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Θυμάσαι;
Το πρώτο σου σχολείο, οι πρώτοι σου συμμαθητές, 

οι πρώτοι σου φίλοι, οι πρώτοι σου δάσκαλοι.
Αν θέλεις να θυμηθείς, να νοσταλγήσεις, να 

κλάψεις και να γελάσεις με παλιές φωτογραφίες και 
ιστορίες, αν θέλεις να ξανασυναντήσεις παλιούς σου 

συμμαθητές, τότε σε περιμένουμε
την 29η Ιανουαρίου 2005 και ώρα 7 μ.μ. 

στη Λέσχη Κρυονερίου, σε μια βραδιά γεμάτη 
αναμνήσεις!!!

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ 
ΘΟΔΩΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ

Στις 29/1/2005 ο Σύλλογος Γονέων διοργάνωσε 
στη Λέσχη Κρυονερίου μια βραδιά αφιερωμένη σε 
σχολικές αναμνήσεις, από τα παλιά μέχρι σήμερα και 
τίμησε τον επί 50 χρόνια ΔΑΣΚΑΛΟ στο Κρυονέρι 
Θοδωρή Σταμάτη. 
Η εκδήλωση περιελάμβανε προβολή φωτογραφιών 
που συλλέχθηκαν από το αρχείο του Σχολείου και 
από συγχωριανούς που τις παραχώρησαν ευγενικά. 
Οι φωτογραφίες χρονολογούνταν από τη δεκαετία 
του  ΄30 μέχρι και σήμερα και αναφέρονταν 
στις δραστηριότητες του Δημοτικού Σχολείου 
(γυμναστικές επιδείξεις, σχολικές γιορτές, εθνικές 
επετείους, χορούς, εκδρομές, μαθητικά συσσίτια, και 
άλλες εκδηλώσεις).

άλμα

Επίσης παρουσιάστηκε σε βίντεο μια εφ΄ όλης της 
ύλης συνέντευξη που παραχώρησε ο Δάσκαλος 
Θοδωρής Σταμάτης στο Σύλλογο Γονέων, σχετικά 
με τη ζωή του στο Κρυονέρι την τελευταία 50-ετία.

Την εκδήλωση 
χαιρέτησαν  
με θερμά 
λόγια η 
Πρόεδρος του 
Δημοτικού 
Συμβουλίου 
Σικυωνίων και 
εκπαιδευτικός 
κ. Σταυρούλα 
Τασούλα-Σκαρμούτσου, ο Νομαρχιακός 
Σύμβουλος, πρώην Γυμνασιάρχης Κρυονερίου 
και Δ/ντής Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας 
κ. Κων/νος  Λουμάνης, ο Πρόεδρος του Τοπικού 
Συμβουλίου κ. Ευάγγελος Μυλωνάς, ο Κρυονερίτης  
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλης Ζάρκος και ο 
ιερέας του χωριού μας Χρήστος Παπανικολάου.

Ομιλίες και παρεμβάσεις για το σχολείο και το έργο 
του δασκάλου έκαναν οι εξής παλιοί μαθητές του:

•  Ο Βασίλης Μυλωνάς (Γυμνασιάρχης Βέλου), 
ο οποίος μέσα 

από μια ζωντανή 
αναδρομή κυρίως 

στα σχολικά 
χρόνια    των 

δεκαετιών του 
΄50 και του ΄60, 

συγκίνησε το 
κοινό.

•  Η Μαρία Δήμου που με ζεστά λόγια εξήρε το 
δάσκαλο και τον άνθρωπο Θοδωρή Σταμάτη, 
αναφερόμενη κυρίως στις αναμνήσεις της 



από τις δεκαετίες του ΄60 και ΄70.
• Ο Αλέκος Αναγνωστόπουλος, που με χιούμορ, 

αυθορμητισμό και εκ βαθέων συγκινημένος, 
έκλεισε τις αναφορές εξ ονόματος όλων των 
μαθητών του, λίγο πριν την απονομή της 
τιμητικής πλακέτας που του έγινε από το Δ.Σ. 
του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.

