
4 Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΩΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΟ»  

 

«Την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 το 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας πραγματοποίησε 
μία εκδήλωση αφιερωμένη στην Τέχνη στην οποία παρουσιάστηκε και το 
πρόγραμμα  “Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early 
School leaving through Fine Arts”. Στόχος του προαναφερθέντος Προγράμ-
ματος είναι να μελετήσει και να προτείνει τρόπους μέσα από τους οποίους η 
Τέχνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «εργαλείο» αντιμετώπισης της σχολι-
κής διαρροής και ενδυνάμωσης της σχολικής επιτυχίας. 
Σε αυτό το πλαίσιο οι πρωταγωνιστές της βραδιάς – που ήταν οι μαθητές και 
οι μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου- χρησιμοποιώντας τη μουσική, το χορό και το 
θέατρο, συνέδεσαν με αρμονικό και περίτεχνο τρόπο την Τέχνη και την Εκ-
παίδευση. Το 3º Γυμνάσιο Ελευσίνας αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτι-
κής για το πώς η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε δραστηριότητες καλών 
τεχνών τους/τις κινητοποιεί και τους/τις κάνει πιο ενεργούς/ες στη σχολική 
κοινότητα με αποτέλεσμα να περιορίζεται η σχολική διαρροή. 
Το Σχέδιο “Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early 
School leaving through Fine Arts”, εξάλλου αφορά μια Στρατηγική Σύμπρα-
ξη, η οποία εστιάζει στη Σχολική Εκπαίδευση και στην οποία συμμετέχουν 
τρεις οργανισμοί από τρεις Ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικότερα, οι εταίροι της 

σύμπραξης είναι ο Δήμος Ελευσίνας, Συντονιστής του προγράμματος, το 3º Γυμνάσιο Ελευσίνας  και 
οι Athens Makerspace. Από την Ιταλία, ο Δήμος Comune di Siderno, το Liceo Artistico "M.Preti/A. 
Frangipane" και η Associazione Darsana Terangα. Από την Πορτογαλία, συμμετέχουν ο Δήμος Mu-
nicípio de Barcelos, το Agrupamento De Escolas De Barcelos  και η Associação Intercultural Amigos da 
Mobilidade.  
 Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τραγούδια από την χορωδία του σχολείου, την ολοκλήρωση της θεατρι-
κής παράστασης και τέλος την βράβευση των αποφοιτη-
σάντων μαθητών  και μαθητριών του 3ου Γυμνασίου», 
αναφέρει ο Δήμος Ελευσίνας.  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Κ.Ε. σας καλεί στην Ετήσια Γενική 

Συνέλευση του Συλλόγου, που θα γίνει την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 

στις 7:00 το απόγευμα στο κτίριο του ΠΑΚΠΠΑ (Παγκάλου & Ιάκχου 

– 2ος όροφος).  

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι: 

1. Απολογισμός πεπραγμένων της Διοίκησης για την αγωνιστική περίο-

δο 2017 – 2018.    

2. Απολογισμός εσόδων – εξόδων της περιόδου 2017 – 2018.  

3. Απαλλαγή της Διοίκησης  

4. Εκλογή νέου ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
 

Η παρουσία σας είναι επιθυμητή και απαραίτητη για την περαιτέρω 

πορεία της ομάδας μας.  

Στη Γενική Συνέλευση λαμβάνουν μέρος τα μέλη που έχουν πληρώσει 

την ετήσια συνδρομή τους, κάτι που μπορούν να κάνουν και κατά τη 

διάρκεια της συνέλευσης.  

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια 

ημέρα και ώρα 7:30 μ. μ.  
 

Φιλικά  

Για το ΔΣ 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ                              ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΪΛΗΣ  

ΕΥΧΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ   

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ /ΕΣ 
ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

Όπως ανακοι-
νώθηκε: «Ο 
Δήμαρχος Α-
σπροπύργου 
και Μέλος του 
Δ.Σ. της Κε-
ντρικής 
Ένωσης Δή-
μων Ελλάδος 
(Κ.Ε.Δ.Ε.), κ. 
Νικόλαος Με-
λετίου, απευθύ-
νει θερμές ευ-
χές για Καλή 
Επιτυχία και 
ευόδωση των στόχων τους, στους Μαθητές της 
πόλης, που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλα-
δικές Εξετάσεις, για την εισαγωγή στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα της 
Χώρας.  Η σκέψη όλων των Ασπροπύργιων, θα 
συντροφεύει την προσπάθειά τους».  

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ 
ΜΕ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ  
ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ; 

 

Δημότες κά-
τοικοι της 
Μάνδρας ρω-
τούν την Δη-
μοτική Αρχή 
και την Πολεο-
δομία, πότε θα 
γίνει η κατεδά-
φιση ερειπω-
μένου  κτιρίου, στην Οδό Νικο-
λαίδου στην Μάνδρα. Όπως λένε 
είναι δεσμευμένο για χρόνια αλλά 
δεν έχει κάτι  ώστε να υπάρξει 
εξέλιξη στον όλο σχεδιασμό. 
Το χειρότερο όμως, σημειώνουν, 
ότι το παλαιό αυτό κτίριο είναι 
επικίνδυνο για τους διερχόμενους 
αφού είναι ετοιμόρροπο.  
Δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα για 
την προστασία των διερχόμενων 
κατοίκων και δημοτών, γενικότε-
ρα ;  Ρωτούν. 

; 


