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Θέμα: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

 

  Το 2ο Γυμνάσιο Σάμου στα πλαίσια της  Θεματικής Εβδομάδας 2018-19 με  

βασικούς άξονες : Δημοκρατική Συνύπαρξη και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διατροφή- 
Περιβάλλον και Υγεία, Σεξουαλική Αγωγή και Υγεία και Κυκλοφοριακή αγωγή που 

πραγματοποιήθηκε από  15-04-2019 έως και 19-04-2019 θα ήθελε να ευχαριστήσει 

τους παρακάτω φορείς και  φυσικά πρόσωπα που συνέβαλαν στην επιτυχή 

πραγματοποίηση της παραπάνω δράσης προσφέροντας ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες 

τους για την ενημέρωση και καθοδήγηση των μαθητών/μαθητριών του Σχολείου μας. 

 

• Το Νοσοκομείο Σάμου και ιδιαίτερα τους ιατρούς Κατσούλη Ιωάννη, 

Γαρύφαλλο Ιωάννη για την ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών σε θέματα 

σεξουαλικής αγωγής εφήβων 

• Το Τμήμα Τροχαίας Σάμου για την ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών σε 

θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και ασφάλειας 

• Το Kέντρο Πρόληψης  «Φάρος» και την κ. Αμπαζή Ευαγγελία για τη 

δράση τους « Αντιμετώπιση της σχολικής βίας – Σεβασμός στο διαφορετικό» 

• Την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (Γραφείο Σάμου) και την κ. Αναγνώστου 

Δέσποινα  (Senior External Relations Assistant) για την εισήγησή της στο  

προσφυγικό ζήτημα 

• Τον κ. Ματθαίου Γεώργιο, για την βοήθειά του σε οικολογική δράση 

«Γνωρίζοντας τα μονοπάτια της Σάμου» 

• Το Δήμο Σάμου για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων και τον κ. 

Ροδίτη Γεώργιο για την τεχνική υποστήριξη. 

• Την  Κινηματογραφική Λέσχη Σάμου για την προβολή ταινίας 

• Τους διευθυντές του  ΓΕΛ Σάμου κ. Τζανή Ιωάννη και του ΕΠΑΛ Σάμου 

κ. Τσεσμελή Ευάγγελο για την ευγενική παραχώρηση των αμφιθεάτρων των 

Σχολικών Μονάδων για την πραγματοποίηση ορισμένων δράσεων στα 

πλαίσια της Θεματικής Εβδομάδας 

 



• Το Δασαρχείο Σάμου για την συνεισφορά του σε δύο δράσεις που 

αφορούσαν δενδροφύτευση στο Σιδερένιο Γεφύρι και γνωριμία με την 

χλωρίδα του δασικού οικοσυστήματος του Μαλαγαρίου Σάμου 

• Tο ΕΠΑΛ Καρλοβάσου-Τμήμα Γεωπονίας για την ενημέρωση των 

μαθητών μας σε θέματα βιολογικών προϊόντων 

• Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας – Αρχιπέλαγος για την οικολογική 

παρέμβαση στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων 

Οι παραπάνω δράσεις  σηματοδοτούν  τη βούληση για το άνοιγμα του 

σχολείου σε θέματα που σχετίζονται με την προαγωγή της υγείας και της 

ευημερίας των μαθητών στο Γυμνάσιο, στο πλαίσιο μιας σφαιρικότερης 

θεώρησης του μαθητή ως προσώπου με συναισθηματικές και κοινωνικές 

ανησυχίες και προβληματισμούς. 
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              Η διευθύντρια  
Χατζηιωαννίδου Πατρίτσια 

 και   
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου 

Γυμνασίου Σάμου  


