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10η  Δράση : 

 

10.3.β      2η Επιστολή στο Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο 

 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 

Είμαστε μαθητές του τμήματος Α4, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας. Όπως γνωρίζετε 
περνάμε στο σχολείο πολλές ώρες την ημέρα, γεγονός που μας δίνει την 
δυνατότητα να διαπιστώσουμε κάποιες ελλείψεις και κάποια προβλήματα στο χώρο 
του σχολείου. Θα θέλαμε, λοιπόν, να σας αναφέρουμε κάποια από αυτά και να σας 
προτείνουμε λύσεις, μιας και είστε η κεφαλή της τοπικής αρχής.     

Καταρχάς, βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη του υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο 
σχολείο μας. Για παράδειγμα, οι τάξεις δεν έχουν υπολογιστές ή Laptop, ούτε 
κάποια τηλεόραση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως οθόνη για να μπορούν 
οι μαθητές να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της τεχνολογικής ανάπτυξης. Είναι 
προφανές ότι το μάθημα γίνεται καλύτερο και πιο ενδιαφέρον όταν, εκτός από τον 
καθηγητή που εξηγεί, μπορούν τα παιδιά να βλέπουν και εικόνα. 

Επίσης,  σκεφτήκαμε πως θα λειτουργούσε πολύ θετικά στην ψυχολογία μας, εάν 
μας ενέπνεε ο αύλειος χώρος του σχολείου. Πρέπει, λοιπόν, να εμπλουτιστεί η αυλή 
μας με διάφορα αντικείμενα, όπως για παράδειγμα με έργα και δημιουργήματα των 
ίδιων των μαθητών. Στην αυλή μας χρειάζεται να μπει το χρώμα και η ιδέα να 
τοποθετηθούν χρωματιστά παγκάκια, ίσως και κάποιο κιόσκι θα ήταν πολύ καλή. Οι 
τοίχοι θα μπορούσαν να βαφτούν με διάφορα σχέδια εμπνευσμένα από την ζωή 
μας και από διάφορα θέματα που μας ενδιαφέρουν.  

Ωστόσο, πλην του σχολείου, μας  απασχολεί και είμαστε αρκετά 
ευαισθητοποιημένοι και για το ζήτημα της πόλης μας και κυρίως ό,τι αφορά στις 
ευκαιρίες που έχουμε σε αυτήν.  

Ως έφηβοι σε μια τόσο μικρή πόλη δεν έχουμε πολλές επιλογές για διασκέδαση, 
ψυχαγωγία ακόμη και άθληση. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν διάφορα 
θεματικά πάρκα, όχι απαραίτητα εξοπλισμένα με ακριβά υλικά, που θα μας δίνουν 
ευκαιρία για διασκέδαση και άθληση, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την απεξάρτηση 
των εφήβων από τους υπολογιστές και τα κινητά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
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η περιοχή της ανάπλασης. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε συγκεντρώνει πολύ 
κόσμο και πολλούς εφήβους, ιδίως στο skate park. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο κόσμο θα 
συγκέντρωνε ένα θεματικό πάρκο!  

Επιπλέον, όσον αφορά  στην αξιοποίηση των αξιοθέατων της Δράμας, πιστεύουμε 
πως πρέπει να τα αναδείξουμε. Για παράδειγμα, μπορούν να τοποθετηθούν 
ταμπέλες με ιστορικές πληροφορίες (όπως έχουμε δει να υπάρχουν σε διάφορα 
τουριστικά μέρη που έχουμε επισκεφτεί), να βαφτούν τα κάγκελα (εκεί που 
υπάρχουν) με διάφορα χρώματα και να τοποθετηθούν παγκάκια και πολλά φώτα 
για να μην είναι επικίνδυνα. 

Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. 

   Με εκτίμηση 

          Οι μαθητές της Α΄ τάξης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας 
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