
                  

 

           

   

    

  

 

 

  

 

 
ΑΝΟΙΥΣΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ  

ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΡΙΩΝ ΣΟΤ ΓΕ.Λ. ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ 
 
 

Αγαπεηνί γνλείο, 

Τειεηώλνληαο ε ζρνιηθή ρξνληά 2016-2017, επηζπκώ λα έξζσ γηα άιιε κηα θνξά ζε επαθή καδί 

ζαο, πξνθεηκέλνπ λα ζαο παξνπζηάζσ ηελ δσή θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη λα 

κνηξαζηώ καδί ζαο ηηο αγσλίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο κνπ. 

Τν ζρνιείν καο εθέηνο ηηκήζεθε κε πνιύ ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο ζε παλειιήλην επίπεδν: 

1.Κέξδηζε ηελ δεύηεξε ζέζε ζηνλ παλειιήλην δηαγσληζκό Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Οη καζεηέο θαη νη 

θαζεγεηέο πνπ ηηκήζεθαλ κε απηή ηελ πνιύ ζπνπδαία δηάθξηζε ζα ηαμηδέςνπλ ζην Cern ηεο 

Διβεηίαο ηνλ Ινύιην. 

2. Η ηζηνζειίδα (http://blogs.sch.gr/lyk-k-ac/) καο δηαθξίζεθε σο κία από ηηο 10 θαιύηεξεο 

παλειιελίσο θαη πήξε εηδηθό έπαηλν. 

3. Δίρακε επηηπρνύζα καζήηξηα ζηνλ δηαγσληζκό Euroscνla, ε νπνία θαη ηαμίδεςε ζην 

Σηξαζβνύξγν καδί κε ηελ ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο θ. Φξαληδή. 

4. Σηνλ παλειιήλην δηαγσληζκό Φεκείαο δηέπξεςαλ δύν καζήηξηεο ηνπ ζρνιείνπ καο.  

5.Καηνξζώζακε λα πεηύρνπκε ηελ ζπκκεηνρή καο ζε πξόγξακκα Erasmus +. Ήδε έρνπκε 

πξαγκαηνπνηήζεη δύν Δπξσπατθά ηαμίδηα, έλα ζηελ Ιζιαλδία θαη έλα ζηελ Πνισλία κε ζπκκεηνρή 

καζεηώλ, ελώ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί άιια ηξία γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά. Από ηελ 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αγνξάζακε εθέηνο ηξία laptops γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Καηαθηήζακε ηελ πξώηε ζέζε αλάκεζα ζηα ζρνιεία ηεο Αραΐαο ζην πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ 

θνξηηζηώλ. 

Δθπνλήζεθαλ από ηελ Α΄ Λπθείνπ 2 πξνγξάκκαηα Αγσγήο Υγείαο θαη από ηελ Β΄ Λπθείνπ 4 

Πεξηβαιινληηθά θη 1 πνιηηηζηηθό. Σε απηά ηα πιαίζηα έγηλαλ εμαηξεηηθέο πνιπήκεξεο εθδξνκέο 

ζηελ Καιακάηα θαη ηελ Πεινπόλλεζν θαζώο θαη ζηελ Καζηνξηά, ζηηο Πξέζπεο θαη ζηελ Φιώξηλα. 

Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ζε επηζηεκνληθνύο, πνιηηηζηηθνύο θαη 

πεξηβαιινληηθνύο ρώξνπο, ελώ επηζθέθζεθαλ ην ζρνιείν επηζηήκνλεο πνπ κίιεζαλ ζηα παηδηά 

γηα ηα λαξθσηηθά, ην ΑIDS, ηα όξηα ηεο καζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Πήξακε δεύηεξν βξαβείν γηα 

ηελ πξσηνηππία ηνπ ηίηινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο ειιεληθνύο ζπόξνπο. 
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Πξαγκαηνπνηήζακε εζεινληηθή αηκνδνζία. Σπγθεληξώζακε ηξόθηκα ηα Φξηζηνύγελλα γηα ηνπο 

πάζρνληεο ζπκπνιίηεο καο. Σπκκεηείρακε ζηε δξάζε αλαθύθισζεο «Δπέιηθηα θαπάθηα» θαη 

θαζαξίζακε ηελ παξαιία ησλ Αιπθώλ ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο «Μεζόγεηνο SΟS»  

Γηνξηάζακε όινη καδί ηηο Δζληθέο καο Δπεηείνπο, ηα Φξηζηνύγελλα, ηελ Τζηθλνπέκπηε θαη ην 

Πάζρα. 

