
 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

 

                                                                             Λέσβου 4  , Νέα Σμύρνη 

                                                                                                           8/12/2014 

Αγαπητοί γονείς, 

Η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης  ως ένα από τα πιο ιστορικά Πειραματικά Λύκεια της 

Ελλάδος  αποτελεί ένα μεγάλο πνευματικό φάρο  και παίζει ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο 

στη μόρφωση των νέων. 

Η ύπαρξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων συμβάλλει στη βελτίωση και αναβάθμιση 

της εκπαίδευσης και στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων  που διαρκώς 

προκύπτουν. 

Με την επιστολή αυτή θέλουμε να σας ενημερώσουμε : 

i. Όπως γνωρίζετε στο σχολείο μας λειτουργούν διάφοροι όμιλοι. Ο όμιλος 

«Φιλαναγνωσία  και Σχολική Βιβλιοθήκη» την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 

2014  και ώρα 7:30 μ.μ.  στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας 

διοργανώνει ομιλία με θέμα  ¨Η επιστημονική στάση απέναντι στα 

πράγματα¨  με καλεσμένο τον κύριο Στέφανο Τραχανά  Πρόεδρο των 

Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Η συμμετοχή μας  είναι σημαντική. 

 

ii. Για άλλη μια χρονιά η Ευαγγελική Σχολή θα υλοποιήσει σε συνεργασία με την 

AIESEC ,το μεγαλύτερο φοιτητικό παγκόσμιο οργανισμό  ,το πρόγραμμα 

Young Power.Το σχολείο μας χρειάζεται να εξασφαλίσει τη διαμονή σε 

φοιτητή /τρια . Η παροχή διαμονής δεν προϋποθέτει τίποτα περισσότερο από 

την παροχή στέγης στον/στην εθελοντή/ντρια. Η οικογένεια δε χρειάζεται να 

τροποποιήσει το ημερήσιο πρόγραμμά της.  Συγκεκριμένα, ο φοιτητής/τρια 

θα βρίσκεται στη χώρα μας συνολικά 6 εβδομάδες ( 19 Ιανουαρίου έως 28 

Φεβρουαρίου ) και μπορεί να φιλοξενηθεί κι από περισσότερες οικογένειες 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Στην ιστοσελίδα του σχολείου θα βρείτε 

πληροφορίες του προγράμματος αυτού και τηλέφωνα επικοινωνίας. 

 

iii. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων όπως και τα προηγούμενα χρόνια 

συγκεντρώνει τρόφιμα (μακαρόνια, ρύζι, λάδι, ζάχαρη κλπ.) για τους 

συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και στερούνται ακόμα και τα 

απαραίτητα εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας.  Η συλλογή θα 

γίνεται  στο χώρο του σχολείου από εκπρόσωπο του συλλόγου από Πέμπτη 

11 Δεκεμβρίου έως και Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 8:15 – 9:00 π.μ. 



 

iv. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων μαζί με το 15μελές μαθητικό συμβούλιο, 

διοργανώνει Χριστουγεννιάτικη χοροεσπερίδα που θα πραγματοποιηθεί το 

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014 στις 21:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

σχολείου. Ελπίζουμε να είστε όλοι εκεί , για να ζήσουμε μαζί τα πιο όμορφα 

Χριστούγεννα. 

 

 

v. Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη  μεταξύ 9:00 – 12:00 θα 

βρίσκεται στο σχολείο εκπρόσωπος του Συλλόγου όπου θα μπορείτε να 

ενημερώνεστε για το σύλλογο και να συζητάτε οποιοδήποτε  θέμα σας 

απασχολεί. Θεωρούμε πολύ σημαντική τη παρουσία σας και τη συμμετοχή 

σας. Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. 

Ένας από τους σημαντικότερους πόρους του Συλλόγου  είναι η ετήσια 

συνδρομή μας 15 ευρώ. Με τα έσοδα αυτά, αφενός  μπορούμε να βοηθούμε 

τη διεύθυνση του σχολείου να δίνει λύσεις, αφετέρου εμείς οι ίδιοι θα 

μπορούμε να εμπλουτίζουμε περισσότερο τη σχολική του ζωή. 

Σας γνωστοποιούμε επίσης ότι η θητεία του Συλλόγου λήγει και στα μέσα 

Ιανουαρίου θα σας ενημερώσουμε για Γενική Συνέλευση . ώστε να 

οδηγηθούμε σε εκλογές. 

 

Στους διδάσκοντες, τους μαθητές και τους γονείς απευθύνουμε εγκάρδιες 

ευχές για ένα δημιουργικό κι ευτυχισμένο 2015. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ! 

 

ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ.                                                                             Η Πρόεδρος 

 

                                                                                               Χρυσούλα   Παππά 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          


