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ΠΡΟΣ
Όλες τις σχολικές μονάδες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Νεάπολης-Συκέων
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή μαθητών σε δράσεις του δήμου με αντιφασιστικό περιεχόμενο
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών με την αριθμ. 9/2022 ομόφωνη απόφαση προχώρησε
στην έκδοση ψηφίσματος καταδίκης φασιστικών επιθέσεων μέσα στα σχολεία, στη λήψη μέτρων
καθώς και στην υλοποίηση δράσεων προς το σκοπό αυτό.
Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων του δήμου μας,
Α) να φιλοτεχνήσουν ατομικά ζωγραφικά έργα με θέμα “Το νέο πρόσωπο του φασισμού -έξω ο
φασισμός από τα σχολεία μας”,
ή
Β) να γράψουν ένα κείμενο ελεύθερης έκφρασης με το ίδιο θέμα.
ή
Γ) να γράψουν ένα ποίημα με το ίδιο θέμα.
Τα έργα ζωγραφικής πρέπει να αποτυπωθούν σε χαρτί ζωγραφικής μεγέθους Α4 ή Α3, ενώ η επιλογή
των υλικών είναι ελεύθερη (ακουαρέλες, τέμπερες, ξυλομπογιές, ακρυλικά, κ.α.). Οι δημιουργίες,
μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα παρουσιαστούν στην Αίθουσα Τέχνης στο Δημοτικό Κατάστημα
Νεάπολης ή σε δράσεις του δήμου σχετικές με το θέμα.
Τα κείμενα ελεύθερης έκφρασης πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα σε σελίδα μεγέθους Α4 και
μέχρι 200 λέξεις. Τα κείμενα θα δημοσιευτούν στο περιοδικό του δήμου “Εκτός των Τειχών” αφού
επιλεγούν από τριμελή επιτροπή.
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Τα ποιήματα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα σε σελίδα Α4 και μέχρι 20 στίχοι. Τα ποιήματα θα
δημοσιευτούν στο περιοδικό του δήμου “Εκτός των Τειχών” αφού επιλεγούν από τριμελή επιτροπή.
Τα ποιήματα και τα κείμενα ελεύθερης έκφρασης θα σταλούν α) σε αρχείο word από το e-mail του
σχολείου στο e-mail grpaideias.neapsyk@n3.syzefxis.gov.gr μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου και β)
σε σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει υποφάκελο με τα στοιχεία του μαθητή, στο Γραφείο
Παιδείας (Ελ. Βενιζέλου 125, 2ος ορ.) μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου.
Τα έργα ζωγραφικής θα φέρουν το ονοματεπώνυμο του μαθητή/μαθήτριας και θα προσκομιστούν
από το σχολείο στο Γραφείο Παιδείας (Ελ. Βενζέλου 125, 2ος ορ.) μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου.
Σας παρακαλούμε θερμά να παρακινήσετε τους μαθητές σας να συμμετέχουν με έργα τους στην
προσπάθεια που κάνει ο δήμος να αναδείξει το πρόβλημα της φασιστικής βίας στα σχολεία μας.

Ο Αντιδήμαρχος
Μιχάλης Βουλγαρίδης
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