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Αγαπητοί γονείς, 

Μήνας γιορτινός ο Δεκέμβρης και θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την δράση του 

σχολείου μας για το εορταστικό Annual Fund 2020 προσφέροντας ο καθένας ότι 

μπορεί . Παρακάτω θα δείτε το link για να στηρίξουμε και φέτος τους μαθητές μας : 

https://www.haef.gr/annualfundholiday2020/appeal1-el.html 

 

 

H Ευφυΐα της Απλότητας 

Η φετινή λίστα φέρνει στο τραπέζι εννιά αγαπημένους και διαλεχτούς ανθρώπους 

που στο μυαλό μας ίσως και να είναι  πολύ περισσότεροι ή και πολύ λιγότεροι 

ανάλογα με αυτούς   που ο καθένας συνειδητά έχει διαλέξει να φέρει στο σπιτικό 

του . Τα τραπέζια γεμίζουν κυρίως με ανθρώπινες φωνές και στιγμές  της καρδιάς 

και της ανεμελιάς  και χορταίνουν και τον πιο απαιτητικό της παρέας αφού τα 

αληθινά γεμίσματα δεν συμβαίνουν στα ενδότερα μιας γαλοπούλας που μπορεί να 

συνομιλεί εφήμερα  με τα κάστανα , το ρύζι και το κουκουνάρι για εκείνο το βράδυ,  

αλλά με εκείνους τους συνδαιτημόνες που μέσα στης οικειότητας τη ζεστασιά πράα 

δοσμένοι, μέσα στα γέλια και στις σοβαρές κουβέντες, όπως πάντα, στ’ αστεία 

πειράγματα και στα λαφριά τραγούδια μαγειρεύουν τις πιο νόστιμες στιγμούλες, 

αυτές που αφήνουν τη διαχρονική γεύση της ανάμνησης με χρώματα , σώματα και 

μυρωδιές που αρκούνται σε εκείνο το απλό της στιγμής που κρατάει για πάντα .  

https://www.haef.gr/annualfundholiday2020/appeal1-el.html


Και έτσι η μέρα εκείνη ντύθηκε με τα βελούδινα περσινά τραπεζομάντηλα , τα 

παιδιά τραγούδησαν τα κάλαντα πρωί πρωί για να κάνουν click away στον χρόνο 

που φεύγει , οι μεγάλοι μπήκανε στην κουζίνα για να φουρνίσουν γεύσεις απλές, 

καθαρές δοσμένες από παλιά σε χρόνο ενεστώτα και να χιονίσουν με άχνη τους 

βουτυρένιους κουραμπιέδες της γιαγιάς που έφερε με τόσο προσοχή σε εκείνο το 

κόκκινο χάρτινο κουτάκι της . Πράσινα γυαλιστερά  αστέρια με κόλλες και γκλίτερ 

σκορπισμένα  στα χαλιά ,μουσικές του κόσμου , τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα 

του Παπαδιαμάντη για δώρο κάτω από το δέντρο , ένα φλογερό αλεξανδρινό στο 

βάζο παρέα με κάτι μελομακάρονα στην πιατέλα , μυρωδιές που ψήνονται , 

σκέψεις που μένουν κρυφές και άλλες που σκορπίζονται στον αέρα  , ξεκούρδιστα 

καρουζέλ και μοναχικά αστέρια στις κορυφές των δέντρων που βγήκαν από την 

περσινή λήθη για να ξυπνήσουν όνειρα και ελπίδες στις μέρες που έρχονται . 

Ντιν, νταν. Τα ποτήρια γέμισαν ξανά  με οίνο που ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου, και 

οι ευχές ευτυχώς και για φέτος ζωντανές ψυχή και σώμα να μας θυμίζουν πως αρκεί 

που είμαστε παρόντες στο λίγο της ζωής για να το κάνουμε πολύ με εκείνο το απλό 

που κάνει το τίποτα να είναι το πιο μαγικό .  

Ο διανοούμενος  της παρέας μας θύμισε τα λόγια του Γάλλου φιλοσόφου Σαρτρ 

που λέει πως μπορεί να υπάρξουν καλύτερες εποχές αλλά αυτή εδώ είναι η δίκη 

μας . 

Χρόνια πολλά κυρίως ζωντανά , όλα τα αλλά απλά ,γίνονται . 

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΑΦΗΓΗΣΗ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΔΟΥΚΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Στο ‘Πάμε μια βόλτα’ θα βρείτε τις προτάσεις μας για εκπαιδευτικές, 

ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δράσεις. 

