
Θεσσαλονίκη, 7-10-2020 
 
Αγαπητοί Γονείς & Φίλοι, 
 
Όπως ήδη γνωρίζετε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία  στις 26/09/2020  η διαδικασία αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας και  
σήμερα 7/10/2020 συστάθηκε το νέο Δ.Σ. Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν μεγάλη, ενώ υπήρξε και συμμετοχή 
υποψηφίων τόσο για το Δ.Σ. όσο και για τα υπόλοιπα όργανα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων. Όλα αυτά 
αποδεικνύουν ότι το ενδιαφέρον των γονέων για το μέλλον του Συλλόγου μας αλλά και για την στήριξη των παιδιών 
μας κατέχει σημαντική θέση στις προτεραιότητες των οικογενειών.  
 
Το Δ.Σ. του απερχόμενου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων θέλει  να εκφράσει τις ευχαριστίες του στον 
Γυμνασιάρχη κ. Νευροκοπλή Αθανάσιο για την άοκνη και συνεχή συμπαράσταση και στήριξη, όπως και στους 
καθηγητές για την ποιοτική διαφορά στον τρόπο διαχείρισης της τηλεκπαίδευσης, βοηθώντας τους μαθητές να 
προσαρμοστούν στις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες λόγω Covid-19 . 
 
Ως Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ.  θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους γονείς για την στήριξή τους αλλά και για 
την συνεισφορά τους στην επίτευξη των κοινών στόχων.  
 
Ενημερωτικές Ημερίδες για ευαίσθητα θέματα,   όπως: 
1)   ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ Σ’ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ  (26/11/2018  Ασλανίδου ψυχολόγος ΟΚΑΝΑ)  
2)   ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ (8/2/2019   Meditetarranean Palace Hotel) 
3)   Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  (2/12/2019  Καθ. Ψυχολ. Παν. Αθηνών Παρασκευόπουλος)  
4)  Ενημερωτική συνάντηση με British Council για τις σπουδές στην Αγγλία (29/3/2019) 
5)  Ενημέρωση  της ΧΑΝΘ για  τις κατασκηνώσεις και την αξία τους (29/3/2019) 
6)  Η Ελληνική γλώσσα σε σχέση με το αλφάβητο και τον Ελληνικό Πολιτισμό (ομιλία καθ. Γλωσσολογίας Γεωργίου 
Μπαμπινιώτη  9/4/2019) 
7)  Κοπή βασιλόπιτας συλλόγου γονέων (9/2/2020 Meditetarranean Palace Hotel) 
8)  Συνεργασία με ιατρικό όμιλο EUROMEDICA για έλεγχο covid – 19 προς το Αρσάκειο Σχολείο (ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΓΟΝΕΩΝ)  με ειδική τιμή,  
ήταν μερικές από τις δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
Η εντολή μετά την καθολική συμμετοχή των γονέων στις εκλογές είναι ισχυρή: Το νέο Δ.Σ. καθώς και οι 
αντιπρόσωποι στα υπόλοιπα όργανα, οφείλουν να διαφυλάξουν τα κεκτημένα και να αναπτύξουν στο μέγιστο 
δυνατό τις δράσεις, ώστε να ενισχυθεί η υπάρχουσα δυναμική και το όφελος των παιδιών μας να είναι μεγαλύ τερο. 
 
Όλοι μας, όλα τα μέλη του Συλλόγου, όλοι οι γονείς, οφείλουμε να στηρίξουμε την εντολή. Ο διάλογος οφείλει να 
γίνεται μέσα από τους θεσμούς που διέπουν τη λειτουργία των συλλόγων. 
 
Χαιρετίζω το νέο Δ.Σ. και του εύχομαι να βρει γρήγορα το μονοπάτι που θα οδηγήσει στην εκπλήρωση των 
ανωτέρω στόχων, μέσα από την τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών. 
 
Καλή επιτυχία και καλή δύναμη! 
 
Ως απερχόμενος Πρόεδρος σας αποχαιρετώ με ένα από τα αγαπημένα μου αποφθέγματα: 
Του ανθρωπίνου βίου ο μεν χρόνος στιγμή, η δε ουσία ρέουσα, η δε αίσθησις αμυδρά, η δε όλου του σώματος 
σύγκρισις εύσηπτος, η δε ψυχή ρόμβος, η δε τύχη δυστέκμαρτον, η δε φήμη άκριτον. 

—  Marcus  Aurelius, 121-180 μ.Χ.  «Τα εις εαυτόν», β’17. Ρωμαίος Αυτοκράτωρ  
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