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ΠΡΟΣ  

το απερχόμενο Δ.Σ. του Συλλόγου 

Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου 

μας,  
1. Πρόεδρο 

Ζέρβα Κυριάκο 

zervaskiriakos@gmail.com 

2. Αντιπρόεδρο 

Ζωηρό Κυριάκο 

kzoiros@gmail.com 

3. Γραμματέα 

Δελημπαΐδου Ελένη 

elenidelibaidou@gmail.com 

4. Ταμία 

Κωστίνα Θεοδοσία 

theodosia_kos@hotmail.gr 

5. Κοσμήτορα 

Μαβίδου Ταμάρα 

mavidout@gmail.com 

 

 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  
 

 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά, αλλά και εκ μέρους του 

Συλλόγου Διδασκόντων, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων για την εξαιρετική συνεργασία και υποστήριξη του σχολείου μας. Κατά τη διάρκεια 

της σύντομης συνεργασίας μας αναπτύχθηκαν σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης, 

συμβάλλοντας στις προσπάθειές μας για αναβάθμιση της όλης λειτουργίας, αλλά και των 

υποδομών του σχολείου.  

Σας ευχαριστούμε θερμά που σταθήκατε αρωγοί στις ανάγκες μας, με την ηθική και την 

οικονομική σας συνδρομή, ώστε να λυθούν τα όποια λειτουργικά ή άλλου είδους προβλήματα, 

αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση/στήριξη πληθώρας εκπαιδευτικών και 

κοινωνικών δράσεων, για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου (Τμημάτων 

Ένταξης, αίθουσας Μουσικής, αίθουσας Καλλιτεχνικών και Σχολικής Βιβλιοθήκης) αλλά και για τη 



συμβολή σας στην πραγματοποίηση του Χριστουγεννιάτικου παζαριού (bazaar), τα έσοδα του 

οποίου θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Ζέρβα Κυριάκο, καθώς χωρίς την 

ανιδιοτελή προσφορά και το προσωπικό ενδιαφέρον του για την εξεύρεση μεταφορικού μέσου 

και όχι μόνο, δεν θα ήταν δυνατή η μεταφορά γλαστρών, πολύ μεγάλων διαστάσεων, καθώς και  

επίπλων για την αισθητική και τη λειτουργική αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 

του σχολείου μας (χορηγία του Mediterranean Cosmos). 

Σταθήκατε εμπράκτως αλληλέγγυοι προς την εκπαιδευτική μας κοινότητα, συμβάλλοντας, 

όχι μόνο στον καλλωπισμό του σχολικού περιβάλλοντος, αλλά και στην ανάπτυξη γνώσεων και 

δεξιοτήτων, στην καλλιέργεια ενδιαφερόντων και κλίσεων, στην ενθάρρυνση της δημιουργικής 

απασχόλησης και της ελεύθερης έκφρασης των μαθητών/τριών μας. 

 

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς!  

Με εκτίμηση 

 

Η Διευθύντρια 

 

 

 

Χρυσάνθη Τζικούδη - Παπαγεωργίου 

Πληροφορικός - Μαθηματικός                         


