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Θέµα: Ελάτε να συνεορτάσουµε στη χριστουγεννιάτικη αγορά !
(Bazaar Συλλόγου Γονέων Γυµνασίου, την Κυριακή 14/12/2014)

Το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων των µαθητών του ΠΠ Γυµνασίου Αναβρύτων έλαβε γνώση των
παραινέσεων, που περιέχονται στην επιστολή της 28/11/2014 του άλλου Συλλόγου Γονέων και
Κηδεµόνων Αναβρύτων.
Για αποκατάσταση της αλήθειας, τα τελευταία χρόνια δεν έχει διοργανωθεί, ανάλογη εκδήλωση στις
εγκαταστάσεις του Γυµνασίου όπως αυτή µε πρωτοβουλία του Συλλόγου µας.
Η ύπαρξη του Συλλόγου µας είναι προς χάριν και µόνον των µαθητών του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και ο σκοπός των
δράσεων του γίνεται προς όφελος των µαθητών. Η όποια οικονοµική ενίσχυση του Συλλόγου δεν είναι
αυτοσκοπός αλλά συναρτάται µε τη δυνατότητα της εξασφάλισης της ύπαρξής του και τη συνέχιση της
λειτουργίας του στην κατεύθυνση της λύσης προβληµάτων, αλλά και της εν τέλει ανταποδοτικής προς τους
µαθητές δράσης του, πάντοτε µε πλήρη διαφάνεια και έλεγχο.
Απευθύνουµε, λοιπόν, επίσηµη πρόσκληση στα µέλη του ΔΣ του άλλου Συλλόγου, να προσέλθουν στην
εκδήλωσή του Συλλόγου µας (του Γυµνασίου), της 14/12/2014, ώστε να συνεορτάσουµε, προς όφελος
των µαθητών των αντίστοιχων σχολικών µονάδων (Γυµνασίου και Λυκείου) και να µην είναι αρνητικοί,
στις όποιες καλές ενέργειες και κόπο άλλων ανθρώπων, µια και δεν έχει υπάρξει µέχρι στιγµής αντίστοιχη
διοργάνωση στο Γυµνάσιο.
Με δεδοµένο µάλιστα ότι ο άλλος Σύλλογος (πρακτικά του Λυκείου), έχει κινηθεί µε κάθε τρόπο εναντίον
µας και µάλιστα και δικαστικά (εναντίον του Συλλόγου Γυµνασίου), µε σκοπό την κατάργησή µας και τη
διαιώνιση της παρατυπίας του ενός Συλλόγου σε δύο σχολικές µονάδες, είµαστε αναγκασµένοι δυστυχώς
να απαντήσουµε ανάλογα, διεκδικώντας το νόµιµο δικαίωµα µας να υπάρχουµε και να εκπληρώνουµε την
επιθυµία και τις προσδοκίες των γονέων, που µας εµπιστεύονται όλο και περισσότεροι καθηµερινά.
Οπότε η φιλική πρόσκλησή µας, ειδικά ενόψει του εορταστικού πνεύµατος, αποκτά ουσιαστικό νόηµα και
περιεχόµενο, ώστε να σταµατήσει ο διωγµός µας και να ακολουθηθεί επιτέλους ότι προβλέπει η Πολιτεία:
Χωριστές Σχολικές Μονάδες – χωριστοί Σύλλογοι.
(που µπορούν να συνεργάζονται)
Σας προσκαλούµε όλους στο Γυµνάσιο να γιορτάσουµε µαζί !
Καλά Χριστούγεννα !
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