Επίσης έγιναν εκτεταμένες αναφορές για τη 
σημερινή κατάσταση του σχολείου από το Δ/ντή του 
Δημοτικού Σχολείου κ. Παναγιώτη Παπαγεωργάκη 
και την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου κ. Πέννη 
Παπαθανασίου.

Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα της Λέσχης η 
γεμάτη συγκίνηση ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε 
ακόμα περισσότερο όταν ο δάσκαλος πήρε το λόγο 
και πολύ συγκινημένος  ευχαρίστησε όλους τους 

παρευρισκόμενους για την τιμή που του έγινε, όπως 

χαρακτηριστικά είπε «εν ζωή και όχι μετά θάνατον, 
όπου ο τιμώμενος δεν είναι παρών».
Η βραδιά έκλεισε με το ζεστό αντάμωμα του 

πλήθους των παρευρισκομένων Κρυονεριτών και 
πολλών πρώην μαθητών του με το Δάσκαλο Θοδωρή 
Σταμάτη.

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2005

Το επτασέλιδο ημερολόγιο που κυκλοφόρησε φέτος 
ο Συλλόγος Γονέων & Κηδεμόνων και περιέχει 
παλιές ιστορικές φωτογραφίες του Δημοτικού 
Σχολείου Κρυονερίου των τελευταίων 70 ετών. Το 
πολύτιμο αυτό υλικό μας παραχωρήθηκε από το 
φωτογραφικό αρχείο του σχολείου και από ιδιώτες 

που ζουν ή κατάγονται από το Κρυονέρι, τους 
οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την ευγενική 
τους ανταπόκριση.
Το ημερολόγιο απέσπασε ιδιαίτερα κολακευτικά 
σχόλια, όχι μόνο από τους Κρυονερίτες αλλά & από 
τρίτους (ιδιώτες, φορείς ή υπηρεσίες) που το είδαν.
Ο σύλλογος προώθησε το ημερολόγιο & σε 
Κρυονερίτες που ζουν αλλού, στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό.
Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για το ημερολόγιο 
& δεν το έχει λάβει, μπορεί να απευθυνθεί στο 
Σύλλογο, για να του δοθεί ή να του αποσταλεί.  



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΘΟΔΩΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ

   
 Συναντηθήκαμε μαζί του μια εβδομάδα πριν γίνει 
η εκδήλωση προς τιμήν του, για τα 50 χρόνια 
προσφοράς από το Σύλλογο Γονέων. Του ζητήσαμε 
να μιλήσει και να κάνει μια ανασκόπηση της 
ζωής του μέχρι σήμερα. Ήταν πολύ φορτισμένος 
συγκινησιακά. Ξεκίνησε μιλώντας μας πρώτα για 
τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια στο Λεβίδι 
Αρκαδίας. Θυμήθηκε πως σαν παιδί δούλευε σκληρά 
στα κτήματα αφού η οικογένειά του είχε μεγάλη 
περιουσία και ήταν πολυμελής. Όμως όντας καλός 
μαθητής κατάφερε να τελειώσει το Γυμνάσιο και 
μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες να περάσει στο 
Πανεπιστήμιο λίγο πριν τον πόλεμο του ’40. Μετά 
τον πόλεμο υπηρέτησε σαν 
αξιωματικός του στρατού. 
Ήταν μεγάλη εμπειρία γι’ 
αυτόν, και τον σημάδεψε στη 
μετέπειτα ζωή του και στην 
πορεία του ως εκπαιδευτικός 
αργότερα. Μεταπολεμικά 
ξεκίνησε την καριέρα του 
ως εκπαιδευτικός. Το 1954 
διορίστηκε στο Κρυονέρι 
Κορινθίας, ένα χωριό που 
δεν το είχε ξανακούσει. 
Στην αρχή έμεινε εδώ με 
ενοίκιο, και αργότερα, όταν 
ο ιδιοκτήτης χρειάστηκε το 
σπίτι και με την παρότρυνση 
κάποιων συγχωριανών, αποφάσισε 
να χτίσει σπίτι στο Κρυονέρι. 
      Η κατάσταση γι’ αυτόν ήταν δύσκολη τότε σαν 
εκπαιδευτικό. Οι γονείς, όπως μας είπε, τον δάσκαλο 
τον παρουσίαζαν σαν «μπαμπούλα» στα παιδιά. Ήταν 
η μεταπολεμική περίοδος είπε, όπου οι άνθρωποι 
προσπαθούσαν να συνέλθουν απ’ τη φτώχεια, το 
φόβο, τη στέρηση. ΄Έτσι τα παιδιά και η μόρφωσή 
τους έρχονταν σε δεύτερη μοίρα. Τα μέσα τότε ήταν 
ελάχιστα και οι άνθρωποι πάλευαν να ζήσουν με το 
τίποτα. Πως λοιπόν να υπάρξει θέληση για μάθηση 
αφού υπήρχε πείνα; 
Εδώ τώρα αρχίζει το έργο του δασκάλου. Όπως 
χαρακτηριστικά τόνισε, τα παιδιά έρχονταν για 
πρώτη φορά στο σχολείο σαν αγρίμια, αφού 
νηπιαγωγείο δεν υπήρχε τότε. Δεν μπορούσαν να 
προσαρμοστούν εύκολα στο σχολείο. Σκαρφιζόταν 
διάφορα πράγματα. Τα δελέαζε με γλυκίσματα, ώστε 
να τα μαλακώσει, συνάμα όμως έπρεπε να ήταν και 
αυστηρός.

