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Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων  

8ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης 

Κ Α Λ Ω Σ Ο Ρ Ι Σ Μ Α 
 

 Ηλιούπολη, 10/09/2015 
 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες! 
 
 Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου μας σας καλωσορίζουν στο σχολείο μας και σας εύχονται καλή σχολική 
χρονιά 2015-16 σε εσάς και τα παιδιά σας. 
 
 Τα προηγούμενα χρόνια χάρη στις πρωτοβουλίες του Συλλόγου μας, με την βοήθεια των γονέων σε 
συνεργασία με την Διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου μας, έγινε μια συστηματική 
προσπάθεια με σκοπό την συνεχή βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος. 
 
 Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 την ανακατασκευή των δαπέδων στις αίθουσες διδασκαλίας, 

 τους ελαιοχρωματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και κιγκλιδωμάτων, 

 την κατασκευή νέων τουαλετών και την ανακαίνιση των υφιστάμενων, 

 την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων στις αίθουσες διδασκαλίας, 

 την συντήρηση των εξωτερικών χώρων (τοποθέτηση πλαστικού τάπητα στο επάνω προαύλιο, 
καθαρισμοί φρεατίων κλπ), 

 την συντήρηση του οπλισμού του κτιρίου (επισκευή των ρυγματώσεων), 

 την προμήθεια υλικού (έδρες, φωριαμοί, κάδοι ανακύκλωσης), 

 την απόκτηση νέας μικροφωνικής εγκατάστασης, 

 την αλλαγή μοκέτας σκηνής στην αίθουσα εκδηλώσεων, 

 την τοποθέτηση εικαστικών πινάκων στους διαδρόμους (προσφορά Μουσείου Μπενάκη). 
 
Επιπλέον, ο Σύλλογός μας προσπάθησε να ψυχαγωγήσει και να επιμορφώσει μικρούς και μεγάλους. 
με μια σειρά: 

 πολιτιστικών εκδηλώσεων (όπως το αποκριάτικο πάρτυ, η εορτή αποφοίτησης 6ης τάξης, η 
«Αστροβραδιά», οι παραστάσεις Καραγκιόζη και κουκλοθεάτρου, η προβολή παιδικής ταινίας), 

 εκπαιδευτικών εκδρομών και 

 ενημερωτικών ημερίδων (με θέματα όπως σχολικός εκφοβισμός, διάσπαση ελλειμματικής 
προσοχής, χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών κ.α.). 

  
 Επίσης, είναι πάντα αρωγός στο Σχολείο μας, στα παιδιά μας και στις οικογένειές μας παρέχοντας στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων του ότι μπορεί μέσα στους δύσκολους οικονομικούς καιρούς (όπως 
«Βασιλόπιτες» για όλες τις τάξεις, διανομή χριστουγεννιάτικων δώρων σε όλους τους μαθητές, έκδοση 
σχολικού ημερολογίου με τις φωτογραφίες των παιδιών, αγορά αθλητικών εμφανίσεων για τις ομάδες του 
σχολείου μας), ενώ διοργάνωσε και μια πρωτοβουλία συγκέντρωσης διαφορών ειδών από προφορές των 
γονιών προς το «Χαμόγελο του Παιδιού». 
 



2 
 

  Για όλα τα παραπάνω, μπορείτε να ενημερωθείτε στην διαδικτυακή μας διεύθυνση http://8dim-
ilioup.att.sch.gr. Στην εν λόγω διεύθυνση μπορείτε επίσης να έχετε ενημέρωση για τις δραστηριότητες 
τόσο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιούπολης, όσο και του Δήμου Ηλιούπολης, αλλά και 
άλλων φορέων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία.  
 
  Αγαπητοί γονείς, όλη αυτή η προσπάθεια για να συνεχιστεί και λειτουργήσει για άλλη μια χρονιά προς 
όφελος των παιδιών μας και των οικογενειών μας απαιτεί την εθελοντική συνεισφορά μας. Προκειμένου 
να υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες μας δράσεις έγκαιρα, θα θέλαμε να κάνουμε έκκληση ώστε η 
ετήσια καθορισμένη συνδρομή μας του ποσού των € 5- να καταβληθεί από μέρους σας το συντομότερο 
δυνατόν. 
 Τα μέλη του Δ.Σ. επιθυμούν να δηλώσουν ότι θα είναι: 

 πάντα παρών να συνδράμουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα που θα εντοπισθεί, 

 πρόθυμα να ακούσουν όποια ιδέα προταθεί από εσάς για την βελτίωση του σχολικού 
περιβάλλοντος των παιδιών μας και  

 έτοιμα να υποδεχτούν οποιαδήποτε επιπλέον συνεισφορά που κάποιος από εσάς επιθυμεί να 
προσφέρει. 

 
 Καλή σχολική χρονιά! 

  
Το Δ.Σ. 

 

 Ευάγγελος Ασπρογέρακας, Πρόεδρος 

 Μύριαμ Ροντρίγκεζ-Ρουίζ, Αντιπρόεδρος (υπεύθυνη Γ’ Τάξης) 

 Χαράλαμπος Κωνσταντόπουλος, Γραμματέας (υπεύθυνος Β’ Τάξης) 

 Ιωάννα Κασιμάτη-Βέργη, Ταμίας (υπεύθυνη Α’ Τάξης) 

 Γεώργιος Μάλαμας, Μέλος (υπεύθυνος Ε’ Τάξης) 

 Ειρήνη Γρίλλια-Γλυμακοπούλου, Μέλος, (υπεύθυνη Δ’ Τάξης) 

 Ελένη Δερβισάκη-Σεργεντάνη, Μέλος (υπεύθυνη ΣΤ’ τάξης)  
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