
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων                                                                               Ίλιον 6/11/2018 

1ου  Γυμνασίου Ιλίου 

E-mail :1gimiliougo@gmail.com    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Αγαπητοί γονείς! 

   Με αφορμή τη μειωμένη προσέλευση γονέων στην ετήσια γενική τακτική συνέλευση του συλλόγου 

μας, που πραγματοποιήθηκε στις 26/09/2018, θέλουμε να σας ενημερώσουμε συνοπτικά για τα έως 

τώρα πεπραγμένα του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου μας. 

1.-  Από τις αρχές του έτους 2017 ξεκίνησε κατόπιν πρωτοβουλίας μας, η αντικατάσταση όλων 

των κουρτινών του σχολείου, προσπάθεια που ολοκληρώθηκε στην αρχή του τρέχοντος 

εκπαιδευτικού έτους. 

Εκτός από το χρηματικό ποσό που έδωσε ο σύλλογος, η δράση αυτή οφείλεται κυρίως στους  

γονείς που πρόσφεραν το ύφασμα και έραψαν τις κουρτίνες.  

2.- Κατόπιν πιέσεων δικών μας και της διεύθυνσης του σχολείου, ο δήμος προέβη το καλοκαίρι 

του 2017 & 2018 σε συγκεκριμένες εργασίες αναμόρφωσης τόσο του εσωτερικού, όσο και του 

εξωτερικού χώρου του κτιρίου.  

3.- Καλύψαμε το χρηματικό κόστος της τοιχογραφίας που εκτείνεται στο χώρο του 

κλιμακοστασίου από το ισόγειο έως τον πρώτο όροφο.  

      Ακολούθως η κυρία Ιωάννα Ρούσσου - Παναγοπούλου , ιδιοκτήτρια των εκπαιδευτηρίων  

ξένων γλωσσών LETTERA, χορήγησε την ολοκλήρωση της υπάρχουσας τοιχογραφίας καθώς και 

τη δημιουργία αντίστοιχης από τον πρώτο όροφο προς το δεύτερο. 

      Τέλος ο σύλλογος μας αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη δράση με μία τελευταία 

ζωγραφιά στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.  

4.-  Από κοινού με τη διεύθυνση του σχολείου αναλάβαμε την αλλαγή δεκαπέντε (15) οθονών 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στην αίθουσα πληροφορικής καθώς και σε τρεις (3) ακόμη αίθουσες, 

μαζί με τις απαιτούμενες βάσεις στήριξης. 

5.- Τα Χριστούγεννα των ετών 2016 & 2017 προσφέραμε σε όλους τους μαθητές χυμούς, 

αναψυκτικά και γλυκά, ενέργεια που επιθυμούμε να επαναλάβουμε και φέτος. 

6.- Στις 13/12/17 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας  

ημερίδα, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων, από την κλινική ψυχολόγο κυρία Νίκη 

Βασιλείου με θέμα:<< Εφηβεία: Ανησυχητικά συμπτώματα και τρόποι αντιμετώπισης, 

δυσκολίες προσαρμογής στο γυμνάσιο, παραίτηση από τη μελέτη, αντιδραστικότητα, 

αγχώδεις & καταθλιπτικές εκδηλώσεις>>. 

7.- Τον περασμένο Μάιο έγινε φωτογράφιση των μαθητών.  

8.- Το καλοκαίρι διοργανώσαμε τη γιορτή λήξης του σχολικού έτους, μεταξύ των άλλων με 

ζωντανή μουσική και χορευτικό συγκρότημα, στην οποία ο σύλλογος μας πρόσφερε στους 

απόφοιτους της Γ΄τάξης αναμνηστικό δώρο. 

9.- Ευχαριστούμε όσους γονείς έχουν ήδη καταβάλει την ετήσια συνδρομή των δέκα (10) € και    

    παρακαλούμε όσους το έχουν αμελήσει και έχουν τη δυνατότητα να την καταβάλουν μέσω των 

παιδιών τους στη διευθύντρια του σχολείου μας κ. Κοκκόρη, ώστε να μπορεί ο σύλλογος μας , να 

συνεχίσει τις δράσεις του. Οι αποδείξεις θα σας αποσταλούν. 

  
  Με εκτίμηση, 

Για το Δ.Σ. 

 

           Ο Πρόεδρος 

  

 

        Δαμιανός Σπύρος    

                   Η Γραμματέας 

 

              

                    Μαρία Αντωνοπούλου  



 