Επέβαλε σκληρές τιμωρίες ή και ξύλο ακόμα, 
πράγμα ιδιαίτερα επίπονο και γι’ αυτόν, όπως μας 
εξομολογείται σήμερα. Προσπαθούσε να επιβάλλει 
στα παιδιά στρατιωτική πειθαρχία, επηρεασμένος 
από τη θητεία του ως αξιωματικός του στρατού. 
Στους μαθητές του, εκτός από τα μαθήματα που 
έπρεπε να διδάξει - και είχε φοβερή μεταδοτικότητα 
-  έβαζε να κάνουν και άλλα πράγματα. ΄Όπως 
γυμναστικές επιδείξεις, χορούς, έργα χειροτεχνικά. 
Όλα αυτά τα παρουσίαζαν στο τέλος της κάθε 
σχολικής χρονιάς στο χωριό.
Θυμάται με νοσταλγία και καμάρι τη χρονιά του 
1964. Τότε έγιναν τα πανελλήνια εγκαίνια των 
μαθητικών συσσιτίων από τον τότε Πρωθυπουργό 

Γεώργιο Παπανδρέου στο 
Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου, 
στις 9 Νοεμβρίου. Θυμάται 
πως μέσα σ’ ένα μήνα έπρεπε 
να ετοιμαστεί   μια αίθουσα για 
εστιατόριο η οποία ήταν πρώτα 
στάβλος. Όλο το χωριό έτρεξε 
και βοήθησε για να βγει σε 
πέρας όλη η εκδήλωση. 
Αλλά και αυτός βοηθούσε τους 
συγχωριανούς του. Οι κάτοικοι 
δεν είχαν τις γνώσεις για να 
μετρήσουν π.χ. ένα χωράφι. 
Ο μόνος που ήξερε τότε ήταν 
ο δάσκαλος. Η προσφορά του 
ήταν μεγάλη. Το αγάπησε το 

χωριό, έφτιαξε το σπίτι του εδώ, την οικογένειά του 
και έγινε μόνιμος κάτοικος Κρυονερίου. Του δόθηκαν 
ευκαιρίες να πάρει αποσπάσεις απ’ το Κρυονέρι. 
Όμως το δέσιμο μ’ αυτόν τον τόπο ήταν μεγάλο. Το 
1973-1974 υπηρέτησε για ένα χρόνο ως Πρόεδρος 
της Κοινότητας, διορισμένος από την κυβέρνηση στη  
μεταβατική περίοδο, λίγο πριν τη μεταπολίτευση.    

