
ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΟ ΠΑΡΣΤ 2017 

Ο ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ καο, ζαο πξνζθαιεί ζην εηήζην απνθξηάηηθν πάξηπ πνπ 

ζα γίλεη ην άββατο 18 Φεβροσαρίοσ 2017 θαη ώξα 20:00 ζην ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ. Θα ππάξρνπλ 

θαγεηά θη αλαςπθηηθά γηα όινπο θαζώο θαη dj. ην πάξηπ καο ζα ζπκκεηάζρνπλ κόλν καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ καο. Σηκή πξόζθιεζεο: 5€/άηνκν. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΡΥΑΙΡΕΙΩΝ 2017 

Αγαπεηνί γνλείο, 

αο ελεκεξώλνπκε νηη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ καο, 

κεηά ηηο εθινγέο ηεο 9/2/2017 ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα σο εμήο: 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Σαθηηθά Μέιε) 

 Πξόεδξνο : Ισάλλεο Βνπξιηώηεο 

 Αληηπξόεδξνο: Βνπηζηλάο Κσλζηαληίλνο 

 Γξακκαηέαο: Κνπηζνλίθα νθία 

 Σακίαο: Ρέληνπια Γήκεηξα 

 Δηδηθόο Γξακκαηέαο: Σζαηζαξή Αδακαληία 

 Βνεζόο Σακία: Μαλνύζνπ Έιιε 

 Μέινο: Πνιπρξνληάδνπ Πεηξνύια 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο λα αθνύζνπκε θαη λα ζπδεηήζνπκε από  θνληά νπνηνδήπνηε πξόβιεκα 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά καο θαη λα βνεζήζνπκε κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ζηελ επίιπζε ηνπ. 

Δπίζεο ζα ζέιακε λα ζαο ππελζπκίζνπκε νηη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πιιόγνπ καο είλαη απαξαίηεηε ε 

εηήζηα ζπλδξνκή. 

Με ηελ ειπίδα νηη ζα κπνξέζνπκε όινη καδί λα πξνζθέξνπκε ζην δύζθνιν έξγν γηα έλα θαιύηεξν ζρνιείν, 

επρόκαζηε ζε όινπο Καιή ρνιηθή Χξνληά θαη Καιή πλεξγαζία. 

ΑΠΟΚΡΙΑΣΙΚΟ ΠΑΡΣΤ 2016 

Ο ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ καο, ζαο πξνζθαιεί ζην εηήζην απνθξηάηηθν πάξηπ πνπ 

ζα γίλεη ην άββατο 5 Μαρτίοσ θαη ώξα 20:00 ζην ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ. Θα ππάξρνπλ θαγεηά θη 

αλαςπθηηθά γηα όινπο θαζώο θαη dj. ην πάξηπ καο ζα ζπκκεηάζρνπλ κόλν καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο. 

Σηκή Πξόζθιεζεο:  5€ κατ΄άτομο 

ΠΡΟΚΛΗΗ 

Ο ζύιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ Αηγάιεσ, ζαο θαιεί ζηελ εθδήισζε «τολικός 

εκυοβισμός – μύθος και πραγματικότητα στην εποτή της κρίσης» ηελ Σεηάξηε 2 Μαξηίνπ 2016 θαη ώξα 

5:30κκ ζην ακθηζέαηξν ηνπ ζρνιείνπ. 

Θα κηιήζεη ν Κνο Μπνγδάλεο Γηώξγνο – Ψπρνιόγνο ζηέιερνο ηνπ Κέληξνπ πξόιεςεο εμαξηήζεσλ Άξεμηο 

θαη ζα αθνινπζήζεη ζπδήηεζε. 

σγκέντρωση Αγαθών Πρώτης Ανάγκης για τοσς Πρόσυσγες 

         Ο ύιινγνο Γνλέσλ & Κεδεκόλσλ, νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ Αηγάιεσ ηηο 

γηνξηηλέο απηέο εκέξεο είκαζηε αιιειέγγπνη ζηνπο πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πνπ θπλεγεκέλνη από 

πνιέκνπο θαη δησγκνύο ζηηο παηξίδεο ηνπο θαηαθζάλνπλ κε θίλδπλν ηε δσή ηνπο ζηε ρώξα καο. 



    Όζνη ηα θαηαθέξλνπλ θηινμελνύληαη πξνζσξηλά ζε θαηαπιηζκνύο αιιά ζηεξνύληαη ηα αλαγθαία αγαζά 

θαη ππνδνκέο γηα κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε. 

         Από ζήκεξα θαη κέρξη  23/12/2015  όινη καδί πξνζπαζνύκε λα ζπγθεληξώζνπκε αγαζά πξώηεο 

αλάγθεο εθθξάδνληαο έκπξαθηα ηελ αιιειεγγύε ζηνπο ζπλαλζξώπνπο καο. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΙΔΗ: Βξεθηθέο θξέκεο - ρπκνύο - ξύδη - καθαξόληα - δάραξε - θξνπαζάλ - γάια εβαπνξέ - 

κπηζθόηα - ζακπνπάλ - πάλεο γηα κσξά - κσξνκάληεια - νδνληόπαζηεο – νδνληόβνπξηζεο - θνλζέξβεο  θ.α 

. 

Τα είδη αυηά ηα ζυγκενηρώνουμε καθημερινά ζηο γραθείο ηου Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 

Σας εστόμαστε Καλές Γιορτές με εκτίμηση το Δ.Σ τοσ Σσλλόγοσ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 4οσ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΑΡΥΑΙΡΕΙΩΝ 

Αγαπεηνί γνλείο, 

αο ελεκεξώλνπκε νηη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πιιόγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ ζρνιείνπ καο, 

κεηά ηελ απνρώξεζε ησλ κειώλ ηνπ ιόγσ απνθνίηεζεο ησλ παηδηώλ ηνπο, ζπλεδξίαζε γηα πξώηε θνξά ηελ 

Σξίηε ηεο 6εο Οθησβξίνπ 2015 θαη ζπγθξνηήζεθε ζε ζώκα σο εμήο: 

Γηνηθεηηθό πκβνύιην (Σαθηηθά Μέιε) 

 Πξόεδξνο : Ισάλλεο Βνπξιηώηεο  

 Αληηπξόεδξνο: Χξηζηίλα Λακπξνπνύινπ  

 Γξακκαηέαο: Αζαλάζηνο Παπαεπζηαζίνπ  

 Σακίαο: Γήκεηξα ηξαβνιαίκνπ-Ρέληνπια  

 Μέινο: Ισάλλα Καπέθα  

 Μέινο: ηαπξνύια Γαιηάηζνπ 

 Μέινο: Βάζσ Αλησληάδνπ 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο λα αθνύζνπκε θαη λα ζπδεηήζνπκε από  θνληά νπνηνδήπνηε πξόβιεκα 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά καο θαη λα βνεζήζνπκε κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ζηελ επίιπζε ηνπ. 

Δπίζεο ζα ζέιακε λα ζαο ππελζπκίζνπκε νηη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πιιόγνπ καο είλαη απαξαίηεηε ε 

εηήζηα ζπλδξνκή. 

Με ηελ ειπίδα νηη ζα κπνξέζνπκε όινη καδί λα πξνζθέξνπκε ζην δύζθνιν έξγν γηα έλα θαιύηεξν ζρνιείν, 

επρόκαζηε ζε όινπο Καιή ρνιηθή Χξνληά θαη Καιή πλεξγαζία. 

 


