης από τον κορονοϊό. 

    Δύο μαθητές λοιπόν απευθύνονται στους συμμαθητές/τριές τους 

θέλοντας  να επικοινωνήσουν μαζί τους και ζητούν την ψήφο τους. 

    Εμείς, τους συγχαίρουμε για αυτή τους την ενέργεια και τους 

ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

Ευχόμαστε, επίσης,  και σε όλους/ες τους υπόλοιπους υποψηφίους και 

υποψήφιες των οποίων τα ονόματα ακολουθούν παρακάτω: 

 

Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες, 

Σας απευθύνομαι ζητώντας την ψήφο σας για την εκλογή μου στο 

15μελές Συμβούλιο του Σχολείου μας. 

Θεωρώ ότι η εμπειρία μου σε αυτή τη θέση στα χρόνια του Γυμνασίου  - 

ήμουν Πρόεδρος στο 15μελές Συμβούλιο του 5ου Γυμνασίου και 

Πρόεδρος στην τάξη μου τις τρεις χρονιές των γυμνασιακών μου χρόνων 

– θα βοηθήσει να πετύχουμε διάφορους στόχους, στο 4ο Λύκειο, τώρα 

πια. 

Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ των μελών 

του 15μελούς, αλλά και με τους καθηγητές  για την πραγμάτωση 

διάφορων στόχων.  

Ως πρώτο στόχο βάζω τη διερεύνηση των αναγκών του Σχολείου μας και 

των προβλημάτων του ώστε να αναδειχθούν και να λυθούν. 



 

Επίσης, στην παρούσα φάση της πανδημίας, θεωρώ πολύ σημαντικό το 

15μελές να πάρει πρωτοβουλίες, ώστε στο διάλειμμα , αλλά και 

γενικότερα να τηρούνται τα μέτρα για τον κορονοϊό, γιατί το μέγιστο 

αγαθό είναι η ασφάλεια και η υγεία όλων μας. 

Ζωγράφος Δημήτρης 

Γραμματέας του 5μελούς μαθητικού συμβουλίου του Α2 

 

Αγαπητοί συμμαθητές και συμμαθήτριες, 

 

Θέλοντας να βοηθήσω το σχολείο μας, δήλωσα συμμετοχή στο φετινό 
δεκαπενταμελές, με σκοπό να συμβάλλω: 
 
•αφενός στην καλύτερη λειτουργία του 
 
•αφετέρου στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αφορούν το 
Σχολείο μας 
 
Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι μου είναι: 
 

1. Η δραστηριοποίηση του 15μελούς έτσι ώστε να συλλειτουργεί με 
όλα τα μέλη του και να ακούγονται οι φωνές όλων. 

 
2. Συνεργασία του 15μελούς με τα 5μελή ώστε να λαμβάνονται 

υπόψη τα προβλήματα του κάθε τμήματος, ώστε αυτό να δρα 
ανάλογα. 

 
3. Συμβολή στο  εσωτερικό βάψιμο του Σχολείου. 

 
4. Προτάσεις στο Δήμο για το χώρο του προαυλίου, ώστε αυτό να 

γίνει πιο λειτουργικό ( φύτεμα δέντρων, παγκάκια  κτλ. ) 
 

Πίσχινας Κων/νος,  
μαθητής του Β2 

 



ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 

 

1. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 

2. ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 

3. ΠΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 
4. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Α 

5. ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β 
6. ΑΛΩΝΙΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ 

7. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΙΩΡΓΟΣ 

Γ 

8. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ Γ 
9. ΒΟΥΡΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ 

10.  ΓΙΑΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Γ 

11.  ΔΑΔΙΝΑΣ ΝΙΚΟΣ Γ 
12.  ΚΑΛΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ Γ 

13.  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ 
14.  ΚΑΤΣΗΣ ΤΑΣΟΣ Γ 

15.  ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Γ 

16.  ΜΙΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Γ 
17.  ΝΤΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Γ 

18.  ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ 
ΜΠΡΟΥΖΟΣ 

Γ 

19.  ΣΜΠΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ Γ 
20.  ΣΟΛΩΜΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Γ 

21.  ΣΥΝΕΦΙΑ ΕΛΕΝΗ Γ 
 