Πέρασαν απ’ αυτόν πολλές γενιές μαθητών, οι 
οποίοι, παρόλο που ήταν αυστηρός – ίσως γιατί 
έτσι τον ήθελε το σύστημα τότε – τον αγάπησαν. 
Όλοι τον σέβονται και τον ευχαριστούν. Πολλοί 
απ’ αυτούς έγιναν επιστήμονες, αλλά και όσοι δεν 
έγιναν, σε ότι κι αν έκαναν στη ζωή τους, με τις 
αρχές που τους έδωσε, το έκαναν σωστά. Ίσως να 
μην είχε αντιληφθεί όλη αυτή την εκτίμηση που 
έτρεφαν για το πρόσωπό του οι μαθητές του αλλά 
και οι συντοπίτες του. Ευχόμαστε, οτι μετά την 
εκδήλωση που έγινε  και την απονομή τιμητικής 
πλακέτας για τα 50 χρόνια προσφοράς του  στο 
Κρυονέρι, να το κατάλαβε με το παραπάνω. 



EΠΊΣΚΕΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΜΑΣ

Στις 8/3/2005 επισκέφθηκε το σχολείο μας ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κ. 
Μαραμπέας, συνοδευόμενος από τον Δ/ντη Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και Νομαρχιακό Σύμβουλο 
κ. Λουμάνη, τον  Δ/ντη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ζολώτα, τον Προϊστάμενο ΕΛΜΕ Κιάτου κ. 
Αλεξανδρόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Σικυωνίων κ. Δεληγιάννη. Στη συνάντηση παρευρίσκονταν το 
σύνολο των Δασκάλων και των Νηπιαγωγών του Σχολείου μας και το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων Κρυονερίου.
Σ΄ αυτή τη συγκέντρωση ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι για τα προβλήματα του σχολείου μας. Τέθηκε το 
θέμα του αμιάντου και ο κ. Λουμάνης δεσμεύθηκε να αναλάβει ο ίδιος προσωπικά να κάνει όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να γίνουν όλοι οι έλεγχοι και να έχουμε γρήγορα τα αποτελέσματα. Δυστυχώς 
μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει τίποτα, παρόλες τις ενοχλήσεις. 
Συζητήθηκε επίσης η αναβάθμιση του σχολείου σε εξαθέσιο, λαμβάνοντας υπόψη τον διαρκώς αυξανόμενο 
αριθμό γεννήσεων στο χωριό μας και συγκεντρώνοντας τα παιδιά και των διπλανών χωριών. 
Ο κ. Μαραμπέας είπε, πως αυτό είναι εφικτό. Συνάμα τέθηκε και το θέμα μεταφοράς των παιδιών από τα 
γειτονικά χωριά, όπου ζητήθηκε η δρομολόγηση ενός σχολικού λεωφορείο.
Μεγάλο θέμα αποτελεί και η έλλειψη χώρου για το Νηπιαγωγείο που φέτος αριθμεί 22 παιδιά, τα οποία 
συνωστίζονται σε μία πολύ μικρή αίθουσα, ενώ την επόμενη χρονιά θα ξεπεράσει τα 30. Ζητήθηκε να 
δημιουργηθεί ξεχωριστό κτίριο για την στέγασή του Νηπιαγωγείου στο οικόπεδο του σχολείου. Για να γίνει 
αυτό, θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες από τους τοπικούς φορείς για την διαμόρφωση του χώρου. Ο κ. 
Δεληγιάννης και ο κ. Λουμάνης υποσχέθηκαν να διευθετήσουν το θέμα.

Στο προηγούμενο τεύχος αναφέρθήκαμε στη 
διάκριση των δύο μαθητών του Δημοτικού Σχολείου 
μας, Ορέστη Αναγνωστόπουλου και Γαρυφαλιάς 
Φίλη, στον 23ο Πανελλαδικό και 51ο Πανευρωπαϊκό 
Διαγωνισμό Έκθεσης με θέμα «Οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες χθες και σήμερα».

