Δελτίο τύπου

«Μαθητής – Ενεργός Πολίτης»

Δευτέρα 30 Μαΐου 2016, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχιακού Μεγάρου
Ηγουμενίτσας.
Νεαροί μαθητές από 5 διαφορετικά δημοτικά σχολεία του Δήμου Ηγουμενίτσας
ζωντάνεψαν με την παρουσία και τα χαμόγελα τους την αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηγουμενίτσας.
Σε μια συνεδρίαση διαφορετική από ότι έχουμε συνηθίσει οι μικροί μαθητές, εκπρόσωποι
10 διαφορετικών Τμημάτων 5ης και 6ης Δημοτικού, με διάθεση συμμετοχής και περήφανοι
για τις δράσεις μιας ολόκληρης χρονιάς τοποθετήθηκαν και τίμησαν τα έδρανα των
δημοτικών συμβούλων.
Τη συγκεκριμένη δράση οργάνωσε το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας - «ΑΡΙΑΔΝΗ», σε
συνεργασία με το Δήμο Ηγουμενίτσας και τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Θεσπρωτίας.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τα παρακάτω σχολεία :
- 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό
Σχολείο Ηγουμενίτσας

Δημοτικά Σχολεία
Πλαταριάς και Ν. Σελεύκεια.

Οι μαθητές, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους, τοποθετήθηκαν στα έδρανα του
Δημοτικού Συμβουλίου και ως μαθητές- ενεργοί πολίτες κατέθεσαν συνοπτικά τις δράσεις
μιας ολόκληρης σχολικής χρονιάς συμμετοχής στο πρόγραμμα. Παρουσίασαν επίσης, με
τρόπο συνεκτικό και συγκροτημένο τα αιτήματα και τα οράματά τους για μια καλύτερη
πόλη, με προτεραιότητα την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των παιδιών στο σχολικό
περιβάλλον και την πόλη. Ακούσαμε για δράσεις γνωριμίας, εθελοντισμό, καταγραφή

προβλημάτων και ιεράρχηση αναγκών αλλά και για δράσεις άμεσης παρέμβασης και
υλοποίησης στόχων. Σημειώσαμε αιτήματα για υλικοτεχνική υποδομή στα σχολεία, για την
επαναφορά του προγράμματος «Παιδί και θάλασσα», για τα αδέσποτα, για τα θέματα
καθαριότητας, τις ανάγκες μεταφοράς και γνωριμίας μεταξύ των σχολείων,
ποδηλατοδρόμους, φωτισμούς και πολλά άλλα.
Το
Δήμο
Ηγουμενίτσας
εκπροσώπησαν προεδρεύοντας
ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Δονάτος
Μαρτίνης, ο Αντιδήμαρχος
Παιδείας κ. Ηλίας Λώλης και ο κ.
Γεώργιος
Β.
Ντάνης
(επιστημονικός συνεργάτης του
Δήμου).
Σε
μια
πλήρη
προσομοίωση
Δημοτικού
Συμβουλίου
οι
μαθητέςεκπρόσωποι άκουσαν τις απαντήσεις που δόθηκαν από τη Δημοτική αρχή και την πρόθεσή
της να συμβάλλει στη λύση προβλημάτων καταθέτοντας και τον παράλληλο
προβληματισμό τους για την υλοποίηση των αιτημάτων τους.
Το ΔΣ του Κέντρου Πρόληψης εκπροσώπησαν ο πατέρας Ευστάθιος Καλταπανίδης
(αντιπρόεδρος του ΔΣ Κέντρου) και η κ. Αλέκα Κοτσώνη (γραμματέας του ΔΣ του Κέντρου
και υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων), το γραφείο Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης εκπροσωπήθηκε από την κ. Χριστίνα Τσώνη (υπεύθυνη σχολικών
δραστηριοτήτων). Τέλος, παρόντες στη διαδικασία ήταν γονείς, εκπαιδευτικοί και
συμμαθητές των μαθητών εκπροσώπων. Όλοι τους, από βήματος ή και από κοντά και πιο
ανθρώπινα, έδωσαν τα συγχαρητήριά τους στους μικρούς μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
τους ενώ παράλληλα προέτρεψαν τη Δημοτική Αρχή στην υλοποίηση των αιτημάτων των
παιδιών αλλά και στη συνέχεια των δράσεων του προγράμματος.

Η συνεδρίαση κατέληξε, ομόφωνα, στην κωδικοποίηση των αιτημάτων των μαθητών για
την καταχώρησή τους στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου και την προώθηση τους
προς υλοποίηση στο Δήμο.

Ευχαριστούμε το Δήμο Ηγουμενίτσας για τη φιλοξενία και μεταφορά των μαθητών από τα
περιφερειακά Δημοτικά, τους δασκάλους που χάρη στο δικό τους συντονισμό και διάθεση
προσφοράς πολλές φορές και του προσωπικού τους χρόνου συνέβαλαν καθοριστικά στην
υλοποίηση του προγράμματος για δεύτερη χρονιά. Ευχαριστούμε κυρίως όμως τους
μαθητές για την καλή τους διάθεση και την ενεργητικότητα τους και τους ευχόμαστε καλό
καλοκαίρι!

Για το Δ.Σ.
του Κέντρου Πρόληψης – «ΑΡΙΑΔΝΗ»
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Μητσέλος Σπύρος

Κοτσώνη Αλεξάνδρα

