
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!! 

 

Αγαπητοί μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, και προσωπικό του 

σχολείου,  

θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, για τη συμβολή σας, για την 

παρουσία σας και γενικά για όλη την βοήθεια που προσφέρατε 

για την πραγματοποίηση της  εκδήλωσης λήξης του φετινού 

σχολικού έτους. 

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, έδωσαν τον 

καλύτερό τους εαυτό, με πολύ κόπο, αλλά και μεράκι, σε αυτό το 

διαχρονικό ταξίδι μνήμης, τιμής, παράδοσης, αλλά και 

καινοτομίας. 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές που παρουσίασαν με αγάπη τα δρώμενά τους στην εκδήλωση!!! 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο και σε ώρες εκτός 

εργασιακού ωραρίου, με πολύ κέφι να οδηγήσουν τους μαθητές να αποδώσουν τον καλύτερο εαυτό τους κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης!!!!  

Αφού ευχαριστήσουμε τους υψηλούς 

προσκεκλημένους, θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά 

στους γονείς που στήριξαν τα εναπομείναντα μέλη του 

συλλόγου γονέων, και τη Διεύθυνση του σχολείου, για 

την προετοιμασία, την παρουσία τους κατά τη διάρκεια 

της εκδήλωσης, αλλά και μετά τη λήξη για την 

επαναφορά του σχολείου στην κανονικότητα, καθώς 

και τις οικογένειες των κ. Γεωργίου Ανδριέλου και 

Κρούπη Αναστασίας καθώς και Μωϋσίδη Κοσμά και 

Κασάπογλου Γρηγορίας… 

 

 

Θα ευχαριστήσουμε τα παραιτηθέντα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων, κ. Παπασταμάτη Νικόλαο, κ. 

Κυριακίδου Δέσποινα, κ. Συροπούλου Μαρία, κ. Μάντεση Γεωργία, κ. Κουκογιάννη Γαρυφαλλιά, γιατί η 

συνεργασία σε προσωπικό επίπεδο ήταν άριστη, σε θεσμικό επίπεδο ικανοποιητική, όσο αφορά τις διαδικασίες 

σε σχέση με την Διεύθυνση του σχολείου, και πρόσφεραν πολύτιμο έργο και στήριξη κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. 

Θα ευχαριστήσουμε τους γονείς που με δική τους 

επιβάρυνση στήριξαν τους Ομίλους Αριστείας και 

Καινοτομίας, καθώς και όλους τους γονείς που επωμίστηκαν 

οικονομική επιβάρυνση για τις απαιτήσεις της εκδήλωσης. 

Θα ευχαριστήσουμε για την χορηγία ατομικών φιαλιδίων 

νερού για όλους τους μαθητές από την οικογένεια του κ. 

Ανέστη Νικολάου και  κ. Νικητοπούλου Διονυσίας…. 

Θα ευχαριστήσουμε για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης 

την οικογένεια του κ. Χαρίτωνα Δρακάκη και κ. Δαμοπούλου 

Ελένης,για  τις πολύτιμες παρεμβάσεις τους κατά τη διάρκεια 

της εκδήλωσης…..και τη συνέχεια με τους αποφοιτούντες 

μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης… 



 Θα ευχαριστήσουμε για την αφιλοκερδή προμήθεια 

εξοπλισμού για την ηχητική κάλυψη, καθώς και τα εφέ καπνού 

και βεγγαλικών της εκδήλωσης την οικογένεια του  κ. 

Αγγελοκωστόπουλου Γεωργίου και Αλπέντζου  Χρυσάνθης…. 

Θα ευχαριστήσουμε για την αφιλοκερδή προμήθεια του 

Θυρεού του Πειραματικού από την οικογένεια του κ. 

Αλιμπέρτη Στέφανου και της κ. Κρητικού Βασιλικής καθώς και 

για την  όλη  παροχή βοήθειας κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

 

 

 

Θα ευχαριστήσουμε για την αφιλοκερδή προμήθεια των βεγγαλικών 

και του συστήματος καπνού, τον απερχόμενο  

Πρόεδρο του Δ.Σ Συλλόγου γονέων, καθώς και για τις εργασίες που 

επιτέλεσε, όπως τοποθέτηση προβολέων, τοποθέτηση πανιού 

προβολής projector, παροχή διακλαδωτών παροχής ηλεκτρικής 

τάσης, μεταφορά ηχείων για επισκευή κ.λπ…. 

 

Θα ευχαριστήσουμε την οικογένεια του κ. Τσιουρή Ιωάννη και κ. 

Μάρθας Καλαφάτα, για όλη τη βοήθεια που προσέφερε, την στήριξη 

στο έργο του σχολείου, καθώς και τη σημαντική χορηγία με 1000 

μπαταρίες για την κάλυψη των Ομίλων Ρομποτικής και του Πανελλήνιου Διαγωνισμού… 

Θα ευχαριστήσουμε την οικογένεια του κ. Αναστάσιου Ζευγαρίδη και 

της κ. Αθανασοπούλου Μαρίας, για όλα τα χρόνια που πρόσφεραν τις 

υπηρεσίες τους ως μέλη τη Δημοτικής Αστυνομίας, και υποστήριξαν με 

τις ενέργειές τους τη διευθέτηση σημαντικών θεμάτων του σχολείου, 

τόσο σε καθημερινή βάση, όσο και κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων…  

Θα ευχαριστήσουμε την οικογένεια της κ. Λουκίας Ζαχάρη και κ. 

Βασιλείου Καρανίκα, καθώς και το προσωπικό Καθαριότητας του 

σχολείου τόσο για τη συμβολή τους για την προετοιμασία, όσο και κατά 

τη διάρκεια της εκδήλωσης, αλλά και για τον απέραντο ζήλο που 

δείχνουν κατά την διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς και 

αποδεικνύουν, ότι δεν επιτελούν εργασία, αλλά φροντίδα με πολλή αγάπη για το σχολείο μας!!! 

 

Θα ευχαριστήσουμε όλους εσάς, τους αφανείς και καθημερινούς γονείς, που στηρίζετε το έργο των 

εκπαιδευτικών, του μοναδικού Πειραματικού Σχολείου Νέας Ιωνίας ζητώντας συγνώμη, αν δεν αναφέραμε 

κάποιους σε προσωπικό επίπεδο, για τη συμβολή τους στο έργο του σχολείου. 

 


