
 
ΠΡΩΙΝΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
Οι μαθητές μας συχνά λαμβάνουν το λόγο δημοσίως να παρουσιάσουν 
στους συμμαθητές τους μια επέτειο ή μια παγκόσμια ημέρα που τους 
αφορά ως μελλοντικούς υπεύθυνους πολίτες με παγκόσμια συνείδηση και 
ιστορική μνήμη. Στο πλαίσιο αυτό: 
╡ στις 15 Σεπτεμβρίου η Αλεξάνδρα Γαϊδατζή και η Μαρία 

Αγγελοπούλου παρουσίασαν την Παγκόσμια ημέρα Δημοκρατίας,  
╡ στις 13 Οκτωβρίου η Χρύσα Κοτοπούλου και η Κατερίνα Μπαμπατζάνη 

το Μακεδονικό Αγώνα, 
╡ στις 20 Νοεμβρίου η Παναγιώτα Νίκου με την Ελεάννα Παπαθανασίου 

την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων των Παιδιών. 
 
 
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 
Από το Νοέμβριο συγκροτήθηκε η συντακτική ομάδα της καινούργιας μας 
μαθητικής ψηφιακής εφημερίδας, που περιμένουμε το πρώτο  φύλλο της 
στις αρχές Δεκεμβρίου. Η εφημερίδα φιλοδοξεί να είναι μηνιαία και 
να καλύπτει τη σχολική ζωή, αλλά ευρύτερα πεδία ενδιαφέροντος και 
προβληματισμού.  
╡ η Αλεξάνδρα Λαζαρίδου και η Ευτυχία Μουσμουλίδου ανέλαβαν να 

παρουσιάζουν τη σχολική μας ζωή  
╡ η Μυρτώ Κώστα, η Αλεξάνδρα Γαϊδατζή, η Ελένη Αμπατζή, η Μαρία 

Κοϊμτζόγλου, η Μαρία Κόκκου και η Μάγδα Καμάρη θα μας 
ενημερώνουν για την πολιτιστική κίνηση της πόλης μας  

╡ ο Γιάννης Καπελάνος, ο Ηρακλής Βελιτσκάκης. ο Μιχάλης Δόκας και 
ο Γιάννης Αλμπάνης θα ζωντανεύουν την αθλητική επικαιρότητα  

╡ ο Αλέξανδρος Παπαστεργίου, η Παναγιώτα Νίκου και  Ελεάννα 
Παπαθανασίου θα μας ευαισθητοποιούν σε περιβαλλοντικά θέματα  

╡ την ψυχαγωγία της εγγυώνται η Μαρία Αγγελόπούλου, η Αθηνά 
Μυρωνίδου και η Αθηνά Λιούσα.  

Φυσικά και όποιος άλλος μαθητής ή μαθήτρια επιθυμεί να συμμετάσχει, 
η συμβολή τους είναι ευπρόσδεκτη. Την επίβλεψη της εφημερίδας έχουν 
οι καθηγητές Αλέξανδρος Αλεξίου, Βασίλειος Τεμπερεκίδης και 
Εμμανουήλ Γεωργάκας.    
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Ο συντονιστής των «Μαθημάτων Δημοκρατίας» Αλέξανδρος Αλεξίου έλαβε 
μέρος, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, στη 
δημόσια διαβούλευση που οργάνωσε ο Συνήγορος του Παιδιού εν όψει 
της κατάθεσης πρότασης για τροποποίηση της Υ.Α. 23/1986/β-619 που 
αφορά τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων.   


