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Ενηµερωτικό ∆ελτίο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων ∆ηµοτικού 

Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κρυονερίου 
 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ 
 
Το Σωµατείο µας ιδρύθηκε στις 21/6/1988 µε την 
επωνυµία  «Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων ∆ηµοτικού 

Σχολείου Κρυονερίου».  
 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2004 
∆/ντής: Παναγιώτης Παπαγεωργάκης 

∆άσκαλοι: Κων/νος Βασιλόπουλος, Νικολίτσα Καλαντζή, 
Χριστίνα Σιώµου, Βασίλης Λέκκας  

 
Σκοπός του Σωµατείου είναι η στενή συνεργασία µεταξύ 
οικογένειας και σχολείου για  την καλύτερη 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών, η υλική και ηθική 
ενίσχυση του έργου του σχολείου και η συνεργασία 
µεταξύ των γονέων, των µαθητών και των εκπαιδευτικών, 
αποβλέποντας στην όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία 
του σχολείου. 
Επίσης σκοπός του σωµατείου είναι η ανάπτυξη σχέσεων 
µε τους γονείς, τους µαθητές, τους εκπαιδευτικούς, την 
Τοπική και Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τους άλλους 
αρµόδιους εκπαιδευτικούς φορείς για την καλύτερη 
επίτευξη των στόχων του. 

Οι πόροι του Συλλόγου είναι λίγοι και 
προέρχονται κυρίως από την ετήσια συνδροµή 
των µελών του. 
Σήµερα το Σωµατείο αριθµεί 90 µέλη. Από το 
2003 µετονοµάσθηκε σε «Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεµόνων ∆ηµοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου Κρυονερίου», 
αποβλέποντας  και στη στήριξη 
του Νηπιαγωγείου  και των 
αναγκών του, οι οποίες σε 
πολλές περιπτώσεις συµπίπτουν 
µε τις ανάγκες του ∆ηµοτικού 
Σχολείου λόγω της συστέγασής 
τους. 
Ο Σύλλογος διοικείται από 
7µελές διοικητικό συµβούλιο, το 
οποίο εκλέγεται από τη Γενική 
Συνέλευση των µελών του κάθε 
δύο χρόνια. 
Το σηµερινό ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο αποτελείται από τα 
εξής µέλη:  
Πρόεδρος: Γεώργιος 
Γιαννάκαινας, Αντιπρόεδρος: 
Ιωάννης Πραξούλης, 
Γραµµατέας: Ζωή Στασινού, 
Ταµίας: Παρασκευή 

∆ουδούµη, Έφορος: Χρήστος ∆ηµούλιας 
Μέλη: Χρήστος Θεοδώρου & Αγγελική 
∆ήµου. 
 

 
ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Το κτίριο όπου συστεγάζονται το ∆ηµοτικό 
Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Κρυονερίου είναι 
δωρεά  του «Ωνάσειου Ιδρύµατος» και 
τοποθετήθηκε µετά τους σεισµούς του 1981 
(λόγω ακαταλληλότητας του παλιού σχολείου), 
ως µια προσωρινή λύση, µέχρι να χτιστεί νέο 
σχολείο. Αποτελείται από τέσσερις αίθουσες 
διδασκαλίας ένα γραφείο και βοηθητικούς 
χώρους. 
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Από το 2003 το σχολείο από τριθέσιο έγινε τετραθέσιο, 
λόγω αύξησης του αριθµού των µαθητών. Λόγω έλλειψης 
όµως  άλλης αίθουσας, µε οικονοµική βοήθεια από τη 
Νοµαρχία Κορινθίας επισκευάστηκε µια αίθουσα που 
είχε αποµείνει από το παλιό σχολείο και µια τάξη 
µεταφέρθηκε εκεί. Φέτος µε τη βοήθεια της Νοµαρχίας 
και του ∆ήµου Σικυωνίων προστέθηκε µια αίθουσα 
προκάτ που θα καλύψει το ολοήµερο τµήµα. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 1971 
∆/ντής: Θεόδωρος Σταµάτης 

