
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 18-2-2019 ΕΩΣ 11-12-2022 

• Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Αναβρύτων (ΣΥΝ.ΑΠ.τ.Α) και 
το άρθρο 2 σκοπός του Συνδέσμου είναι:  

o Η ανάπτυξη της επικοινωνίας και των σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του… 
o Η σύσφιξη των σχέσεων των μελών του με το εν λειτουργία Εκπαιδευτήριο και η συμβολή 

του για την επίτευξη στόχων όχι μόνον εκπαιδεύσης, αλλά και παιδείας.  
o Η υποστήριξη του επιτελούμενου έργου του Εκπαιδευτηρίου… 

 
Στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων αυτών υλοποιήσαμε μία σειρά από δράσεις, παρά τα έκτακτα 
μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού: 

i. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού του Γυμνασίου τα έτη 2019, 
2021, 2022 μετά από πρόσκληση του συλλόγου διδασκόντων, η οποία δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του συλλόγου και στις σελίδες του Συνδέσμου και του group ‘Ανάβρυτα’ στο  
Facebook,  και στην οποία ανταποκρίθηκε σημαντικός αριθμός αποφοίτων, αποκομίζοντας 
θετικά σχόλια για την παρουσία τους από τη Διεύθυνση του σχολείου. Το έτος 2020 δεν 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση λόγω των έκτακτων μέτρων κατά της πανδημίας.   

ii. Συμμετοχή στα ετήσια συνέδρια MODEL UNITED NATIONS που οργανώνει το Λύκειο κάθε 
χρόνο. Ας σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά που ο θεσμός αυτός φιλοξενήθηκε από δημόσιο 
σχολείο, τα Ανάβρυτα, τον Φεβρουάριο 2018, με τη συμμετοχή τότε 340 μαθητών - 
συνέδρων από όλη την Ελλάδα και η επιτυχία επαναλήφθηκε την επόμενη χρονιά πάντα με 
τη συμμετοχή καθηγητών Πανεπιστημίου αποφοίτων του Σχολείου.   

     iii.      Συμμετοχή στο Συμβούλιο Σχολείου του Γυμνασίου επί όσα χρόνια αυτή      

               προβλεπόταν  από το νόμο που αφορούσε τα Πρότυπα με δύο μάλιστα εκπροσώπους.    

     iv.      Διοργάνωση μίας σειράς κοινωνικών εκδηλώσεων στις οποίες καλέσαμε τα μέλη του   

               Συνδέσμου μας με ατομικά e-mail και αναρτήσεις στο site μας και στις σελίδες του   

               Συνδέσμου και του group ‘Ανάβρυτα’ στο Facebook, όπως  

Α. Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για ποτό στο Ν. Ψυχικό στις 19-12-2019 και  

Β. Εκδήλωση κοπής πίτας στις 23-2-2020 στην κεντρική σάλα του Πύργου στην οποία   

    κλήθηκαν να παρευρεθούν μέλη του ΣΑΕΕΑ, παλιοί καθηγητές του σχολείου , οι   

    σύλλογοι των εν ενεργεία καθηγητών, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων,   

    εκπρόσωποι των μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου, εκπρόσωποι του ΙΓΕ, των Δήμων   

