
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Ήδη συμπληρώνονται δύο χρόνια ουσιαστικής κατάθεσης ψυχής από τα μέλη του 

Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Με τα λάθη, τις αδυναμίες μας , αλλά πάντα με καλές 

προθέσεις (παρά τα όσα κατά καιρούς ακούγονται) βάλαμε στόχους τους οποίους 

ως επί το πλείστον, φέραμε εις πέρας και δημιουργήσαμε την υποδομή για ακόμα 

ουσιαστικότερες δράσεις από αυτούς που θα κληθούν να αναλάβουν καθήκοντα 

τα επόμενα έτη ως μέλη του Συλλόγου.  

Έχοντας ως μοναδικό στόχο την υποστήριξη του έργου του σχολείου και πάντα σε 

συνεργασία τόσο με το εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο και με τους μαθητές όπου 

χρειάζεται, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 11ου Δημοτικού Σχολείου 

Δράμας θα είναι πάντα στη διάθεσή των γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας. Γι’ 

αυτό το λόγο  για όσους δε μας γνωρίζετε, θα θέλαμε να συστηθούμε και να σας 

ενημερώσουμε για τα εξής: 

α) Μετά από τις εκλογές του που διεξήχθησαν στις 17/12/2018 και ημέρα Δευτέρα, 

εκλέχτηκαν οι εξής επτά :  

1. Αργύριος Κιοσσές                   (Πρόεδρος)   

2. Αναστασία Καπάνταη              (Αντιπρόεδρος) 

3. Παναγιώτης Μπουδακίδης       (Ταμίας) 

4. Χρυσάνθη Προδρόμου            (Γραμματέας) 

5. Εύη Λαγάκη                             (Μέλος)  

6. Ευγενία Σεΐζη                           (Μέλος) 

7. Μαρία Μπουδακίδου               (Μέλος) 

β) Οι υποψήφιοι ήταν οι άνωθεν επτά, καθώς δεν υπήρχε συμμετοχή και ενδιαφέρον -

εκτός της κα Μπουδακίδου Μαρίας- από τους γονείς και κηδεμόνες ώστε να 

ανανεωθεί το Δ.Σ. του συλλόγου.  

Ένα από τα παράπονα του συλλόγου μας είναι ότι τα μέλη δηλαδή όλοι εσείς οι 

γονείς και οι κηδεμόνες δεν έχετε ενεργή συμμετοχή στις συγκεντρώσεις που κατά 

καιρούς έχει προτείνει το Δ.Σ.. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο σύλλογος είναι ανοιχτός 

για όλους εσάς -τα μέλη του-  για να μας προτείνετε τις ιδέες σας, να μας κάνετε τα 

παράπονά σας, αλλά και για να μας ελέγξετε αν θελήσετε, μέσω των βιβλίων εσόδων 

– εξόδων και των πρακτικών. Είμαστε στη διάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.  

Κατά τη λήξη της περσινής σχολικής χρονιάς ο σύλλογος οργάνωσε μια 

αποχαιρετιστήρια γιορτή με μουσική, σουβλάκι και λαχειοφόρο αγορά. Σε αυτό το 

σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές γονείς που έλαβαν μέρος και 

συνεργάστηκαν μαζί μας, συνδράμοντας έμπρακτα, ώστε να διεξαχθεί όσο το 

δυνατόν πιο ομαλά η γιορτή. Επίσης για τη γιορτή λήξης σας ενημερώνουμε ότι και 

φέτος θα ζητηθεί η συνδρομή σας ως εθελοντές οργανώνοντας ανοιχτή συγκέντρωση, 

στην οποία και ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε οι περισσότεροι από εσάς. Επιπλέον 

θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους γονείς που σε κάθε εκδήλωση που 



οργανώνει το σχολείο μας και ζητείται η συμμετοχή σας για παρασκευή εδεσμάτων, 

συνδράμετε με μεγάλη γενναιοδωρία και ευχαρίστηση. 

Πριν προχωρήσουμε στα πεπραγμένα του συλλόγου για τα σχολικά έτη 2016-’17, 

2017-’18, 2018-’19, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την χορηγία την οποία 

λάβαμε ως σχολείο από το ΩΝΑΣΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, έπειτα από συνεργασία του 

συλλόγου με το διευθυντή του σχολείου, η οποία περιλαμβάνει Αρμόνιο, Ηλεκτρικό 

Πιάνο, Μουσικά όργανα για τη διδασκαλία στην τάξη, έναν φορητό υπολογιστή και 

μια ψηφιακή βιντεοκάμερα. Εν συνεχεία θέτουμε υπόψιν σας ότι από την έναρξη του 

σχολικού έτους έχουμε στείλει επιστολές αναζητώντας χορηγούς και σε άλλους 

οργανισμούς και εταιρίες μία εκ των οποίων είναι ο ΟΠΑΠ και που κατά πάσα 

πιθανότητα έως το τέλος του σχολικού έτους θα έχουμε θετική ανταπόκριση. Εν 

κατακλείδι, θετική ήταν η ανταπόκριση του κυρίου Παυλίδη με τη χορηγία των €200 

η οποία θα διατεθεί προς τη τιμητική γιορτή που θα οργανωθεί, για τους μαθητές του 

σχολείου μας οι οποίοι απέσπασαν το δεύτερο βραβείο «Μουσικής» σε σχολικό 

διαγωνισμό της Κύπρου.  