∆άσκαλοι: Στάθης Αναστασόπουλος, Αδαµαντία Ταρνάρη 

Το κτίριο, όπως προαναφέρθηκε, είναι παλιό και µε 
προδιαγραφές προσωρινής λειτουργίας, µε συνέπεια να 
έχει πολλά προβλήµατα. Το κυριότερο ίσως πρόβληµα 
είναι το ερώτηµα, από τι υλικά είναι κατασκευασµένο το 
προκάτ κτίριο της δωρεάς του «Ωνάσειου Ιδρύµατος». 
Υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες, ότι είναι κατασκευασµένο 
από πλάκες αµιάντου και παρόλες τις ενοχλήσεις προς 
τους αρµόδιους φορείς, και από πλευράς Τοπικού 
Συµβουλίου και από πλευράς ∆/νσης του σχολείου, 
ουδείς έλαβε σοβαρά αυτή την επισήµανση. Ζητάµε 
άµεσα να γίνει δειγµατοληπτικός έλεγχος και ευχόµαστε 
να µην βγουν θετικές οι εξετάσεις. 
Ένα άλλο σοβαρό  πρόβληµα, είναι το ράγισµα που έχει 
δηµιουργηθεί κατά µήκος των δύο τµηµάτων σύνδεσης 

του µπετόν του κτιρίου. Είναι επικίνδυνο; Είναι 
ασφαλής η αίθουσα σε ενδεχόµενο σεισµό; 
Μέσα στο κτίριο υπάρχουν τουαλέτες, οι οποίες λόγω 
ακαταλληλότητας δεν λειτουργούν πια και έχουν 
φτιαχτεί καινούργιες τουαλέτες στο πίσω µέρος του 
σχολείου. Οι παλιές τουαλέτες όµως, εξακολουθούν να 
βρίσκονται εκεί και να αποτελούν εστία µόλυνσης  
θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των µαθητών. Είναι 

λοιπόν πολύ σηµαντικό οι τουαλέτες να γκρεµιστούν. 
Για να γίνει όµως αυτό χρειάζεται τεχνική µελέτη, η 
οποία δεν έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο παρόλες τις 
πιέσεις. 
Για τις  καινούργιες τουαλέτες δεν υπάρχει 
πρόσβαση µέσα από το σχολείο, αλλά οι 
µαθητές πρέπει να βγαίνουν έξω και να κάνουν 
το γύρο του σχολείου – χωρίς να υπάρχει  
υπόστεγο – πράγµα που είναι πολύ δύσκολο, 
κυρίως όταν βρέχει ή χιονίζει. Υπάρχει ανάγκη  
να ανοίξει µια έξοδος στο κτίριο για να υπάρχει 
στεγασµένη πρόσβαση στις τουαλέτες. 

 
Το Νηπιαγωγείο Κρονερίου, που λειτουργεί 
σαν ολοήµερο, έχει µόνο µια αίθουσα ανεπαρκή 
για τον αριθµό των παιδιών που φιλοξενεί. Για  
κουζίνα – τραπεζαρία του Νηπιαγωγείου 
διαµορφώθηκε µια πολύ µικρή αίθουσα η οποία 
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χρησίµευε σαν αποθήκη. Η αίθουσα αυτή δεν έχει φως 
και δεν αερίζεται, γιατί το µοναδικό µικρό παράθυρο που 
διαθέτει βλέπει στις τουαλέτες. Είναι απαραίτητη λοιπόν 
µία ακόµα αίθουσα για το Νηπιαγωγείο. 
Επίσης χρειάζεται άλλη µια αίθουσα για να γίνονται 
εκδηλώσεις του σχολείου. 
Το προαύλιο έχει λακκούβες που εγκυµονούν κινδύνους 
για την ασφάλεια των παιδιών και η περίφραξη είναι 
ανάγκη να αντικατασταθεί. 
 

