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Πεύκα, 06/01/2023 

«ΕΥΧΕΣ & ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ.» 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, σας εύχονται εγκάρδια Χρόνια Πολλά και Καλά. 

Ευχόμαστε στα μέλη μας, τις οικογένειές τους και τις οικογένειες των εκπαιδευτικών του σχολείου 

μας Υγεία, Ευημερία και Αγάπη.  

Οι Ευχές και η Αγάπη, είναι αληθινές ιστορίες! 

 

Να μάθουμε να αγαπάμε τους ανθρώπους, ακόμη κι αν ξέρουμε ότι δεν θα μας ανταποδώσουν την 

«αγάπη»,  ακόμη κι αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στις προσδοκίες μας. Ως νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ., 

θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Σχολική Οικογένεια, όπου τα μέλη της θα νοιάζονται ο ένας τον άλλο 

κι όλοι μαζί για τα «παιδιά μας»! Να θυμόμαστε ότι οι μεγάλες επιτυχίες στη ζωή έγιναν, όχι με λόγια, 

αλλά με πράξεις!  

Απευθυνόμαστε προς όλα τα μέλη μας και σας προσκαλούμε να σταθείτε εμπράκτως αλληλέγγυοι 

προς τη Σχολική μας Κοινότητα, συμμετέχοντας στις δράσεις του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και 

του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών, του Σχολείου μας.  

Μετά τις γιορτές και σε συνεργασία με τους καθηγητές και τη Διεύθυνση του σχολείου μας, σας 

περιμένουμε όλους, γονείς και μαθητές, σε δράση που θα έχει ως στόχο τον καλλωπισμό του σχολείου 

μας. Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση για τον καθορισμό της ημερομηνίας.  

Εμείς οι γονείς, πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα της αρμονικής συνύπαρξης και της καλλιέργειας 

δημιουργικού πνεύματος, στη Σχολική μας Κοινότητα. Να δείξουμε στα παιδιά μας ότι όλοι μαζί 

μπορούμε να ομορφύνουμε το σχολείο μας αλλά και τη ζωή μας!  

Το σύνθημα των μελών του νέου Δ.Σ. είναι «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»! 

Μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά μας να ονειρεύονται το Σχολείο! Θέλουμε ένα σχολείο που: 

 θα προκαλεί το ενδιαφέρον τους 

 θα είναι καθαρό, όμορφο και με πολύ πράσινο 

 θα ενθαρρύνει τη συνεργασία και την ομαδικότητα 

 θα είναι ανοικτό στην κοινωνία, θα αποθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα και θα διαθέτει 

«παράλληλη στήριξη» στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

 θα διαχειρίζεται με τον κατάλληλο τρόπο τυχόν περιστατικά επιθετικής και βίαιης 

συμπεριφοράς 
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Σας προσκαλούμε και σας ζητάμε να σταθείτε αρωγοί στην προσπάθειά μας να δείξουμε στα παιδιά 

μας ότι με το διάλογο, τη συνεργασία και την «αγάπη», μπορούμε να ομορφύνουμε τη ζωή μας! 

Κι εμείς από την πλευρά μας, υποσχόμαστε ότι θα είμαστε εκεί, δίπλα στα παιδιά όλων μας! Θα 

είμαστε εκεί για να σας ακούσουμε και να δώσουμε μαζί τον αγώνα όπου και όποτε χρειαστεί, ώστε να 

γίνουν τα όνειρα των παιδιών μας πραγματικότητα! 

(Ευχαριστούμε θερμά, τα μέλη που συμμετείχαν στις πρόσφατες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του 

νέου Δ.Σ. του Συλλόγου) 

 

Με εκτίμηση  

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων  

(Κυριάκος Ζέρβας, Ταμάρα Μαβίδου, Ελένη Δελημπαΐδου, Θεοδοσία Κωστίνα, Αναστάσιος Γιακουμής) 