Η βράβευση έγινε στις 
17/12/2004 στις Αίθριο 
της Εθνικής Τράπεζας 
στην Πλατεία Κοτζιά, 
στην Αθήνα, από την 
Υπουργό Παιδείας κ. 
Μαριέττα Γιαννάκου–
Κουτσίκου και από τον 
Διοικητή της Εθνικής 
Τράπεζας. 
Π α ν ε λ λ α δ ι κ ά 
οι  μαθητές που 
βραβεύθηκαν ήταν 140, 
απ’ όλα τα Δημοτικά, 
Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας. Από το νομό 
Κορινθίας βραβεύτηκαν μόνο δύο σχολεία, εκ των 
οποίων το ένα ήταν το Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου 
και μάλιστα με δύο βραβεία. 
Στους μαθητές δόθηκε αναμνηστικός έπαινος, ένα 
βιβλίο και ένα βιβλιάριο καταθέσεων της Εθνικής 
Τράπεζας με ένα συμβολικό ποσό.

Στην εκδήλωση ακουγόταν το όνομα του μαθητή και 
το σχολείο προέλευσης. Έτσι λοιπόν κατά σύμπτωση 
(επειδή οι μαθητές βραβεύονταν κατά αλφαβητική 
σειρά), το σχολείο μας ακούστηκε πρώτο – πρώτο. 
Μετά τη βράβευση ακολούθησαν τραγούδια από 
παιδική χορωδία.

Η εκδήλωση αυτή στη 
χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ α 
καταστόλιστη Αθήνα, θα 
μείνει για πάντα χαραγμένη  
στην καρδιά των παιδιών και  
των γονιών, των οποίων η  
συγκίνηση ήταν δεδομένη. 

Βέβαια αυτή η διάκριση δεν 
ήρθε από μόνη της. Οφείλεται 
κατά κύριο λόγο και στους 
εκπαιδευτικούς, που με 
υπομονή και κάτω από αντίξοες 
συνθήκες μαθαίνουν τα παιδιά 
μας  γράμματα, καθώς και 

στις δυνατότητες ενός ορεινού – «μειονεκτικού» 
σχολείου.

Ευχόμαστε και εμείς με τη σειρά μας αυτή να είναι η 
αρχή των διακρίσεων για το σχολείο μας.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ



ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΡΌΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ
Πολλές φορές τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη του Κρυονερίου το μεγάλο 
πρόβλημα της διάθεσης  οικιακών λυμάτων  στους δρόμους του χωριού μας. 
Η τότε Κοινότητα & ο νυν Δήμος Σικυωνίων δεν έδωσαν 
λύση στο πρόβλημα που μαστίζει τον οικισμό και απειλεί 
άμεσα την υγεία των παιδιών μας & των κατοίκων.
Συγκεκριμένα, στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στα σχολεία, 
σε μόνιμη βάση, ο δρόμος είναι βρεγμένος με κάθε λογής 
λύματα, τα οποία πατάνε τα παιδιά, οι γονείς & οι συγγενείς 
που τα πηγαίνουν & τα παίρνουν από το σχολείο.
Τα λύματα και οι ακαθαρσίες μεταφέρονται έτσι από το 
δρόμο στις σχολικές αίθουσες και στα σπίτια. Πέρα από τη 
δυσοσμία, αναπτύσσονται και μια σειρά από μικρόβια και 
μολυσματικές εστίες, που κατά καιρούς έχουν δημιουργήσει 
προβλήματα υγείας σε οικογένειες του χωριού μας.
Είναι απαράδεκτο για ένα ζωντανό, μεγάλο & παραγωγικό 
Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Σικυωνίων να μην είναι 
σε θέση να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία των κατοίκων 
του & να επιτρέπει να επικρατεί μια τέτοια κατάσταση σε 
κεντρικούς δρόμους που οδηγούν στο σχολείο & μάλιστα 
μπροστά στην αυλόπορτά του. Είναι ντροπή για όλους μας 
όσους ανεχόμαστε την κατάσταση αυτή εν έτει 2005!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου & 
Νηπιαγωγείου Κρυονερίου επισκέφθηκε στις 
28.2.2005 το Νομάρχη Κορινθίας κ. Ταγαρά μαζί 
με τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου κ. 
Παναγιώτη Παπαγεωργάκη & την προϊσταμένη 
του Νηπιαγωγείου κ. Πέννη Παπαθανασίου & 
του εξέθεσαν τα παρακάτω προβλήματα που 
απασχολούν το σχολείο:

