
Αξιότιμοι κ.κ. Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών μας, 

 

το Σχολείο μας, δηλαδή τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, σας χρειάζονται. Το 4ο 

Λύκειο έχει μακρύ οδοιπορικό -ήδη μετράει 22 χρόνια ζωής- είναι από τα 

πολυπληθέστερα στον Άλιμο & έχει συμβάλει καθοριστικά στα εκπαιδευτικά 

πράγματα της πόλης μας. Και η δική σας ουσιαστική παρουσία & η δική σας 

ουσιαστική συνδρομή έχει συμβάλει καθοριστικά σε αυτό. Έχει δειχθεί.  

Την τελευταία διετία έχει παρατηρηθεί μια μεγάλου βαθμού αποστασιοποίηση των 

Γονέων μας από τα κοινά της Σχολικής μας ζωής. Σημείο των καιρών 

ενδεχομένως....που είναι χαλεποί εξαιρετικά για τον τόπο μας...  

Θα επιθυμούσαμε όμως να σας επισημάνουμε ότι οι καιροί είναι πολύ περισσότερο 

χαλεποί για τα παιδιά μας ... 

Δίχως την στιβαρή παρεμβατική στάση όλων μας πώς θα τα ενδυναμώσουμε??? 

Πως θα τα εμψυχώσουμε ώστε να ατενίσουν το μέλλον με δύναμη, αισιοδοξία, 

αισθαντικότητα & να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν περιβάλλοντα απαιτητικά & 

δύσκολα???  

Για αυτόν τον εξαιρετικά σοβαρό λόγο, που δεν είναι άλλος από τα παιδιά μας 

βεβαίως, σας καλούμε όλους -όσο κι αν είστε βεβαρημένοι με υποχρεώσεις- να 

συμμετάσχετε ενεργά στη ζωή της σχολικής μας κοινότητας.  

Σας έχουμε ήδη απευθύνει πρόσκληση & σας περιμένουμε όλους την Δευτέρα 5 

Δεκεμβρίου στις 19:30μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Κουν  για να σας ενημερώσουμε 

αφ' ενός μεν σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που υλοποιούμε, γεγονός πολύ 

σημαντικό για το Σχολείο αλλά & για την ευρύτερη τοπική κοινωνία, αφ' ετέρου δε 

προκειμένου να ενταχθείτε στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 4ου ΓΕΛ Αλίμου 

& να προχωρήσετε σε συνεννόηση με το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο στις 

διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου Γονέων & Κηδεμόνων 

του Σχολείου μας.  

Θα επιθυμούσαμε να γνωρίζετε ότι το Σχολείο μας αυτή τη στιγμή δεν 

εκπροσωπείται στην Ένωση Γονέων Αλίμου!!! Ο λόγος είναι ότι για την ανάδειξη 

του τωρινού Διοικητικού Συμβουλίου των Γονέων μας ψήφισαν μόλις 70 γονείς πριν 

από 2 χρόνια σε σύνολο 400... 

Το Σχολείο μας αυτή τη στιγμή αριθμεί 370 μαθητές. Σας θέλουμε όλους δυναμικά 

παρόντες στη ζωή των παιδιών μας! Γιατί από κοινού τους  

το ο φ ε ί λ ο υ μ ε, τους οφείλουμε να αγωνιστούμε για το δικό τους καλύτερο 



αύριο...!!! 

Σας ευχαριστούμε!!! 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση 

Η Διευθύντρια του 4ου ΓΕΛ Αλίμου 

 

Χ. Κ. Πανοπούλου 


