
ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

Ως Έλληνες θεωρούσαμε ανέκαθεν ιερό καθήκον μας να βοηθούμε συνεχώς τα παιδιά μας ηθικά, 

κοινωνικά, οικονομικά και γενικότερα να είμαστε παρόντες σε κάθε είδους ανάγκη που εμφανίζεται σε 

όλες τις διακυμάνσεις της ζωής τους. Ως πρώτοι «φυσικοί παιδαγωγοί των παιδιών μας» θέτουμε τις 

βάσεις της αγωγής και διαπαιδαγώγησής τους αλλά ακόμα και της γενικότερης μόρφωσής τους. Ο 

γονιός στην εποχή μας δεν πρέπει να είναι απλός επισκέπτης και παρατηρητής στη σχολική ζωή αλλά να 

παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο εντός και εκτός Σχολείου.  

Η ύπαρξη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων στο ελληνικό σχολείο είναι απαραίτητη για την 

εξυπηρέτηση σπουδαίων στόχων, όπως η επαγρύπνηση της συνεχούς προαγωγής, της βελτίωσης και 

αναβάθμισης της εκπαίδευσης. Το μέγεθος επιτυχίας του εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, απ’ το βαθμό 

συνεργασίας διδάσκοντα και διδασκομένου αλλά συγχρόνως και απ’ το σωστό ρόλο των γονέων και το 

βαθμό συμβολής αυτών στη σχολική ζωή. 

Σκοπός μας θα είναι η υποβοήθηση του έργου του Σχολείου, με την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας 

και ηθικής συμπαράστασης στα παιδιά, τους γονείς και το Σχολείο, με προτάσεις σε θέματα που 

άπτονται της καλής λειτουργίας του Σχολείου ή της βελτίωσης των υποδομών του, με ενημέρωση των 

γονέων σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους.  

Θα αποτελούμε το συνδετικό κρίκο μεταξύ Σχολείου και γονέων. Θα θέτουμε εκπαιδευτικά 

προβλήματα χωρίς να «πολεμάμε» το Σχολείο. 

Η ενεργός συμμετοχή των γονέων στα δρώμενα του σχολείου παραδειγματίζει τα παιδιά μας στο να 

είναι ενεργοί πολίτες. Αναπτύσσουν το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, της συνεργασίας, του 

εθελοντισμού, της συμμετοχής, της κοινωνικότητας γενικότερα. Το κυριότερο: μαθαίνουν να κρίνουν, 

να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να έχουν δημιουργική σκέψη, να έχουν αντίληψη της πραγματικής 

ζωής. Τα παιδιά έχουν τη δύναμη και το όνειρο να παλέψουν για κάτι καλύτερο ενώ εμείς σαν γονείς 

είμαστε δίπλα τους να τα εμψυχώνουμε. 

Και να καμαρώνουμε όταν αυτά κάνουν τη διαφορά, όταν ταράζουν τα λιμνάζοντα ύδατα.  
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