1. Έλεγχος για αμίαντο στο σχολικό κτίριο. 
Παρόλες τις μέχρι τώρα ενέργειες του 
Συλλόγου, δεν υπήρξε 
καμιά επίσημη 
απάντηση για 
το θέμα που 
απασχολεί όλους 
τους γονείς & τα παιδιά 
του σχολείου στο Κρυονέρι. Ο Νομάρχης 
δεσμεύτηκε εντός σύντομου χρονικού 
διαστήματος να έρθει σε επαφή με τον 
«Δημόκριτο» για τη λήψη δείγματος από το 
κτίριο & εξέτασή του για αμίαντο. Με το 
θέμα αυτό επιφορτίστηκε ο Αντινομάρχης 
Νίκος Σώκος, ο οποίος ήταν παρών στη 
συνάντηση.

2. Ανάγκη νέου σχολικού συγκροτήματος. 
Το υπάρχον προκάτ κτίριο, το οποίο είναι 
δωρεά του Ωνάσειου Ιδρύματος μετά το 

σεισμό του 1981 έχει πολλά κτιριακά 
προβλήματα και είναι ανεπαρκές λόγω 
αύξησης των μαθητών. Αυτή τη στιγμή 
φοιτούν συνολικά 93 μαθητές με αυξητικές 
τάσεις για τα επόμενα χρόνια & εξαιτίας 
της προσέλευσης επιπλέον μαθητών από 
τα διπλανά χωριά. Υπάρχει έτσι ανάγκη 
άμεσης λειτουργίας εξαθέσιου σχολείου στο 
Κρυονέρι. 

Ο Νομάρχης υποσχέθηκε να επισκεφθεί 
σύντομα το Κρυονέρι για να αποκομίσει ίδια 

άποψη για τα προβλήματα 
του σχολικού 

συγκροτήματος. 
3. Έλλειψη 

διδακτικού 
προσωπικού. Το Δ.Σ. & 

οι δάσκαλοι έθεσαν επίσης το ζήτημα 
της έλλειψης διδακτικού προσωπικού 
(δάσκαλοι ξένων γλωσσών, δάσκαλοι 
ειδικοτήτων για το Ολοήμερο, κλπ.).

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί το Νομάρχη για 
την ευαισθησία & την κατανόηση που έδειξε για 
τα προβλήματα του σχολείου & για τη θετική του 
διάθεση να βοηθήσει στην επίλυσή τους. Αναμένει 
δε σύντομα απάντηση στα θέματα που τέθηκαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 
Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κρυονερίου στο Νομάρχη Κορινθίας



Το Ελληνικό Ολοήμερο Σχολείο έχει πάρει σάρκα 
και οστά εδώ και μερικά χρόνια. Οι αλλαγές στη 
δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας, με 
την έξοδο της μητέρας στην αγορά εργασίας, έχει 
αλλάξει τα παραδοσιακά δεδομένα. Έτσι η εφαρμογή 
του ολοήμερου σχολείου αποτελούσε αναγκαιότητα 
και ήταν υποχρέωση της πολιτείας να το κάνει.
Το Υπουργείο Παιδείας  θέσπισε το 
ολοήμερο σχολείο με στόχο την 
εξυπηρέτηση κοινωνικών  
και παιδαγωγικών 
σκοπών. Ο κοινωνικός 
του σκοπός 
προσδιορίζεται από 
την ενίσχυση του 
ρόλου της μέριμνας 
από την πολιτεία, 
με την παροχή 
ενός ασφαλούς 
ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ 
περιβάλλοντος στους 
μαθητές, ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις όπου η ανάγκη 
εξεύρεσης εργασίας από τους δύο 
γονείς είναι αυξημένη. Με αυτή την εφαρμογή 
επιτυγχάνεται η καταπολέμηση των διακρίσεων, η 
προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω της ισότιμης 
πρόσβασης στην εργασία και των δυο γονιών, 
ο εναρμονισμός εργασιακής και οικογενειακής 
ζωής, καθώς και η πρόληψη φαινομένων σχολικής 
διαρροής. 

