
 

 

Αγαπητοί γονείς,  

 

Αυτόν τον μήνα ολοκληρώθηκαν με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας και σε 
συνεργασία με τους υπόλοιπους Συλλόγους του σχολείου οι παρακάτω 
δράσεις: 

 Το διατροφικό webinar  για ασφαλή και υγιεινή σίτιση στο σχολείο από την  
Μαρία Καράντζα-Χαρώνη (Παιδίατρο- Ενδοκρινολόγο) και Άννα 
Παπαγεωργίου (κλινική Διαιτολόγο-Διατροφολόγο). Για όσους δεν κατάφεραν 
να το παρακολουθήσουν, η παρουσίαση του βρίσκεται στο site του Συλλόγου.  

 Η εθελοντική αιμοδοσία των Συλλόγων Γονέων Κολλεγίου Ψυχικού και 
Αθηνών, με την μεγαλύτερη ανταπόκριση και συμμετοχή των τελευταίων 
χρόνων.  

 Να υπενθυμίσουμε επίσης τον αριθμό λογαριασμού στην Eurobank IBAN 
:GR03 0260 2380 0002 80201157052 με δικαιούχο τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Ψυχικού και συνδρομή 15 
ευρώ ανά οικογένεια . 

 Καθώς η προσέλευση των Ι.Χ. έχει αυξηθεί σημαντικά στο campus του 
Ψυχικού φέτος, σας παραθέτουμε για διευκόλυνσή σας τον τιμοκατάλογο του 
συνδρομητικού προγράμματος της Αττικής οδού FRIENDLY TRUCK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Στο ‘Πάμε μια βόλτα’ θα βρείτε τις προτάσεις μας για εκπαιδευτικές, 
ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δράσεις.  

 

 

Πάμε μια βόλτα  

 

Κείμενο-Φωτογραφίες : Χριστίνα Σδούκου Πονηρού  

 
ΑΣΕ ΜΕ 

 
Άσε με να παίξω λίγο ακόμα, 
περνάει η ζωή και μεγαλώνω… 
Άσε με να τρέξω λίγο ακόμα, 
υπάρχουν δρόμοι που δεν πρόλαβα να τρέξω… 
Άσε με να γελάσω λίγο ακόμα, 
σκληραίνει ο κόσμος και το γέλιο λιγοστεύει… 
Άσε με να ονειρευτώ λίγο ακόμα, 
στα όνειρά μου οι χειμώνες ξεθυμαίνουν… 
Άσε με να εμπιστευτώ λίγο ακόμα, 
φοβούνται οι άνθρωποι και μένουνε μονάχοι… 
Άσε με να ελπίζω λίγο ακόμα, 
πως θα’ ρθει η μέρα που ο κόσμος θα μονιάσει… 
Άσε με 
Λίγο ακόμα 
Να θυμάμαι πώς θέλω να ζήσω … ! 
 
Στέβη Σαμέλη 
Από την Ποιητική Συλλογή “Μια βόλτα στα Σύννεφα” 
 
 
1.Μονοήμερη εκδρομή στα Άνω Δολιανά Αρκαδίας  
 
Σε απόσταση 2 ωρών από την Αθήνα ( 175 χλμ περίπου ) βρίσκεται ο  ορεινός, 
πετρόχτιστος οικισμός στην επαρχία Βόρειας Κυνουρίας της Αρκαδίας, ο οποίος 
ανήκει στην τοπική κοινότητα Δολιανων . Ο οικισμός βρίσκεται στο νότιο περίγυρο 
της πεδιάδας της Τρίπολης. Εκτείνεται σε υψόμετρο μεταξύ των 950 και 1.050 
μέτρων και είναι χτισμένος αμφιθεατρικά στις βόρειες πλαγιές του Πάρνωνα, με 
βορεινή έκθεση, απλωμένος σε δύο γειτονιές και περιβαλλόμενος από ρεματιές και 
μικρούς καταρράκτες. Ιδιαίτερη αξία έχει η πανοραμική θέα από το σημείο, καθώς 
μοιάζει με μπαλκόνι[8] που βλέπει προς το οροπέδιο της Τρίπολης και τον κάμπο 
της Μαντίνειας, με τον οπτικό ορίζοντα να φτάνει ως τα 
όρη Μαίναλο, Αρτεμίσιο, Χελμό και Ερύμανθο. 
Βόλτα στο δασικό χωριό ανάμεσα σε αμέτρητα  καστανοδεντρα, χειροποίητα γλυκά 
και λικέρ σε ένα από το πιο αυθεντικά καφενεία της Ελλάδας , την κυρα Βουλή , και 
μια γλυκεια ηρεμία με φόντο το πράσινο και τις ανάσες δροσιάς και οξυγόνου . 
Υπέροχη διαμονή στον ξενώνα 1821 . Αξίζει να κάνουμε οικογενειακή βουτιά στο 
πράσινο έστω και μονοήμερη .  
 

