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Ο Σύλλογος Φίλων και Αποφοίτων του Ανδρεαδεί-
ου Γυμνασίου και των Λυκείων του Βροντάδου ιδρύ-
θηκε το 2019 από 120 συμπολίτες μας, με στόχο την 
υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων του 
συγκροτήματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Βροντάδου τόσο σε επίπεδο μαθητών, όσο και καθηγη-
τών αλλά και τη σύσφιξη των σχέσεων των πολιτών του 
Βροντάδου μέσα από διάφορες εκδηλώσεις, αλλά και 
μέσα από τη διαδικασία της Δια Βίου Μάθησης.

Στόχοι του συλλόγου μας είναι μεταξύ άλλων:

 Η καταγραφή της Ιστορίας του Βροντάδου και η 
ψηφιοποίησή της, ώστε μέσα από ένα αποθετήριο 
γνώσης να εμπλουτίζεται και να παρουσιάζεται τόσο 
στους μαθητές όσο και στους επισκέπτες του Βρο-
ντάδου.

 Η θεσμοθέτηση στοχευμένων υποτροφιών με 
ονοματοδοσία χορηγού.

 Η διοργάνωση ενός Παμβρονταδουσιακού αντα-
μώματος με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συ-
νοχής.

 Η διοργάνωση θερινών σχολείων σε εξειδικευμέ-
να θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές, από επι-
στήμονες και εκπαιδευτικούς εγνωσμένου κύρους.

 Η καταγραφή του επιστημονικού δυναμικού με 
καταγωγή τον Βροντάδο ανά τον κόσμο, με στόχο τη 
δημιουργία ενός μητρώου που θα είναι χρήσιμο στην 
κοινωνία και στους θεσμούς του τόπου μας.

 Η ανάδειξη προσωπικοτήτων που σφράγισαν με τη 
στάση τους το εκπαιδευτικό έργο στον Βροντάδο.

 Η ανταλλαγή φωτογραφιών και αναμνήσεων 
μέσα από κοινωνικές εκδηλώσεις, με στόχο τη σύ-
σφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
απαρτίζουν οι:

παΝτΕλήΣ ι. ΣαλλιαρήΣ, Πρόεδρος

αμαλια παπαΖή, Αντιπρόεδρος

αΝτώΝήΣ Νικόλαόυ, Γραμματέας

κώΣταΣ μόυΝΔρόΣ, Ταμίας

αΝΔρΕαΣ βόυρλιΔήΣ, Μέλος

ΣτρατήΣ γΔυΣήΣ, Μέλος

ΕιρήΝή πιταόυλή, Μέλος



βοηθητικοί 
χώροι

κύριοι χώροι

κάθισµα

αναγνωστήριο

αποθήκευση - προβολές

αµφιθέατρο

νιπτήρας 

βιβλιοθήκη

Σαν πρώτο βήμα για την υλοποίηση των φι-
λόδοξων στόχων μας, τέθηκε ο εξοπλισμός 
της βιβλιοθήκης της νέας πτέρυγας “Σταμάτιος 
Κριμιζής”, ώστε να αποτελέσει ένα υπόδειγμα  
βιβλιοθήκης με πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλι-
οθήκες σε όλον το κόσμο, με ψηφιακά βιβλία 
και περιοδικά και υποδομή για παρουσιάσεις 
και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Όραμά μας είναι ο συγκεκριμένος χώρος να γινει 
μια κυψέλη δημιουργίας, που πέρα από την ουσι-
αστική συμβολή στην εκπαιδευτική διαδικασία να 
γίνει ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που θα δώ-
σει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να επι-
καιροποιήσουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις ή/
και τις δεξιότητές τους σε προσωπικό, κοινωνικό 
και επαγγελματικό επίπεδο.
Παράλληλα, με την απαραίτητη υλικοτεχνολογική 
υποδομή, να είναι σε θέση να υποστηρίζει σεμινά-
ρια και εργαστήρια.

Ήδη έχει γίνει η σχετική προμελέτη από την Κατε-
ρίνα Ζαννίκου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, δείγμα της 
οποίας παρατίθεται στο φυλλάδιο που κρατάτε στα 
χέρια σας, καθώς και ο προϋπολογισμός του έρ-
γου.

Σας  καλούμε λοιπόν να στηρίξετε την προσπά-
θειά μας αυτή συμμετέχοντας οικονομικά σε 
ένα υποέργο το οποίο εσείς θα επιλέξετε.

Κάθε δυνατή οικονομική ενίσχυση μπορεί να 
γίνει επικοινωνόντας με το Δ.Σ. του Συλλόγου, 
ή απευθείας, με κατάθεση στον τραπεζικό λο-
γαριασμό του Συλλόγου (Εθνική τράπεζα):
ιβαΝ GR1201104900000049001131074

Ο προϋπολογισμός του έργου, οι δωρητές, οι χο-
ρηγοί και η πορεία εκτέλεσής του, θα φαίνονται 
αναλυτικά και με πλήρη διαφάνεια στην ιστοσελί-
δα του συλλόγου μας:
https://vrohiscgr.weebly.com/

Είναι χρέος μας να ανοίξουμε δρόμους στη 
γνώση για τις επόμενες γενιές, δημιουργώντας 
τις πιο σύγχρονες και πρωτοποριακές δομές.

Ελάτε λοιπόν, χέρι-χέρι, να υλοποιήσουμε το όρα-
μά μας, στηρίζοντας το συγκεκριμένο έργο και 
γενικότερα τη δράση του συλλόγου μας, ώστε να 
γίνει ένα κέντρο αναφοράς για όλους όσους απο-
φοίτησαν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους ή ακόμα και οι 
φίλοι τους από τα σχολεία του Βροντάδου.



 Επικοινωνία:

 6944506833 (Παντελής Σαλλιάρης)
 6977945900 (Αντώνης Νικολάου)
 6945996290 (Κώστας Μούνδρος)

 vro.hi.sc.gr@gmail.com 

 https://vrohiscgr.weebly.com/

 Σύλλογος Αποφοίτων & Φίλων 
Ανδρεαδείου Γυμνασίου και Λυκείων 
Βροντάδου