 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 2004 

Νηπιαγωγοί: Πέννη Παπαθανασίου, Κατερίνα Λαδά 
 

Τα προβλήµατα είναι πολλά και αν πρέπει να τα 
αριθµήσουµε όλα, θα χρειαστούµε πολλές σελίδες. 
Το σηµαντικότερο θέµα όµως είναι, ότι ο αριθµός των 
µαθητών συνεχώς αυξάνεται και το σχολείο µε τη 
σηµερινή του µορφή δεν επαρκεί. Όσες αίθουσες και να 
προστεθούν, όσες επιδιορθώσεις και να γίνουν, όλα αυτά 
είναι «µπαλώµατα» και δεν λύνουν το πρόβληµα. Θα 
έπρεπε όλοι οι αρµόδιοι φορείς να δροµολογήσουν το 
χτίσιµο ενός  Νέου Σχολείου το οποίο χρειάζεται το 
χωριό µας.  
Ζούµε σε ένα ορεινό χωριό, που παρόλες τις αντίξοες 
συνθήκες και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε, δεν το 
εγκαταλείπουµε ακολουθώντας το ρεύµα των καιρών, 
αλλά προσπαθούµε να το κρατήσουµε ζωντανό. Ο 
συνεχώς αυξανόµενος αριθµός των µαθητών σε σχέση µε 
τα γύρω χωριά  το αποδεικνύει. 
Παρακαλούµε όλους τους αρµόδιους φορείς να µας 
βοηθήσουν να µην αφήσουµε τον τόπο µας, αλλά 

δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες να τον 
αναπτύξουµε. 
Το χτίσιµο ενός καινούργιου σχολείου είναι µια 
γερή βάση προς αυτή την κατεύθυνση. 

 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 

 
Θέρµανση: Το σηµαντικότερο θέµα που 
συζητήθηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση 
των γονέων στις 9/11/2004 ήταν η θέρµανση του 
σχολείου. 
Το σχολείο θερµαίνεται µε καλοριφέρ, η παλιά 
αίθουσα µε σόµπα πετρελαίου, ενώ η καινούργια 
προκάτ αίθουσα µε κλιµατιστικά. Ο καυστήρας 
του καλοριφέρ συνεχώς επισκευάζεται, η σόµπα 
πετρελαίου (η οποία ήταν µεταχειρισµένη) 
καπνίζει διαρκώς και τα κλιµατιστικά δεν 
επαρκούν για τις χαµηλές θερµοκρασίες της 
ορεινής περιοχής µας. Τα µπαλώµατα αυτά 
δυσχεραίνουν την οµαλή λειτουργία του 
σχολείου. Για την επίλυση αυτού του 
προβλήµατος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ήρθε σε 
επαφή µε τον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου 
και µε το ∆ήµο Σικυωνίων και πρότεινε σαν 
λύση την τοποθέτηση ενός νέου καυστήρα και 
την προσθήκη τεσσάρων νέων σωµάτων, που θα 
καλύψουν όλες τις αίθουσες. Ο ∆ήµος 
Σικυωνίων υποσχέθηκε ότι µέχρι τα 
Χριστούγεννα θα έχει λύσει αυτό το πρόβληµα.  
 
Σκέπαστρο νέας αίθουσας: Η στέγη της νέας 
αίθουσας προκάτ χρειάζεται ενίσχυση, γιατί έχει 
προβλήµατα στεγανότητας. Για το λόγο αυτό 
απαιτείται συµπληρωµατικό σκέπαστρο για να 
αντεπεξέλθει στις κλιµατολογικές συνθήκες της 
ορεινής περιοχής µας. 
 
Τραπεζαρία ολοήµερου σχολείου: Τα παιδιά 
που παρακολουθούν το ολοήµερο σχολείο είναι 
αναγκασµένα να τρώνε στα θρανία που γράφουν 
και διαβάζουν, γιατί δεν υπάρχει τραπεζαρία, 
πράγµα απαράδεκτο. Γι’ αυτό το λόγο είναι 
απαραίτητη  η κατασκευή τραπεζαρίας που θα 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παιδιών του 
ολοήµερου σχολείου µας. 
 