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%2525252525CE%252525252594%2525252525CE%2525252525AE%2525252525CE%2525252525BC%2525252525CE%2525252525BF%2525252525CF%252525252582_%2525252525CE%252525252592%2525252525CF%25252525258C%2525252525CF%252525252581%2525252525CE%2525252525B5%2525252525CE%2525252525B9%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CF%252525252582_%2525252525CE%25252525259A%2525252525CF%252525252585%2525252525CE%2525252525BD%2525252525CE%2525252525BF%2525252525CF%252525252585%2525252525CF%252525252581%2525252525CE%2525252525AF%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CF%252525252582
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%2525252525CE%25252525259D%2525252525CE%2525252525BF%2525252525CE%2525252525BC%2525252525CF%25252525258C%2525252525CF%252525252582_%2525252525CE%252525252591%2525252525CF%252525252581%2525252525CE%2525252525BA%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CE%2525252525B4%2525252525CE%2525252525AF%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CF%252525252582
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%2525252525CE%2525252525A4%2525252525CE%2525252525BF%2525252525CF%252525252580%2525252525CE%2525252525B9%2525252525CE%2525252525BA%2525252525CE%2525252525AE_%2525252525CE%25252525259A%2525252525CE%2525252525BF%2525252525CE%2525252525B9%2525252525CE%2525252525BD%2525252525CF%25252525258C%2525252525CF%252525252584%2525252525CE%2525252525B7%2525252525CF%252525252584%2525252525CE%2525252525B1_%2525252525CE%252525252594%2525252525CE%2525252525BF%2525252525CE%2525252525BB%2525252525CE%2525252525B9%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CE%2525252525BD%2525252525CF%25252525258E%2525252525CE%2525252525BD_%2525252525CE%252525252591%2525252525CF%252525252581%2525252525CE%2525252525BA%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CE%2525252525B4%2525252525CE%2525252525AF%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CF%252525252582
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%2525252525CE%2525252525A4%2525252525CF%252525252581%2525252525CE%2525252525AF%2525252525CF%252525252580%2525252525CE%2525252525BF%2525252525CE%2525252525BB%2525252525CE%2525252525B7_%2525252525CE%252525252591%2525252525CF%252525252581%2525252525CE%2525252525BA%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CE%2525252525B4%2525252525CE%2525252525AF%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CF%252525252582
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%2525252525CE%2525252525A0%2525252525CE%2525252525AC%2525252525CF%252525252581%2525252525CE%2525252525BD%2525252525CF%252525252589%2525252525CE%2525252525BD%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CF%252525252582
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%2525252525CE%25252525259A%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CF%252525252584%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CF%252525252581%2525252525CF%252525252581%2525252525CE%2525252525AC%2525252525CE%2525252525BA%2525252525CF%252525252584%2525252525CE%2525252525B7%2525252525CF%252525252582
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%2525252525CE%25252525259C%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CE%2525252525BD%2525252525CF%252525252584%2525252525CE%2525252525AF%2525252525CE%2525252525BD%2525252525CE%2525252525B5%2525252525CE%2525252525B9%2525252525CE%2525252525B1_%2525252525CE%252525252591%2525252525CF%252525252581%2525252525CE%2525252525BA%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CE%2525252525B4%2525252525CE%2525252525AF%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CF%252525252582
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%2525252525CE%25252525259C%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CE%2525252525AF%2525252525CE%2525252525BD%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CE%2525252525BB%2525252525CE%2525252525BF
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%2525252525CE%252525252591%2525252525CF%252525252581%2525252525CF%252525252584%2525252525CE%2525252525B5%2525252525CE%2525252525BC%2525252525CE%2525252525AF%2525252525CF%252525252583%2525252525CE%2525252525B9%2525252525CE%2525252525BF_%2525252525CF%25252525258C%2525252525CF%252525252581%2525252525CE%2525252525BF%2525252525CF%252525252582
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%2525252525CE%252525252591%2525252525CF%252525252581%2525252525CE%2525252525BF%2525252525CE%2525252525AC%2525252525CE%2525252525BD%2525252525CE%2525252525B9%2525252525CE%2525252525B1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%2525252525CE%252525252595%2525252525CF%252525252581%2525252525CF%25252525258D%2525252525CE%2525252525BC%2525252525CE%2525252525B1%2525252525CE%2525252525BD%2525252525CE%2525252525B8%2525252525CE%2525252525BF%2525252525CF%252525252582


