
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Αισθανόμαστε την ανάγκη  να ευχαριστήσουμε για την συμβολή και 

την συμμετοχή τους στις δράσεις που πραγματοποίησε το σχολείο 

μας κατά την σχολική χρονιά που έκλεισε (2021-2022) τους 

παρακάτω: 

●Τους μαθητές μας και τους γονείς τους που με αγάπη και προθυμία 

αγκάλιασαν την προσπάθεια της Διεύθυνσης και των καθηγητών του 

σχολείου και υποστήριξαν το έργο μας.  

●Ιδιαίτερα ευχαριστούμε για την προθυμία στην συγκέντρωση 

ρούχων και τροφίμων που αποδώσαμε στις δομές: 

 -Κιβωτός του Κόσμου 

-Στέγη Νέων - Χωριά SOS 

-Πανελλήνια Ένωση Πολυτέκνων 

●-Ευχαριστούμε τα μέλη της Εθελοντικής  Ομάδας «ΠΡΟΤΈΚΤΑ» κ.κ. 

Γεώργιο Μόσχοβο, Κωνσταντίνο Καίσαρη και Ιωάννη Δάβαρη για την 

παρουσίαση του προγράμματος στο σχολείο μας με εξοπλισμό τους  

των  «Πρώτων Βοηθειών»  

●-Ευχαριστούμε τον κ. Κωσταντίνο Θεοφάνους για τον χρόνο, τον 

κόπο  και την εθελοντική του προσφορά σε ελαιόλαδο,  που μας 

παρουσίασε την παρασκευή οικιακού σαπουνιού, δράση μας, που 

μας απέδωσε ωραία σαπούνια που χρησιμοποιούμε και που στο 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο αριθμεί ήδη 14.000 προβολές. 

●-Ευχαριστούμε τα μέλη της Δίωξης ηλεκτρονικού Εγκλήματος για 

την υπομονή και τον χρόνο τους, για την παρουσίαση στους μαθητές 



μας του παραπάνω θέματος που άπτεται της προσωπικής τους 

ασφάλειας και προστασίας. 

● Ευχαριστούμε τον ηθοποιό Δημήτρη Σταρόβα που φιλοξένησε 

μαθητές μας στο στούντιό του, ψηφιοποίησης ήχου, στο πλαίσιο του 

προγράμματος του σχολείου μας της «Βουλής των Εφήβων». 

●Ευχαριστούμε τον κ. Ιαβέρη για τον χρόνο και την εθελοντική του 

προσφορά στην ενημέρωση των μαθητών μας για θέματα οδικής 

ασφάλειας. 

●Ευχαριστούμε τα μέλη της ομάδας του Εθνικού Θεάτρου για το 

πρόγραμμα – σεμινάριο της Εφηβικής σκηνής που παρουσίασαν στο 

σχολείο μας. 

●Ευχαριστούμε τον κ. Κότιο Κωνσταντίνο, σύμβουλο 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού που σε δύο διαφορετικές 

συνεδρίες ενημέρωσε τους μαθητές μας της Β΄και της Γ΄τάξης , για το 

σημαντικό αυτό ζήτημα. 

●Ευχαριστούμε τον κ. Παύλο Πετρίδη ιατρό που μετέφερε στους 

μαθητές μας απαραίτητες γνώσεις για την προσωπική ΄τους 

προστασία  και ασφάλεια σε θέματα υγείας. 

●Ευχαριστούμε πολύ,  τον φούρνο της γειτονιάς μας «Το Γιαννιώτικο» 

για την εθελοντική και αξιέπαινη προσφορά του να ψήσει και να 

μεταφέρει τα Πασχαλινά κουλούρια που πλάσαμε – ένα ολόκληρο 

σχολείο, με πολλά ταψιά με κουλούρια- προ των διακοπών του 

Πάσχα. Τον ευχαριστούμε επίσης για την πεντανόστιμη τούρτα που 

μας έφτιαξε -  κατόπιν παραγγελίας μας- για την αποφοίτηση των 

αγαπητών μας μαθητών της Γ΄Λυκείου. 

●Ευχαριστούμε την Πρόεδρο της Σχολικής μας Επιτροπής κ. Απέργη 

που εισάκουσε και διευκόλυνε τα ανακύπτοντα αιτήματα μας κατά 



την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αλλά και για τον εμπλουτισμό της 

βιβλιοθήκης μας όπως της ζητήσαμε, για τους ανεμιστήρες που 

ζητήσαμε και φρόντισε να τους φέρει άμεσα για να διευκολύνουμε 

τους μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Την  ευχαριστούμε 

που όσο της ήταν δυνατό, ήταν δίπλα μας υποστηρικτική στο σχολείο, 

σε δύσκολες στιγμές και περιστάσεις. 

●Ευχαριστούμε την ηθοποιό κ. Αβδελοπούλου Αλίκη που συνέβαλε 

με την παρουσία και απαγγελία της στην επιτυχία της γιορτής μας 

λήξης της σχολικής χρονιάς. 

●Ευχαριστούμε το μεζεδοπωλείο «Σπόρος» για την προσφορά τους 

σε κάποια  γευστικά πιάτα για την γιορτή λήξης της σχολικής μας 

χρονιάς. 

●Ευχαριστούμε τους μαθητές μας και τους γονείς αυτών, οι οποίοι 

παρόλο που βρίσκονταν σε διακοπές,  προθυμοποιήθηκαν να 

βοηθήσουν με τις απαγγελίες τους στην γιορτή λήξης της σχ. χρονιάς: 

Κουτσογιαννόπουλο Σπύρο, Σαρηγεωργίου Μαρία Ελένη, Σορομτζή 

Θάλεια. 

●Ευχαριστούμε τους μαθητές μας,  μέλη της ορχήστρας και της 

χορωδίας του σχολείου μας που μας χάρισαν με την δουλειά τους την 

ευχαρίστηση να παρακολουθήσουμε πραγματικά εξαιρετικές και 

συγκινητικές γιορτές και ερμηνείες. 

●Ευχαριστούμε ιδιαίτερα επίσης, τους θαυμάσιους μαθητές μας και 

μουσικούς, αδερφούς Χαμπίδη, Μάνο και Χρήστο και τον μαθητή 

μας  Καρπετά Κωνσταντίνο  καθώς και τον εξαιρετικό  διδάσκαλο 

του ωδείου τους Νίκο Βαρβαρέσο, που μας κράτησαν συντροφιά και 

ομόρφυναν την γιορτή μας στις 30/6/2022,  με τα Σμυρναίικα και 

Ρεμπέτικα τραγούδια που ερμήνευσαν. 



●Ευχαριστούμε το Σ.Μ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και τον Δήμο Νέας Σμύρνης, για 

την προσφορά τους στην γιορτή μας, της 30/6/2022. 

●Ευχαριστούμε τέλος, καθέναν και καθεμία και κυρίως τους 21 

υπέροχους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς μας(καλή μονιμότητα και 

πάντα καλή καρδιά, αγαπημένοι συνάδελφοι) που με ειλικρίνεια 

συμπαραστάθηκαν και υποστήριξαν το δύσκολο έργο μας! 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 







 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

Η Διευθύντρια: 

 Φωτεινή Δράκου 

Οι υποδιευθυντές:  

Ιορδανίδης Χρήστος, Τσάμης Γιώργος 