Αποθήκη: Υπάρχει έλλειψη αποθηκευτικών 
χώρων, αφού όλοι οι βοηθητικοί χώροι που είχε 
το σχολείο, χρησιµοποιούνται πλέον σαν  
αίθουσες διδασκαλίας. Χρειάζεται αποθήκη,  η 
οποία προς το παρόν «φιλοξενείται» στις παλιές 
τουαλέτες. Ήδη η κατασκευή της νέας αποθήκης 
έχει ξεκινήσει µε την εθελοντική βοήθεια και 
προσφορά των γονέων. Αλλά για την 
ολοκλήρωσή της χρειαζόµαστε βοήθεια από 
τους αρµόδιους φορείς. 
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ANAΓΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

Στη σηµερινή εποχή βλέπουµε ότι οι ορεινές περιοχές 
είναι υποβαθµισµένες. Η επαρχία υποφέρει. Οι κάτοικοι 
φεύγουν προς τα αστικά κέντρα, παρόλο που µιλάµε για 
αποκέντρωση. 
Σ’ αυτό συµβάλλουν πολλά, κυρίως όµως η αδιαφορία 
του κρατικού µηχανισµού προς τις ορεινές περιοχές.  
Έτσι το ένα µετά το άλλο τα χωριά ερηµώνουν και τα 
σχολεία κλείνουν. Ειδικότερα τώρα, στην ορεινή περιοχή 
του ∆ήµου Σικυωνίων αναφέρουµε ενδεικτικά σχολεία 
που έκλεισαν: της Γονούσας, του Παραδεισίου, του 
Σουλίου, κ.α. ή της Τιτάνης που υπολειτουργεί, γιατί 
αυτή τη στιγµή, η διδασκαλία γίνεται µε ένα δάσκαλο για 
έξι τάξεις, αφού ο αριθµός των παιδιών είναι ελάχιστος.  
Αντίθετα  λοιπόν µ’ όλη αυτή την κατάσταση, το 
∆ηµοτικό Σχολείο Κρυονερίου, βρίσκεται σε άνθηση. Αν 
κοιτάξουµε τα προηγούµενα χρόνια, όπου είχε φτάσει να 
λειτουργεί ως διθέσιο, ενώ σήµερα είναι 4-θέσιο και 
σύµφωνα µε τους αριθµούς προβλέπεται σύντοµα να γίνει 
6-θέσιο. Αυτό αποδεικνύεται και από τον αριθµό των 
παιδιών που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο (προνήπια και 
νήπια), που είναι ανοδικός, αλλά και των γεννήσεων της 
τελευταίας πενταετίας. 
Αυτό συµβαίνει, γιατί οι νέοι µένουν στον τόπο τους, τον 
αγαπούν και θέλουν να αναπτυχθεί. Όµως χρειάζονται 
στήριξη. Πρέπει να προβληµατίσει και συνάµα να 
ενεργοποιήσει τον κρατικό µηχανισµό, έτσι ώστε το 
σχολείο να κρατηθεί ζωντανό. Η πολιτεία πρέπει να 
δώσει βοήθεια σε διδακτικό προσωπικό και υλικοτεχνική 
υποδοµή. Οι ανάγκες είναι µεγάλες. Βασικός στόχος είναι 
να λειτουργήσει σαν 6-θέσιο συγκρότηµα, µ’ όλες τις 
προδιαγραφές που απαιτούνται, όπως ξένες γλώσσες, 
πληροφορική, µουσική, θέατρο, πράγµατα όπου για τα 
αστικά κέντρα είναι αυτονόητα. Όµως εάν κάποιοι 
θέλουν, όπως λένε, αποκέντρωση και τους νέους να 
κρατηθούν στον τόπο τους, πρέπει να βοηθήσει και να 
στηρίξει όλος ο κρατικός µηχανισµός αυτό που γίνεται 
εδώ. ∆ίνοντας κίνητρα και παροχές και στις γύρω 
περιοχές, όπως ένα καλό συγκοινωνιακό δίκτυο, όπου θα 
µπορούν να µεταφέρονται τα παιδιά µε άνεση και 
ασφάλεια σε ένα καλά οργανωµένο σχολείο στο 
Κρυονέρι. 
 