 

Ακολουθούν τα: 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 11ου 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016-2017 

Οργάνωση :  

• Χριστουγεννιάτικο Παζάρι 2017 

• Αποκριάτικος χορός 2017 

• Γιορτή για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς 

Αναλάβαμε τα έξοδα για την: 

• Διακόσμηση (Γκράφιτι) και αγορά παιχνιδιών εξωτερικού χώρου 

• Αγορά διχτυών εστιών του γηπέδου 

• Αγορά ενός προτζέκτορα για αίθουσα διδασκαλίας  

• Πληρωμή της φύλαξης του σχολείου από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για όλο 

το έτος 

• Κατασκευή των βάσεων από τρία παγκάκια.  

• Αγορά υλικών για το Χριστουγεννιάτικο παζάρι 

• Δωρεά για αγορά τροφίμων προς τρεις οικογένειες 

• Οργάνωση του αποκριάτικου χορού 

 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2018 

Οργάνωση : 

• Χριστουγεννιάτικο Παζάρι 

• Αποκριάτικος χορός  

• Σουβλάκι Πάρτι για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς 

 

Αναλάβαμε τα έξοδα για την : 

• Αγορά φουλαριών για παρέλαση 

• Οργάνωση του πάρτι για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς 

• Αγορά ενός προτζέκτορα για αίθουσα διδασκαλίας 

• Αγορά αναμνηστικών έκτης τάξης 

• Μείωση των εξόδων για την εκδρομή της έκτης τάξης 

• Πληρωμή των μέσων μεταφοράς των παιδιών στους σχολικούς αγώνες 

• Αγορά δώρων για τους μαθητές της Α τάξης  

• Αγορά ενός προτζέκτορα για αίθουσα διδασκαλίας 

• Δωρεά προς τον σύλλογο χρονίων παθήσεων που ανέλαβαν την κατασκευή 

των ημερολογίων  

• Κατασκευή – διόρθωση της σχολικής σκηνής  

• Αγορά ενός ποδηλάτου (λαχειοφόρος αγορά) 

• Αγορά των υλικών των ημερολογίων  

• Αγορά Βασιλόπιτας και βασιλοπιτάκια για τους μαθητές 

• Αγορά δώρων για την λαχειοφόρο αγορά 

• Αγορά και προσφορά στους μαθητές σάντουιτς για την τσικνοπέμπτη 

• Οργάνωση του αποκριάτικου πάρτι 

• Αγορά ενός ακόμα προτζέκτορα για αίθουσα διδασκαλίας 

• Αγορά φουλαριών για παρέλαση 

• Πληρωμή σε ιδιωτική εταιρεία φύλαξης για την φύλαξη του σχολείου για όλο 

το έτος   

• Μείωση των εξόδων για την εκδρομή των παιδιών στην Αθήνα για την 

βράβευση τους 

• Αγορά αναμνηστικών για τους μαθητές της έκτης 

• Μετακίνηση των μαθητών για τους σχολικούς αγώνες 

• Οργάνωση του Σουβλάκι πάρτι στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς 

• Αγορά δώρων και βραβείων για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς.  

 

 

 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018 – 2019 

Οργάνωση : 

• Αποκριάτικου πάρτι 2019 

Αναλάβαμε τα έξοδα για την : 

• Αγορά δώρων καλωσορίσματος για τους μαθητές της Α τάξης 

• Αγορά Άλμπουμ και για την εμφάνιση φωτογραφιών των τάξεων  

• Αγορά ενός προτζέκτορα με τα καλώδια του για μία αίθουσα διδασκαλίας 

• Αγορά αθλητικών ειδών για το σχολείο 

• Αγορά φουλαριών για την παρέλαση 

•  Αγορά υλικών για την κατασκευή των ημερολογίων του 2019 (με την 

έμπρακτη συνεργασία μαθητών και δασκάλων) 

• Αντικατάσταση των διχτύων των εστιών του σχολείου 

• Πληρωμή του εισιτηρίου των μαθητών για την είσοδο στο Αττικό πάρκο κατά 

την εκδρομή τους στην Βουλή 

• Μια βιβλιοθήκη 