 

Πάμε μια βόλτα 

Κείμενο : Χριστίνα Σδούκου Πονηρού 

 

Mπορώ να γίνω ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα 

Και με τα καθημερινότερα των καθημερινών. 

Μου φτάνει που οι εβδομάδες έχουν Κυριακές. 

Μου φτάνει που τα χρόνια φυλάνε Χριστούγεννα για το τέλος τους. 



Ο.Ελύτης 

 

1. Πρωτοχρονιάτικος Παπαδιαμάντης μέσω τηλεφώνου 

Το πρωτοχρονιάτικο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Τα 

πτερόεντα δώρα» (1907) διαβάζει σε μοναχικούς συνανθρώπους μας, ο 

σκηνοθέτης Δημήτρης Φοινίτσης, λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου. 

 

Ημερομηνία:31/12/2020 18:00 – 20:00 

Τοποθεσία: Μέσω τηλεφώνου 

Eισιτήρια: Δωρεάν 

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 

omadaprotasi.wordpress.com 

 

2. Χριστούγεννα online από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αυτά τα διαφορετικά Χριστούγεννα, 

μεταφέρει τη γιορτινή του λάμψη στις οθόνες μας, μέσα από 

εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια που θα απολαύσουμε σε δωρεάν 

streaming –στο site και στη σελίδα του Μεγάρου στο fb– από τη 

ζεστασιά του σπιτιού μας φορώντας, αν θέλουμε, τα καλά μας! 

Ημερομηνία:13/12/2020- 15/12/2020- 20/12/2020- 21/12/2020-

26/12/2020-30/12/2020 

Τοποθεσία: 

Online: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 

www.megaron.gr 

 

3. New year’s special comedy:  

Η Κατερίνα Βρανά σάς εύχεται και σας παρουσιάζει online μια «Καλή 

Βρανοχρονιά»! 

https://omadaprotasi.wordpress.com/
https://www.culturenow.gr/venue/megaro-moysikhs-athhnon/
https://www.megaron.gr/season/onlineel/


 

Ημερομηνία: 28/12/2020  22:00 (ώρα Ελλάδας) 

Τοποθεσία: Live streaming Eισιτήρια:10 ευρώ 

Προπώληση:Viva.gr 

 

4. Χριστουγεννιάτικα online εργαστήρια για μικρούς καλλιτέχνες 

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης 

προσκαλούν τους μικρούς καλλιτέχνες -και όσους μεγάλους 

κρυφοκοιτάζουν- σε χριστουγεννιάτικα εργαστήρια. 

 

Ημερομηνία:Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020, 12:00 – 13:30 | Κυριακή 20 

Δεκεμβρίου 2020, 12:00 – 13:30 

Τοποθεσία:Online μέσω Zoom 

Eισιτήρια: Eλεύθερη με προεγγραφές από το site της 

Ελληνοαμερικανικής Ένωσης 

Πληροφορίες / Κρατήσεις:culture@hau.gr |  www.hau.gr/culture 

  

5. Χριστούγεννα στο ERTFLIX: 30 νέες δωρεάν ταινίες για την πιο 

μαγική περίοδο του χρόνoυ. 

Η δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ με τους φανατικούς φίλους 

φοράει τα γιορτινά της και μας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με 

δύο νέες κατηγορίες προγραμμάτων. 

 

 

http://www.hau.gr/culture


6. Λάμπρος Φισφής :Δες Το Θετικό  

 Online streaming 11 – 20 Δεκεμβρίου 2020 

Αγορά Εισιτηρίου εδώ: https://www.viva.gr/tickets/stand-up-

comedy/streaming/des-to-thetiko-lampros-fisfis/ 

 

 

7.  Η Ξένια Καλογεροπούλου ανοίγει το σπίτι της ανήμερα των 

Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και αφηγείται με το μοναδικό της 

τρόπο τα παραμύθια της. Θυμάται ξεχωριστές γιορτές των παιδικών 

της χρόνων και εύχεται στους μικρούς φίλους του Δημοτικού Θεάτρου 

Πειραιά για την καινούργια χρονιά. 