 
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαιδευτικών βράβευσε στον 23ο 
Πανελλαδικό και 51ο Πανευρωπαϊκό ∆ιαγωνισµό της 
Ευρωπαϊκής Ηµέρας Σχολείων δύο µαθητές του σχολείου 
µας. Τον Ορέστη Αναγνωστόπουλο και την Γαρυφαλιά 
Φίλη σε διαγωνισµό έκθεσης µε θέµα σχετικό µε τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες. 
Η Εθνική Τράπεζα θα προσφέρει σε κάθε βραβευόµενο 
µαθητή ένα βιβλιάριο Καταθέσεων Αποταµιευτικό µε 
κάποιο συµβολικό ποσό. 
H τελετή βράβευσης θα γίνει στο Αίθριο της Τράπεζας 
στην Αθήνα, (Πλατεία Κοτζιά), στις 17.12.2004 

 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 
Ευχαριστούµε πολύ τον κ. Γιάννη Φίλη για τη 
διάθεση τσιµεντόλιθων για το χτίσιµο της 
αποθήκης, καθώς και τους γονείς που εθελοντικά 
βοηθούν στο χτίσιµό της. 
Ευχαριστούµε επίσης όλους τους γονείς που 
έµπρακτα βοηθούν σε οτιδήποτε χρειάζεται το 
σχολείο. 

 
ΠΑΛΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Παρακαλούµε όλους όσους έχουν στην κατοχή 
τους παλιό φωτογραφικό υλικό, σχετικό µε το 
∆ηµοτικό Σχολείο Κρυονερίου, να 
επικοινωνήσουν µε το ∆. Σ. του Συλλόγου µας, 
µε σκοπό την δηµιουργία ψηφιακού 
φωτογραφικού αρχείου. Οι φωτογραφίες σας, θα 
σας επιστραφούν άµεσα. 
 

 
Λίγα λόγια για τον τίτλο του ∆ελτίου µας 

 
Ο τίτλος ενός εντύπου δεν είναι τόσο σπουδαίος 
όσο το περιεχόµενό του. Όµως ένας τίτλος 
προσδίδει  και το στίγµα και τη φιλοσοφία και 
τις προθέσεις µιας προσπάθειας.  
∆ιαλέξαµε τον τίτλο αυτό, ξεφυλλίζοντας παλιές 
φωτογραφίες από το αρχείο του σχολείου µας. Η 
συγκεκριµένη φωτογραφία είναι από τις 
γυµναστικές επιδείξεις του 1960 στο Κρυονέρι. 
 
Εκδότης: Γιώργος Γιαννάκαινας (Πρόεδρος) 

 
Συντακτική επιτροπή: 
Ευαγγελία Μυλωνά 
Παρασκευή ∆ουδούµη-Φίλη 
Ζωή Στασινού-∆έδε 
Αλέκος Αναγνωστόπουλος 
Παναγιώτης Παπαγεωργάκης 
Γιάννης Πραξούλης 
Πάνος Πούλος 
Γιώργος Γιαννάκαινας 
 

Εµβάσµατα-Χορηγίες: 
Αριθ. Λογαρισµού: 31988220 
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 
Κάτοχοι λογαριασµού: 

Γ. Γιαννάκαινας (Πρόεδρος),  
Π. ∆ουδούµη (Ταµίας) 

 
 

Τεχνική υποστήριξη έκδοσης:  
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «Φιλοξενία»  

∆. Σολωµού 1,Κρυονέρι Κορινθίας / 
Ε-mail: info@filox.org  

Ιστοχώρος: www.filox.org 


