
1 
 

 

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
 

 

 

 

Κωδικός Σχολείου: 4051020 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αμύντα 9, 48100, Πρέβεζα 

Τηλέφωνο: 2682027741 

e-mail: mail@2lyk-prevez.pre.sch.gr 

Δικτυακός τόπος: https://blogs.sch.gr/2lykprev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@2lyk-prevez.pre.sch.gr
https://blogs.sch.gr/2lykprev


2 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 
Ο « Εσωτερικός Κανονισμός  Λειτουργίας του Σχολείου» περιλαμβάνει 

σύνολο κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται 

απρόσκοπτα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. 

Αποβλέπει στη διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος που θα εξασφαλίζει 

την καλλιέργεια αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας ανάμεσα σε όλα 

τα μέλη της σχολικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. 

Επιδιώκει τη δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας η οποία 

προϋποθέτει κανόνες, κατανομή ρόλων και ευθυνών, δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων, ιεραρχική διάρθρωση της ομάδας, στοιχεία που συναντάμε 

στη λειτουργία κάθε δημοκρατικά οργανωμένης ομάδας. 

Tο σχολείο εκτός του στόχου της μάθησης έχει επωμισθεί και τον δύσκολο 

ρόλο να εναρμονίσει τον έφηβο με την κοινωνία. Ο έφηβος μαθητής έχει 

το δικαίωμα να απαιτεί σεβασμό και να του δίνεται η δυνατότητα να 

αναπτύσσει δημιουργικές πρωτοβουλίες. Δικαιούται να απολαμβάνει την 

ελευθερία του, η οποία με τη σειρά της γεννά αίσθημα ασφάλειας και 

υπευθυνότητα. 

Παράλληλα όμως, η σχολική κοινότητα νομιμοποιείται να απαιτήσει τη 

συνεισφορά του έφηβου μαθητή – πολίτη στην ομαλή λειτουργία της. 

Στο περιεχόμενο της σχολικής ζωής πρέπει να περιλαμβάνονται τα 

στοιχεία και οι δραστηριότητες που καλλιεργούν στους αυριανούς πολίτες 

το αίσθημα της ελευθερίας με ενεργό συμμετοχή και κοινωνική 

ευαισθησία και ευθύνη.  

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Α.   Ενημέρωση σχετικά με ζητήματα υγείας 

Β.   Φοίτηση μαθητών 

Γ.   Συμπεριφορά μαθητών 

Δ.   Χρήση κινητών τηλεφώνων & ηλεκτρονικών συσκευών  

Ε.   Εκδρομές – Περίπατοι 

ΣΤ. Ενημέρωση γονέων – Συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

Η.   Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 
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Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγείας των μαθητών, των 

εκπαιδευτικών και των υπολοίπων εργαζομένων στο Γενικό Λύκειο και με 

βάση τις οδηγίες της πολιτείας θα πρέπει να τηρείται ένα αυστηρό 

πρωτόκολλο που έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας 

διασποράς του κορωνοϊού. 

Συγκεκριμένα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω μέτρα: 

1. Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή 

απλής χειρουργικής) στους εσωτερικούς χώρους για όλους, 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και επισκέπτες. Σε περίπτωση που μαθητής 

δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας 

δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη.  

2. Αποφυγή του συγχρωτισμού των μαθητών στους διαδρόμους και 

στον αύλειο χώρο. Για το λόγο αυτό κατά τα διαλείμματα κάθε τάξη 

θα παραμένει σε διαφορετική αυλή. 

3. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με 

αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα. Σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει 

αλκοολούχο διάλυμα. 

4. Καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική 

εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες. 

5. Αποφυγή επίσκεψης στο σχολείο γονέων και κηδεμόνων, όταν αυτό 

δεν είναι απολύτως απαραίτητο. 

6. Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί που εμφανίζουν πυρετό ή/και άλλα 

συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 δεν επιτρέπεται να 

προσέρχονται στο σχολείο. Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος 

των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με 

θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι. 

7. Στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος COVID-19 ο μαθητής ή ο 

εκπαιδευτικός τίθεται σε καραντίνα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 

και ακολουθεί επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των 

πιθανών επαφών του κρούσματος. Οι μαθητές του τμήματος και οι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε αυτό το τμήμα θα απομακρυνθούν 

από το σχολείο με οδηγίες για στενή παρακολούθηση της υγείας τους 

και εφόσον δεν εκδηλώσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, θα 

επιστρέψουν μετά από 14 ημέρες. 

8. Μαθητές που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, όπως αυτές ορίζονται στο 

Άρθρο 8 της Δ1α/ΓΠ.οικ.55339 (ΦΕΚ 378/τ. Β΄/08-09-2020) εγκυκλίου – 

μετά την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης – εντάσσονται στις 

διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην τρέχουσα νομοθεσία. 

Τέλος επισημαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνουν οι 

γονείς άμεσα τη Δ/νση του Σχολείου για οποιοδήποτε θέμα υγείας των 

παιδιών τους.  
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Επίσης πρέπει να ενημερώνουν για πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και 

να αναφέρουν τυχόν άλλα στοιχεία που κατά την κρίση τους πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη, ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των 

παιδιών τους κατά την παραμονή τους στους σχολικούς χώρους. 

Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές/τριες της Α΄ Τάξης πρέπει να 

προσκομίσουν το συντομότερο δυνατό το Ατομικό Δελτίο Υγείας, 

υπογεγραμμένο από γιατρό.  

  

Β. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο Σχολείο πρέπει να γίνεται το 

αργότερο μέχρι τις 8:10 π.μ. Ειδικά για φέτος, δεν θα πραγματοποιείται 

συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο, το πρωί, πριν την έναρξη 

των μαθημάτων. Η καθιερωμένη προσευχή και ενημέρωση θα γίνεται 

στις σχολικές αίθουσες. Είναι κατανοητό ότι καθυστερημένη 

προσέλευση δημιουργεί προβλήματα στη σωστή ενημέρωση των 

μαθητών και δυσχεραίνει στη συνέχεια τη διδασκαλία. Η είσοδος στην 

τάξη μετά από καθυστερημένη προσέλευση κατά την 1η ώρα 

επιτρέπεται μόνο με έγκριση του Δ/ντή του Σχολείου, μετά από 

τηλεφωνική επικοινωνία του γονέα που θα εξηγεί το λόγο της 

καθυστέρησης και θα βεβαιώνει ότι γνωρίζει το γεγονός. Συνεχής και 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση προσέλευσης αποτελεί παράπτωμα. 

2. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα και μέχρι τις 8:30 π.μ. το 

Σχολείο στο τηλέφωνο 2682027741, για τυχόν απουσία του παιδιού τους 

καθώς και για καθυστερημένη προσέλευση. 

3. Τα όρια των απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης ως 

επαρκούς στο Γενικό Λύκειο είναι 114 και δεν υπάρχει (από το 2018) η 

διάκριση σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. 

Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον COVID-19 καταγράφονται, αλλά 

δεν προσμετρώνται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιο μέλος της 

οικογένειάς του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. 

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν 

οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης 

από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. 

Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι 

υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη. 

4. Αναχώρηση των μαθητών από το Σχολείο πριν τη λήξη των 

μαθημάτων, χωρίς άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου, δεν 

επιτρέπεται, παρά μόνο με την έγκριση ή παρουσία του γονέα που θα 

αιτιολογήσει επαρκώς την ανάγκη της απουσίας. 

5. Η έξοδος του μαθητή από το σχολικό χώρο ή η παραμονή του εκτός 

της αίθουσας διδασκαλίας, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, χωρίς 

άδεια αποτελεί σοβαρό παράπτωμα. 
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6. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται άμεσα και χωρίς 

καθυστέρηση στην τάξη τους μετά το τέλος του διαλείμματος. Η 

αδικαιολόγητη καθυστερημένη προσέλευση αποτελεί σοβαρό 

παράπτωμα. Αν το φαινόμενο επαναλαμβάνεται συχνά, ο μαθητής 

ελέγχεται. 

7. Οι γονείς των μαθητών έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση 

της φοίτησης και της επίδοσης των παιδιών τους.  

8. Ενημερωτικά σημειώματα για τη φοίτηση (απουσίες) των μαθητών 

στέλνονται στους γονείς, με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email), sms. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι γονείς να 

συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας στο αντίστοιχο έντυπο και 

οπωσδήποτε, αν δεν έχουν email, να δημιουργήσουν. Άλλωστε και οι 

βαθμολογίες των μαθητών αποστέλλονται με email. 

 

Γ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1. Ο σεβασμός όλων προς τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας (μαθητές, 

Δ/νση, εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους εργαζομένους) είναι βασική 

προϋπόθεση για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του Σχολείου. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας, 

κατανόησης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ όλων των μελών της 

Σχολικής Κοινότητας. 

2. Κατά τις ώρες της διδασκαλίας οι μαθητές οφείλουν να είναι 

προσεκτικοί, να συμμετέχουν στο μάθημα, να έχουν προετοιμαστεί 

κατάλληλα και να σέβονται πάντα το δικαίωμα των συμμαθητών τους 

για μάθηση. 

3. Η θέση των μαθητών στην τάξη ορίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή 

του τμήματος και –για λόγους υγειονομικής ασφάλειας– καλό είναι να 

μην πραγματοποιούνται αλλαγές.  

4. Στα διαλείμματα δεν επιτρέπεται να παραμένουν οι μαθητές στις 

αίθουσες διδασκαλίας. Όσο ο καιρός το επιτρέπει οι μαθητές θα 

βρίσκονται στο προαύλιο, σε καθορισμένο χώρο και θα είναι πολύ 

προσεκτικοί στην τήρηση αποστάσεων από τους άλλους μαθητές. 

5. Όλοι οι χώροι του σχολείου καθώς και τα θρανία, τα καθίσματα κ.λ.π. 

πρέπει να διατηρούνται καθαρά και να μην προξενούνται φθορές. Το 

ίδιο ισχύει για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Σχολείου και όλα τα 

εποπτικά μέσα καθώς επίσης και το αθλητικό υλικό που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται με προσοχή, αφού πρώτα έχουν καθαριστεί και 

απολυμανθεί και πάντοτε με την άδεια και την επίβλεψη του αρμόδιου 

εκπαιδευτικού ώστε να αποφεύγονται οι φθορές. 

Επισημαίνεται ότι ο μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του 

Σχολείου ελέγχεται και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει το γονέα 

του. 
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6. Υβριστικές εκφράσεις και απρεπής συμπεριφορά θα πρέπει να 

αποφεύγονται κατά την παραμονή στους χώρους του Σχολείου, κατά 

τη συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις και 

εκδρομές, κατά την αναμονή των σχολικών λεωφορείων και κατά τη 

διάρκεια των μετακινήσεων με αυτά. Σημειώνεται ότι ο μαθητής 

οφείλει να σέβεται τη μαθητική του ιδιότητα. 

7. Η κάθε είδους επικοινωνία με άτομα εκτός του σχολικού 

περιβάλλοντος, στην περίμετρο του προαυλίου ή στην είσοδο, πρέπει 

να αποφεύγεται για λόγους ασφαλείας. 

8. Δεν επιτρέπεται η παραγγελία και προμήθεια ειδών διατροφής και 

αναψυκτικών από εταιρείες διανομής. Οι μαθητές θα προμηθεύονται 

τα είδη αυτά από το σχολικό κυλικείο  ή θα πρέπει να φροντίζουν να 

τα φέρνουν από το σπίτι τους.  

Επίσης δεν επιτρέπεται η κατανάλωση των ειδών αυτών εντός της 

αίθουσας διδασκαλίας. 

9. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους χώρους του Σχολείου και συνιστά 

παράπτωμα. 

Τέλος, κάθε ζήτημα που σχετίζεται ή επηρεάζει τη σχολική ζωή και 

απασχολεί τους μαθητές/τριες ή τους γονείς καλό είναι να 

γνωστοποιείται στη Δ/νση του Σχολείου. 

 

Δ. ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Η κατοχή και χρήση των κινητών τηλεφώνων σε όλους τους χώρους του 

σχολείου (και στο προαύλιο) απαγορεύεται με βάση έγγραφη οδηγία του 

Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.: Φ25/103373/Δ1/22-06-2018).  

Συγκεκριμένα αναγράφεται: 

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά 

τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. 

2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από τα 

κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή 

παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός 

του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός, που τους διαθέτει το 

σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 

διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και 

μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού… 

Στην περίπτωση που γίνει αντιληπτό ότι μαθητής χρησιμοποιεί το κινητό 

του τηλέφωνο εντός του Σχολικού χώρου του επιβάλλονται κυρώσεις. 

Η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής μετάδοσης εικόνας και ήχου (Η/Υ, 

tablet, κινητό τηλέφωνο) επιτρέπεται μόνο στον διδάσκοντα εκπαιδευτικό 

για την υποστήριξη του διδακτικού του έργου. 
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Ε. ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

Λόγω κορωνοϊού, δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές 

επισκέψεις και σχολικά πρωταθλήματα. Διδακτικές επισκέψεις και 

περίπατοι μπορούν να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση 

μάσκας. 

 

ΣΤ.  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Η ενημέρωση των γονέων από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς και η 

συνεργασία μαζί τους είναι απαραίτητη για την πρόοδο των μαθητών. 

Αυτή γίνεται μέσω επίσκεψής τους στο σχολείο σε προγραμματισμένη 

από το Σύλλογο Διδασκόντων ημέρα και ώρα. 

Λόγω της πανδημίας καλό είναι να αποφεύγεται η συχνή επίσκεψη των 

γονέων στο σχολείο και να επιλέγονται άλλοι τρόποι ενημέρωσης, όπως 

το τηλέφωνο μετά από καθορισμένο ραντεβού και το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο αν υπάρχει ανάγκη. 

Για θέματα λειτουργίας του σχολείου οι γονείς μπορούν να 

ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα http://2lyk-prevez.pre.sch.gr/  

 και το ιστολόγιο του Σχολείου https://blogs.sch.gr/2lykprev  

 

Ζ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 

Η συμβολή του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων στην εύρυθμη λειτουργία 

του σχολείου είναι σημαντική. Oι γονείς καλούνται να πλαισιώνουν τον 

Σύλλογο και να συμβάλουν προσωπικά με τη συμμετοχή τους σ’ αυτόν. 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2lyk-prevez.pre.sch.gr/
https://blogs.sch.gr/2lykprev
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Σχετική Νομοθεσία: 
Ν. 4692/2020, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020)  

Υ.Α.79942/ΓΔ4/31-5-2019, «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της 

σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019)  

Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002,  «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων & αρμοδιοτήτων 

των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας &  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των 

διδασκόντων» (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) 

Ν. 1566/1985,  «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985)  
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΥΠΑΙΘ) 

 
4051020 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Έδρα του Σχολείου 
(διεύθυνση) 

ΑΜΥΝΤΑ 9, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ 

Τηλέφωνο  2682027741 

e-mail mail@2lyk-prevez.pre.sch.gr 

Ιστοσελίδα 
http://2lyk-prevez.pre.sch.gr/  
https://blogs.sch.gr/2lykprev/  

Διευθύντρια Σχολικής 
Μονάδας 

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΟΦΙΑ 

Υποδιευθυντής ή 
Υποδιευθυντές Α & Β 

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Πρόεδρος Συλλόγου 
Γονέων & Κηδεμόνων 

ΚΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

 

 

 

 

 

Εγκρίνεται 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  
 
 
 
Χάιδω Νάτση 
 
Ημερομηνία:  
 
 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης 
 
 
  
Κατσανάκης Απόστολος 
 
Ημερομηνία:  
 
 
 

 

mailto:mail@2lyk-prevez.pre.sch.gr
http://2lyk-prevez.pre.sch.gr/
https://blogs.sch.gr/2lykprev/