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2:  Άρθρο :ΛΕΞΕΙΣ Η ΤΙΠΟΤΑ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Στην εποχή μιας βιαστικής , επιφανειακής  και γρήγορης fast food επικοινωνίας που 
περιορίζεται σε κωδικοποιημένα σύμβολα και emoji υπάρχει βαθύτερη ανάγκη όσο ποτέ 
για την βαθιά επικοινωνία και τη χρήση λέξεων που θα οδηγούν πάντα στο φως και την 
αλήθεια . Ακολουθεί άρθρο μου με τίτλο Λέξεις η Τίποτα με απώτερη ανάγκη να μιλάμε 
περισσότερο και να γράφουμε άλλο τόσο ,μικροί και μεγάλοι 
:https://www.fractalart.gr/lexeis-i-tipota/ 
  
3 . Πολιτιστικές Δράσεις  
 
 
Το Μικρό Εργαστήρι της Τέχνης ξεκινά στο Μουσείο Μπενάκη και αυτό το 
φθινόπωρο με νέα ταξίδια! 

 

▪ Μουσείο Μπενάκη 
 
Οι άνθρωποι πάντα παρατηρούσαν τον κόσμο γύρω τους, μετέφραζαν και 
κωδικοποιούσαν τη φύση, τα ζώα, την ανθρώπινη φιγούρα σε εικόνες και σχήματα. 
Πώς αποτύπωσε τα δέντρα, τα λουλούδια, τα πουλιά ο ζωγράφος στην αρχαία 
Ελλάδα, ο αγιογράφος στο Βυζάντιο, ο μαρμαρογλύπτης ή η κεντήστρα στα χρόνια 
της τουρκοκρατίας; 
Στο Μικρό Εργαστήρι της Τέχνης θα αναζητήσουμε χρώματα, σχήματα και 
σύμβολα στα αντικείμενα του μουσείου. Θα παρατηρήσουμε τι άλλαξε αλλά και τι 
έμεινε ίδιο μέσα στον χρόνο. Θα παίξουμε με διαφορετικά υλικά και θα 
δημιουργήσουμε τα δικά μας έργα. 
5 διαφορετικές θεματικές – 5 αυτοτελείς κύκλοι των δύο συναντήσεων 

17/10 και 24/10 
31/10 και 7/11 
14/11 και 21/11 
28/11 και 5/12 
12/12 και 19/12 
 
Υπεύθυνη προγράμματος: Σοφία Δαϊσπύρου, εικαστικός-εκπαιδευτικός 

 
 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρη  

 
Τα Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου 2020 μπορείτε να απολαύσετε στη μοναδική 
στον κόσμο αναβαθμισμένη ΣΦΑΙΡΑ διαμέτρου 5 μέτρων του Κέντρου ΓΑΙΑ(*), ένα 
ενδιαφέρον Πρόγραμμα Προβολών,  με γενικό τίτλο: 
«ΦΥΣΗ και ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ» 
1. ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ – Διάρκεια 6.40’ 
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι γεγονός της ζωής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μια 
σειρά από ακραία καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν κάθε χρόνο και ευθύνονται για την 
απώλεια πολλών ζωών και για ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι επιπτώσεις 
αυτών των γεγονότων δείχνουν ότι δεν είμαστε καλά προσαρμοσμένοι 
στο παρόν κλίμα … και το κλίμα συνεχίζει να αλλάζει. 
(από το Πρόγραμμα Science on a Sphere της NOOΑ -National Oceanic and Atmos-
pheric Administration –Dataset Source Aquarium of the Pacific) 
 
