
«ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ» 

 

 

Λίγα λόγια για τις προσπάθειες έντυπης επικοινωνίας επικοινωνίας – 
ενημέρωσης των μελών της σχολικής κοινότητας  

 στο συγκρότημα της Μ. Κόρακα 44.  

 

 
 

Η αρχή για την εφημερίδα τοίχου «ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ», έγινε το  Δεκέμβριο του 

2010, όπου αντί μιας απλής ανακοίνωσης-πρόσκλησης για την παράδοση των 

φύλλων προόδου και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, εκτυπώθηκε μια 

σελίδα «εφημερίδας», η οποία και αναρτήθηκε στους πίνακες ανακοινώσεων 
του συγκροτήματος.  

 

Η πρόταση επικοινωνίας αυτού του τύπου, έγινε στον τότε Διευθυντή του 

11ου Δ.Σ., κ. Ανδρεόπουλο, από το Τ.Ε. Μετά από τη σύμφωνη γνώμη 
συναδέλφων και την πρόταση μίας εξ αυτών, το έντυπο να αφορά και το 63 ο 

Δ.Σ., άρχισε να τοιχοκολλείται πειραματικά, με μια μικρή ασάφεια ως προς τη 

συχνότητα έκδοσής του και το πώς θα προτείνονταν τα θέματα για σύνταξη 

και δημοσίευση. 
 

Τη σύνταξη ανέλαβε εθελούσια ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης, 

Κυριάκος Περβανάς, κι εκτός από ανακοινώσεις και ημερολόγιο δράσεων, 

μέσα σε αυτό το μικρό φύλλο γίνεται προσπάθεια να συμπεριλαμβάνονται 
κάθε φορά, ευανάγνωστα άρθρα που αφορούν  όλη την κοινότητα 

(εκπαιδευτικούς, γονείς, παιδιά), όπως για τη σωματική και ψυχική υγεία, 

την ευεξία, τον πολιτισμό, την επικαιρότητα.  

 

Ας σημειωθεί ότι έναν χρόνο πριν, το Δεκέμβριο του 2009 , ο σχετικά 
νεοσύστατος Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 11 ου Δ.Σ., είχε προβεί σε 

μια ανάλογη – και πολύ αξιόλογη- ενέργεια/πρωτοβουλία διευκόλυνσης της 

κοινότητας για την έκδοση μαθητικής εφημερίδας, με τίτλο «Χαρούμενες 

μέρες». Η ύλη, η σύνταξη και η κυκλοφορία, ήταν στην ευθύνη των ίδιων 
των μαθητών του σχολείου!  

 

Στα τέλη του σχολικού έτους 2011-2012 και πάνω σε αυτή τη φόρμα 

(φύλλου εφημερίδας, όπως δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, από το education 
world, 2007), κυκλοφόρησε με εσωτερική –μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου- το έντυπο «ΤΑ ΦΡΕΣΚΟΤΑΤΑ», που λειτουργεί ως 

ενημερωτικό της νεοσύστατης εθελοντικής ομάδας ενδοσχολικής 

συνεργασίας, κάποιων εκπαιδευτικών της κοινότητας.  

 
Η συχνότητα και η τακτικότητα της κυκλοφορίας των εντύπων αυτών δεν 

ήταν – δεν είναι ακόμη- καθορισμένα μιας και εξαρτώνται από εξωγενείς 

παράγοντες. Οι συνθήκες ζωής και εργασίας μας αλλάζουν μέρα με τη μέρα… 

Η υποδοχή τους όμως από τα μέλη της σχολικής κοινότητας, ήταν και 
ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να είναι θερμή.  
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