Συγχρόνως εξυπηρετούνται παιδαγωγικοί σκοποί 
όπως είναι:
1. Η παιδαγωγική αξιοποίηση του απογευματινού 
χρόνου παραμονής των μαθητών στο 
σχολείο, υπό την πλήρη ευθύνη 
και εποπτεία των υπεύθυνων 
εκπαιδευτικών.
2. Η δυνατότητα της υπό 
καθοδήγηση μελέτης 
και η προετοιμασία 
των μαθητών για 
τα μαθήματα της 
επόμενης ημέρας, 
όπως και παροχή 
υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ή ς 
βοήθειας σε όσους 
μαθητές αντιμετωπίζουν 
μαθησιακές δυσκολίες.

Ως νέος θεσμός που άρχισε πιλοτικά το 1997, 
αντιμετωπίζει σίγουρα ορισμένα προβλήματα 
υποδομής και οργάνωσης, αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν είναι «πάρκινκγ παιδιών». Ασφαλώς χρειάζεται 
ενίσχυση σε πόρους υλικούς και ανθρώπινους από 
την πολιτεία. Χρειάζονται αυξημένα ποσά για την 
λειτουργία του και διδακτικό προσωπικό διαφόρων 

ειδικοτήτων. 
Βασική προτεραιότητα του 

ολοήμερου σχολείου 
είναι η μελέτη και η 

προετοιμασία των 
μαθητών, αφού ένας 
από τους σκοπούς 
του σχολείου 
είναι η ολόπλευρη 
σωματική και 
π ν ε υ μ α τ ι κ ή 

ανάπτυξή τους. 
Είναι σωστό να 

εμπλουτίζονται οι 
γνώσεις των παιδιών 

και με άλλα γνωστικά 
αντικείμενα και δραστηριότητες 

(αγγλικά, πληροφορική, αθλητισμός, 
χορός, μουσική, εικαστικά). Έτσι δεν είναι μια 
κουραστική συνέχεια του πρωινού προγράμματος  
αλλά επιτυγχάνει την ευχάριστη ενασχόληση και 
την εκμάθηση και άλλων θεμάτων, που θα είναι 
απαραίτητα εφόδια στη μετέπειτα ζωή των μαθητών. 
Παράλληλα όμως για να επιτύχει ο θεσμός πρέπει να 
ενισχυθεί από την τοπική κοινωνία, (γονείς, Δήμο, 
κλπ.). 
Πρέπει πρώτα οι γονείς να σταθούν θετικά απέναντί 
του και να καλύψουν στο μέτρο του δυνατού τις 

όποιες αδυναμίες παρουσιάζει. 
Το ολοήμερο σχολείο στην Ευρώπη 

που έχει ζωή δεκαετιών, πέτυχε 
και ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της οικογένειας, 
γιατί στηρίχτηκε 
κυρίως με την θετική 
στάση όλων των 
τοπικών φορέων. 
Τα αποτελέσματα 
του Ελληνικού 
Ολοήμερου Σχολείου  

θα φανούν πολύ 
σύντομα.

Παναγιώτης Παπαγεωργάκης

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Το Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας Σχολείου-Οικογένειας, 
διοργανώνει σειρά επιμορφωτικών σεμιναριακών διαλέξεων με θέματα: υγεία και υγιεινή μαθητών, 
διατροφολογία, παιδική βία και παραβατικότητα, συμβουλευτική γονέων, παιδί  και λογοτεχνικό βιβλίο, 
περιβάλλον και φυτοφάρμακα.