 

https://www.fractalart.gr/lexeis-i-tipota/


 

 

2. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ – Διάρκεια 5.48’ 
Η ζωή στη Γη αλλάζει συνεχώς, αλλά οι άνθρωποι έχουν αυξήσει τον ρυθμό της 
αλλαγής. Η ταινία μας προσκαλεί να μάθουμε για την απειλή που έχει η εξαφάνιση 
ειδών και τον αντίκτυπό της στα οικοσυστήματα. Είναι σημαντικό να δούμε τι 
μπορούμε να κάνουμε για να δώσουμε στη ζωή που βρίσκεται πάνω 
στον πλανήτη μας, την ευκαιρία να προσαρμοστεί και να ευδοκιμήσει. 
(από το Πρόγραμμα Science on a Sphere της NOOΑ -National Oceanic and Atmos-
pheric Administration –Dataset Source Aquarium of the Pacific) 
3. “#TeamOcean” – Διάρκεια: 6’40” 
Εξερευνήστε τους Ωκεανούς της Γης. 
Μάθετε για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και την 
καθοριστική σημασία τους στη διατήρηση του Κλίματος 
(από το πρόγραμμα Science on a Sphere της NOOA, 
Dataset Source XPRIZE Foundation) 
ΠΡΟΒΟΛΕΣ 
Οι προβολές είναι συνεχόμενες, στην ελληνική γλώσσα, 
με συνολική διάρκεια 18.30’’ 
Ώρες προβολών: 11.30 , 12.30 , 13.30 
(*)Η αναβάθμιση της ΣΦΑΙΡΑΣ πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη 
του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. 
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
Καθημερινές: 9.00 – 14.30 
Σαββατοκύριακο: 10.00 – 15.00 
Είσοδος: Λεβίδου 13, Κηφισιά 
Εισιτήρια: Ενήλικες 6€, Παιδιά 4€ 
Πληροφορίες: 210 8015870 
 

 
Εθνική Λυρική Σκηνή  
 
  
Με βάση τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID-19 που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, η 
Εθνική Λυρική Σκηνή ξεκινά τη λειτουργία της με 30% πληρότητα στην Αίθουσα 
Σταύρος Νιάρχος, δηλαδή 420 θέσεις από το σύνολο των 1.400. Επιπλέον, 
σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Πολιτείας, η πώληση των 
εισιτηρίων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, η χρήση μάσκας θα είναι 
υποχρεωτική κατά την είσοδο, την έξοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια των παραστάσεων, 
θα υπάρχουν τουλάχιστον δύο κενές θέσεις εκατέρωθεν των (μονών ή διπλών) 
θέσεων των καθημένων, θα αποφεύγεται ο συνωστισμός και θα διασφαλίζονται οι 
προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ θεατών, καθώς και μεταξύ θεατών και σκηνής / 
ορχήστρας, ενώ θα τηρούνται ειδικά πρωτόκολλα για τον καθαρισμό, την 
απολύμανση και τον κλιματισμό / εξαερισμό των χώρων της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ.  
  
 

 

 

 

 



 

 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 

Όπερα 

ΜΑΝΤΑΜΑ ΜΠΑΤΤΕΡΦΛΑΙ 

Τζάκομο Πουτσίνι 

 14, 16, 18, 20, 23, 25, 30 Οκτ 2020 
 01, 08, 15 Νοε 2020 

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής  
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
Ώρα έναρξης: 20.00 (Κυριακές: 18.30)  |   
  
 

Με εκτίμηση, 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού. 