 

Αγαπεηνί γνλείο, πξνζπαζνύκε ην ζρνιείν λα είλαη αζθαιέο θαηαθύγην γηα ηνπο καζεηέο. 

Πξνζηαηεύνπκε κε αγάπε θαη θξνληίδα ηνπο καζεηέο καο, θαη έρνπκε θαηαθέξεη λα 

αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά ηα όπνηα πξνβιήκαηα ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. 

Γηδάζθνπκε ζηνπο καζεηέο καο ηνλ αιιεινζεβαζκό. 

Δίλαη βέβαην όηη όια απηά γηα λα γίλνπλ απαηηείηαη ζθιεξή δνπιεηά θαη θαιή νξγάλσζε.  

Όκσο δελ δηεθδηθνύκε ην αιάζεην. Δίλαη θπζηθό ηα παηδηά ζαο, πνπ όπσο όια ηα παηδηά, είλαη νη 

πην απζηεξνί θξηηέο, λα έλησζαλ θάπνηεο θνξέο όηη βίσζαλ ην αίζζεκα ηεο αδηθίαο. Σίγνπξα όκσο 

δελ είλαη ζσζηό λα αληηκεησπίδεηαη ην ζρνιείν κε επηθξηηηθό πλεύκα ή κε απαμία θαη 

πεξηθξόλεζε. Τέηνηεο ζπκπεξηθνξέο δπζηπρώο αληηκεησπίζακε εθέηνο, όπσο θαη κεκνλσκέλε , 

επηπρώο, θαηαγγειία θαηά θαζεγεηή ηνπ ζρνιείνπ καο. 

Αληηιακβάλεζηε όηη ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο ηνξπηιίδνπλ ηελ θηιηθή δηάζεζε, ην πλεύκα 

ζπλεξγαζίαο θαη ελ ηέιεη ηελ θνηλή καο πξνζπάζεηα λα έρνπκε έλα όιν θαη θαιύηεξν ζρνιείν. 

Σίγνπξα απνζαξξύλνπλ θαη απνγνεηεύνπλ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ, ελώ δεκηνπξγνύλ ηελ 

ιαλζαζκέλε θαη επηθίλδπλε αληίιεςε ζηνπο καζεηέο καο όηη κπνξνύλ λα είλαη απζάδεηο θαη 

θαηαγγειηηθνί απέλαληη ζην ζρνιείν θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. 

Αγαπεηνί γνλείο, είκαη βέβαηε όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζαο είλαη αληίζεηε απέλαληη ζε ηέηνηεο 

ζπκπεξηθνξέο. Αλ ζέιεηε, όκσο, λα πξνζηαηεύζεηε ηώξα θαη κειινληηθά ην ζρνιείν, πξέπεη λα 

ζηαζείηε ελεξγά θαη ζαξξαιέα απέλαληη ζηνπο ιίγνπο πνπ δηακνξθώλνπλ ην θιίκα ηεο 

ζύγθξνπζεο θαη ηεο απαμίσζεο. Σαο ζέινπκε δίπια καο κε θξηηηθό πλεύκα, αιιά θαη κε δηάζεζε 

ζπλεξγαζίαο θαη θαιή πίζηε. 

Δκείο από ηελ κεξηά καο, ζα ζπλερίζνπκε λα δνπιεύνπκε κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο, ρσξίο 

δηαθξίζεηο θαη ραξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο, γηα λα κεηαδώζνπκε ζηα παηδηά ζαο, γλώζεηο, επθαηξίεο, 

αμίεο θαη όλεηξα. 

Σαο επραξηζηώ εηιηθξηλά γηα ηελ ζπλεξγαζία καο, ηα έμη ρξόληα πνπ έρσ ηελ ηηκή λα ππεξεηώ ην 

ζρνιείν καο. 

 

 

 

                                                                                                                   Η Γηεπζύληξηα 
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