Η ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η 4η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας έγινε την Κυριακή 18
Μαρτίου 2018 στις 11.00 το πρωί στην αίθουσα Διαλέξεων του 2ου ΓΕΛ
Αθηνών «Θ. Αγγελόπουλος», στην οδό Χέυδεν.
Παρευρέθησαν 55 μέλη του Συλλόγου μας και - αφού
διαπιστώθηκε η καταστατική απαρτία - η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τον
Γιάννη Αγγελόπουλο Πρόεδρο αυτής, ενώ χρέη γραμματέα εκτέλεσε ο
Φίλιππος Βουγίδης.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας Νικ. Βερροιόπουλος διάβασε το
Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό για τη διετία 2016 - 2017, καθώς
και τον Προϋπολογισμό του 2018. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της
Ελεγκτικής Επιτροπής Χρ. Λεμπέσης ανακοίνωσε την έκθεσή της και
πρότεινε την έγκριση των πεπραγμένων. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε
παμψηφεί τα πεπραγμένα.
Στη συνέχεια τέθηκαν προς συζήτηση θέματα που αφορούν στο
μέλλον του Συλλόγου και κυρίως το θέμα του κτηρίου της «Σουρμελή»,
στο οποίο μαθήτευσαν μέλη του Συλλόγου μας για περισσότερο από 30
χρόνια.
Για τη «Σουρμελή», που τελεί υπό κατάληψη από πρόσφυγες και
μετανάστες, ακούστηκαν διάφορες γνώμες. Τελικά συμφωνήθηκε να
εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, σε συνεργασία
με τη «Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία», ιδιοκτήτρια του κτηρίου και το
Σύλλογο Αποφοίτων του Αρσακείου, να προτείνουν την αξιοποίηση του
κτηρίου της «Σουρμελή», δημιουργώντας σ’ αυτό μια πνευματική εστία
ή κάτι που να συνάδει με την παιδεία.
Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε τη Γενική Συνέλευση ήταν να
συγκεντρωθεί το Αρχείο του 2ου Γυμνασίου Αθηνών στο 2ο ΓΕΛ Αθηνών,
ώστε να υπάρχει προς επεξεργασία και αξιοποίηση το σύνολο αυτού
και για τις 6 τάξεις του.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε και για τους απόφοιτους των νυκτερινών
σχολείων της Χευδεν και της Σουρμελή και εκφράστηκε η ανάγκη
ενσωμάτωσης και αυτών των αποφοίτων στην επετηρίδα.
Για το θέμα αυτό εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να
πράξει τα δέοντα.

Τέλος ακούστηκαν και προτάθηκαν για επεξεργασία από το Δ.Σ.
διάφορες απόψεις, όπως ο Σύλλογος να λειτουργήσει σαν μια μορφή
«αδελφότητας» για τη στήριξη των μελών μας, να δοθούν υποτροφίες
σε μαθητές τελειόφοιτους του 2ου ΓΕΛ Αθηνών, να υπάρξει συνεργασία
του Συλλόγου μας με το 15μελές του Λυκείου για τη σύσφιξη των
σχέσεων μεταξύ μας, κοινές δράσεις του Συλλόγου με το 2ο ΓΕΛ
Αθηνών, δημιουργία εντός του Σχολείου χώρου του Συλλόγου,
Προγράμματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές και
τέλος συνεργασία του Συλλόγου μας με το Δήμο Αθηναίων, στη
δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται το κτήριο.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η Γενική μας Συνέλευση και
ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ότι στις 9 Ιουνίου 2018, ημέρα
Σάββατο και ώρα 20.30 μ.μ. θα γίνει στο προαύλιο του σχολείου μας
(είσοδος από Χέϋδεν) η ετήσια συνεστίαση των αποφοίτων.
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