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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

Αγαπητοί γονείς και μαθητές/τριες του 1ου Γυμνασίου Πεύκων, 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στην τελική φάση της 

δενδροφύτευσης που οργανώνει το σχολείο μας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων.  

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου 

μας, κ. Κυριάκο Ζέρβα, καθώς με τη δική του βοήθεια ήρθαν στο σχολείο μας οι 14 μεγάλες 

γλάστρες, στις οποίες θα φυτέψουμε δέντρα και φυτά. Ευχαριστούμε, επίσης, τον ποδοσφαιριστή 

του ΠΑΟΚ και πρώην μαθητή του σχολείου μας, Λύρατζη Λευτέρη, ο οποίος προσέφερε το ποσό 

των 250 € για την αγορά του απαραίτητου χώματος. Τέλος, ευχαριστούμε τον Δήμο Νεάπολης – 

Συκεών για την πολύτιμη βοήθειά του στη δράση μας (διάθεση εργαλείων/μηχανημάτων, φυτών 

κ.τ.λ.) 

Έχουμε, λοιπόν, την τιμή να σας προσκαλέσουμε το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023, στις 11:00 π.μ. 

να μας βοηθήσετε ώστε να ολοκληρώσουμε αυτή την ωραία δράση που εμπνεύστηκαν οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες της Περιβαλλοντικής Ομάδας του σχολείου μας. Όλοι μαζί, 

μικροί και μεγάλοι θα βάλει ο καθένας το «χωματάκι» του, ώστε να γεμίσουν οι γλάστρες μας με 

φυτά και δέντρα που θα βελτιώσουν αισθητικά και αισθητά το περιβάλλον του σχολείου μας. Η 

παρουσία και η βοήθειά σας είναι πολύτιμη και απαραίτητη, γιατί η χαρά της ομαδικής 

προσφοράς είναι ανεκτίμητη. 

Πριν δέκα χρόνια περίπου μια ομάδα μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών του σχολείου μας, στη 

μνήμη του συμμαθητή τους που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, απάλυναν τον πόνο τους 

φυτεύοντας στην αυλή μας ένα μικρό δεντράκι ελιάς. Σήμερα αυτό το δεντράκι μεγάλωσε, 

απέδωσε καρπούς και κρατά ζωντανή τη μνήμη του Αντώνη μας. 

Στην παρούσα στιγμή που όλοι ζούμε στη σκιά δυσάρεστων συμβάντων, ας βάλουμε την 

ανοιξιάτικη διάθεσή μας και ας αφιερώσουμε λίγη ώρα για να 

δώσουμε ζωή, πνοή και ελπίδα στον περιβάλλοντα χώρο μας, 

φυτεύοντας όσα πιο πολλά δεντράκια και φυτά μπορούμε. 

 

Σας περιμένουμε στο 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ! 