    Αμαρουσίου και Κηφισιάς, εκπρόσωποι των υπόλοιπων Προτύπων Σχολείων 

v.      Ολοκλήρωση της τροποποίησης του καταστατικού του ΣΥΝ.ΑΠ.τ.Α., το έτος 2020, με την   
         ουσιαστική υποστήριξη της αποφοίτου και νομικού κ. Ρομίνας Αναστασοπούλου, προς την   
         οποία ο ΣΥΝ.ΑΠ.τ.Α  εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες.  Με βάση το νέο καταστατικό   
         προβλέπεται μεταξύ άλλων ο Σύνδεσμος να έχει έδρα στην Αθήνα, το ΔΣ να έχει συνολικά 7   
         μέλη και για τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες να θεωρούνται ταμειακώς εντάξει τα μέλη που   
         έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή του τελευταίου έτους.   
vi.    Συνεχής παρουσία στο διαδίκτυο και τα social media, μέσω των οποίων ο ΣΥΝ.ΑΠ.τ.Α   
         κρατά ενήμερα τα μέλη του και όποιον άλλον ενδιαφέρεται για νέα, ειδήσεις και   
         αγγελίες που αφορούν απόφοιτους, παλιούς καθηγητές και τα σχολεία των Αναβρύτων.  
vii.   Ανακοίνωση του ΣΥΝ.ΑΠ.τ.Α. , τον Μάϊο 2020, με τίτλο: «Ενημέρωση για θέματα που   
        αφορούν στα Πρότυπα σχολεία, όπως αυτά αναφέρονται στο νέο πολυνομοσχέδιο για την   
        Παιδεία που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση». Ο νόμος που εκδόθηκε τελικά είναι ο   
        4692/2020: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» και αφορά τη λειτουργία των   



       Προτύπων και Πειραματικών σχολείων 
viii. Συμμετοχή με σχόλια κατ’ άρθρο στη δημόσια διαβούλευση για το πολυνομοσχέδιο της  
        Παιδείας τον Μάϊο 2020 (βλέπε σχετική ανακοίνωση ΣΥΝ.ΑΠ.τ.Α. ανωτέρω).   
ix.   Συνεργασία με τους συλλόγους αποφοίτων των άλλων Προτύπων σχολείων.   
        Πραγματοποιήθηκαν κοινές συσκέψεις για συντονισμένες δράσεις σχετικά με θέματα κοινού  
        ενδιαφέροντος, πάντα με ιδιαίτερη προσοχή στο χαρακτήρα των δράσεων αυτών ώστε να  
        εξυπηρετείται το συμφέρον των σημερινών σχολικών μονάδων των Αναβρύτων.   
x.    Εκπονήθηκε κοινό κείμενο με σχόλια κατ’ άρθρο για τη συμμετοχή του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ  
       ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ που αποτελείται από τους εκπροσώπους των   
       συλλόγων/συνδέσμων των αποφοίτων των Βαρβακείου Προτύπου Σχολής, Ιωνιδείου   
       Προτύπου Σχολής, Ευαγγελικής Προτύπου Σχολής, Προτύπου Σχολής Αναβρύτων, Ζωσιμαίας  
       Σχολής, Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Α’ Πειραματικού Σχολείου Πλάκας- 
       Γεναδείου, Ζαννείου Πειραματικού Σχολείου Πειραιά, στην Δημόσια Διαβούλευση του  
      Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του Σχολείου και  
      Άλλες Διατάξεις» τον Μάϊο 2020 
xi.  Παροχή πληροφοριών για την ιστορία του σχολείου από το 1949 έως σήμερα στον κ. Σ. Δάλλα  
      για τη συγγραφή του βιβλίου με τίτλο «ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΣΧΟΛΗ», το οποίο  
      εξέδωσε πρόσφατα ο Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής με την υποστήριξη της Βουλής  
      των Ελλήνων. Στο βιβλίο γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή για όλα τα Πρότυπα και  
      Πειραματικά σχολεία της χώρας, ενώ για τη σχολή Αναβρύτων υπάρχει ένα δισέλιδο  
      αφιέρωμα με την ιστορία του σχολείου από το 1949 έως σήμερα.   

Οι δράσεις του ΔΣ συνεχίζονται με στόχο ο ΣΥΝΑΠτΑ με τις εκδηλώσεις του να συσφίξει τις σχέσεις των 
αποφοίτων μεταξύ τους και να φέρει κοντά όσο περισσότερους από αυτούς ενδιαφέρονται τόσο για τη 
συντήρηση των ευχάριστων αναμνήσεων όσο και για την εξέλιξη και πρόοδο του Σχολείου μας.  