       Τα θέματα θα εισηγηθούν επιστήμονες και εξειδικευμένα πρόσωπα στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία 
και απευθύνονται σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν στις 23/3/2005 με ώρα έναρξης 
8 μ.μ. και θα πραγματοποιούνται στην Πολιτιστική Λέσχη Κρυονερίου με την υποστήριξη του Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων Κρυονερίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα δίνει ο διευθυντής του σχολείου 
Παναγιώτης Παπαγεωργάκης στο τηλέφωνο 2742051281 και από την ιστοσελίδα www.filox.org/sxoleia

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

23/3/2005: Πολυχρονάκης Ιωάννης (Γιατρός) 
Θέμα: Υγεία και υγιεινή μαθητών
 
                                  
1/4/2005: Σουβατζής Αλέξανδρος 
(Φυσιοθεραπευτής-Διατροφολόγος)
Διατροφολογία για εφήβους στην Ελλάδα

15/4/2005: Σκαρμούτσου Σταυρούλα
(Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής)
Θέμα: Συμβουλευτική Γονέων

                        

22/4/2005: Παπαθεοδώρου Θεόδωρος                
(Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου)
Θέμα: Βία και παιδική παραβατικότητα  

13/5/2005: Μπάρτζης Ιωάννης (Διδάκτορας 
Λογοτεχνίας)
- Δ/ντής Δημοτ. Σχολείου. Αρχ.Κορίνθου) 
Θέμα: Προβληματισμοί γύρω από τον                
κόσμο του παιδικού βιβλίου
                   
4/6/2005: Λέκκας Θεμιστοκλής 
(Καθηγητής -  τ .  Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου)
Θέμα: Περιβάλλον και φυτοφάρμακα

                   Χώρος διαλέξεων: Πολιτιστική Λέσχη Κρυονερίου Κορινθίας
  



Συντακτική επιτροπή

Ευαγγελία Μυλωνά
Παρασκευή Δουδούμη-Φίλη
Ζωή Στασινού-Δέδε
Αλέκος Αναγνωστόπουλος
Παναγιώτης Παπαγεωργάκης
Γιάννης Πραξούλης
Πάνος Πούλος
Γιώργος Γιαννάκαινας

Τραπεζικός λογαριασμός 
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού 

Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κρυονερίου
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

31988220
Κάτοχοι λογαριασμού:

Γ. Γιαννάκαινας (Πρόεδρος), 
Π. Δουδούμη (Ταμίας)

Τεχνική υποστήριξη έκδοσης:
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «Φιλοξενία»
Δ. Σολωμού 1, 20200 Κρυονέρι Κορινθίας 

www.filox.org / e-mail: info@filox.org

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Κρυονερίου 
ευχαριστεί:

• Τον Δήμο Σικυωνίων για την άμεση 
ανταπόκρισή του για την αλλαγή του καυστήρα 
και την τοποθέτηση νέας μονάδας καλοριφέρ 
στο σχολείο.

• Τον Ernests Drungils, επιμορφωτή και 
εκπαιδευτή ηλεκτρονικών υπολογιστών για 
την πολύτιμη βοήθειά του στην διοργάνωση 
της εκδήλωσης προς τιμήν του δασκάλου 
Θοδωρή Σταμάτη, για την  τεχνική υποστήριξη 
του ενημερωτικού μας δελτίου καθώς και τη 
βοήθειά του σε πολλές δραστηριότητες του 
Συλλόγου μας.

• Τον κ. Γεώργιο Ανδριανό για την οικονομική 
ενίσχυση του Συλλόγου μας.

Το έντυπο αυτό βρίσκεται και στο Διαδίκτυο 
(Internet) στη διεύθυνση www.filox.org/sxoleia

ΒΙΝΤΕΟΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ DVD

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Κρυονερίου διαθέτει 
DVD από σχολικές γιορτές και από την εκδήλωση 
προς τιμήν του δασκάλου Θ. Σταμάτη που διοργάνωσε. 
Όσοι ενδιαφέρονται για το οπτικοακουστικό αυτό υλικό, 
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Σύλλογο.

Οι εκδηλώσεις που έχουν καλυφθεί είναι:
•  DVD 1: ΑΓΙΑΣΜΟΣ 13.9.2004 & ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 
28.10.2004
•  DVD 2: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2003 & 2004
•  DVD 3: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2004
•  DVD 4: Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ


