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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  

Αγαπητοί γονείς, 
Επ' ευκαιρίας της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2014 - 2015, το Δ.Σ του συλλόγου μας, θα ήθελε να σας 
ενημερώσει για τα πεπραγμένα του περασμένου σχολικού έτους, που για πρώτη φορά συμμετείχαν και βοήθησαν 
εμπράκτως πάνω από το 69% των γονέων. 
Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την προσφορά σας, μέσα από τα βάθη της καρδιά μας. 

Με έξοδα του συλλόγου μας και την επιμέλεια των μελών του Δ.Σ :  
Για πρώτη φορά ο Αποκριάτικος Χορός του σχολείου για την διασκέδαση των παιδιών μας, έγινε εκτός 
σχολείου (Πειραϊκός Σύνδεσμος), με ιδιαίτερα μεγάλο κόστος, όπου και περάσαμε μία υπέροχη βραδιά, 
σύμφωνα και με την μαρτυρία τις συντριπτικής πλειοψηφίας των παρευρισκομένων (πλέον των 400 ατόμων).  
Για πρώτη φορά κάναμε ΔΩΡΕΑ τα έξοδα (σούπερ οικολογικά χρώματα κλπ) για το βάψιμο ολόκληρου 
του σχολείου μας (με χρώμα κατόπιν επιλογής των μαθητριών), από την εγκατάστασή του σε αυτό το κτίριο το 
2004, επίσης με ιδιαίτερα μεγάλο κόστος. 
Για πρώτη φορά κάναμε ΔΩΡΕΑ για τις ανάγκες του σχολείου, επαγγελματικό φωτοτυπικό, επίσης μεγάλης 
αξίας, για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου μας. 
Αγοράσαμε τις πρωτοχρονιάτικες πίτες (12 μεγάλες) για τα παιδιά μας και τους καθηγητές (310 άτομα περίπου) 
Αγοράσαμε τα σήματα της παρέλασης των παιδιών μας (60) για την 25η Μαρτίου και πολλά άλλα, μικρότερης ή 
μεγαλύτερης αξίας και σημασίας, που χωρίς την έμπρακτη συμπαράστασή σας δεν θα μπορούσαν να γίνουν. 
 

Φέτος είναι χρονιά εκλογών, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη του συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει ( 15 €/μαθήτρια - για 
δύο παιδιά 20€ - για τρία παιδιά 25 € ). Τα χρήματα της συνδρομής, τα βάζετε κλεισμένα σε ένα φάκελο  
με το όνομα & την τάξη της μαθήτριας και τα παραδίδετε στον καθηγητή πληροφορικής κο Αρφανάκο, απ’ 
όπου και θα τα παραλάβουμε για να σας στείλουμε την απόδειξη της συνδρομής του συλλόγου μέσω των παιδιών. 
Ελπίζουμε στην αθρόα συμμετοχή σας στις εκλογές και ιδιαίτερα για τους γονείς της Α και Β γυμνασίου.  
Η διεξαγωγή της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης προσδιορίζεται για τον μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟ όπου και θα 
ενημερωθείτε επακριβώς με νεότερη ανακοίνωση μας. 
 

Ευχόμαστε σε εσάς, τα παιδιά σας και στο σύλλογο καθηγητών,  
να είναι μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά !! 
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