 

Παραμύθια σαν ευχές 

από τη Ξένια Καλογεροπούλου 

Αφήγηση παραμυθιών 

Από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 

25 και 27 Δεκεμβρίου και 1 και 6 Ιανουαρίου /12.00 

 

8. Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς του Γιάννη Οικονομίδη 25 – 27 

Δεκεμβρίου 2020 

Εισιτήριο: 7,90€ 

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ: 

https://www.viva.gr/tickets/cinema/streaming/i-mpalanta-tis-trypias-

kardias/ 



 

 

9. Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες στον Φάρο 

Ο Σέρλοκ Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων 

Online από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

 

Από τις 22 Δεκεμβρίου - 05 Ιανουαρίου 2021 

 

 

 

 

 



10. O Ραφτάκος των λέξεων του Αντώνη Παπαθεοδούλου 

Η sold out παράσταση της θεατρικής ομάδας ΜΙΚΡΟΣ ΝΟΤΟΣ έρχεται 

στο σπίτι σας 

Από τις 19/12/2020 έως και τις 10/1/2021 

 

Ο ΡΑΦΤΑΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ που αγαπήθηκε τόσο πολύ από μικρούς και 

μεγάλους επιστρέφει με πολλές εκπλήξεις μέσα από τις οθόνες σας σε 

μία ειδικά σχεδιασμένη μαγνητοσκοπημένη παράσταση. 

 

Από τις 19/12/2020 έως και τις 10/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν 

την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση 

«Ο ΡΑΦΤΑΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ» μέσα από την πλατφόρμα της 

ticketservices, επιλέγοντας το πακέτο** που τους ταιριάζει. Με νέες 

ιδέες κι ένα ενεργό πλαίσιο επικοινωνίας τύπου chat, η θεατρική ομάδα 

Μικρός Νότος δημιουργεί ένα πρωτότυπο πλαίσιο διαλόγου για τους 

μικρούς και μεγάλους φίλους του, διατηρώντας ενεργό έναν δίαυλο 

επικοινωνίας και διαδραστικότητας. 

 

Ελάτε να φτιάξουμε ΜΑΖΙ την κουβέρτα του Ραφτάκου για να 

ζεστάνουμε όχι μόνο την πόλη μας αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη ΓΗ! 

OΛΗ Η ΓΗ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ! 

 

 

Αυτές οι γιορτές θα είναι διαφορετικές 

 

Το ημερολόγιο δείχνει ότι πλησιάζουν Χριστούγεννα. Είναι δύσκολο 

όμως να το νιώσουμε. Είναι τα πιο διαφορετικά, τα πιο παράξενα, 

απροσδόκητα και αξέχαστα Χριστούγεννα που θα περάσουμε ποτέ ως 

ανθρωπότητα, ό,τι κι αν κάνει ο καθένας.  

Είναι διαφορετικά, γιατί καλούμαστε να αναζητήσουμε τη χαρά και το 

πνεύμα των Χριστουγέννων, εν μέσω μιας απειλής, μιας πανδημίας που 



μπορεί να πλήξει την υγεία μας και των δικών μας. Η χαρά δεν είναι 

γύρω μας πλέον. Πρέπει να την φτιάξουμε μέσα μας. Αυτό δεν είναι 

αναγκαστικά κακό.  

 

Είναι διαφορετικά, γιατί δε μπορούμε να κάνουμε σχεδόν τίποτα, 

απ΄όσα κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, και ορίζαμε, τι είναι για μας οι 

γιορτές. 

 

 Δε μπορούμε να ταξιδέψουμε. Πρέπει να ταξιδέψουμε μέσα από 

βιβλία, από αγαπημένες ταινίες, από σεμινάρια, να αναζητήσουμε 

γνώση και εμπειρίες αλλού.  

 

Δε μπορούμε να χαρούμε την περιπλάνηση στις βιτρίνες, να ξοδέψουμε 

για δώρα και μικρές πολυτέλειες. Μπορούμε να περιπλανηθούμε στη 

φαντασία μας, να φτιάξουμε μελομακάρονα και άλλα γλυκά και να τα 

στείλουμε στους φίλους μας. Λουλούδια, κάρτες χριστουγεννιάτικες, 

στολίδια.  

 

Δε μπορούμε να καλέσουμε φίλους και συγγενείς για φαγητό. Μόνο 

υπό όρους. Και αυτοί οι όροι είναι σημαντικοί. Ξεκαθαρίστε μέσα σας 

ποιο είναι για σας το κατώτερο όριο με το οποίο αισθάνεστε ασφαλής. 

Μπορεί να προτιμάτε μικρές συναθροίσεις. Μπορεί να επιλέξετε να 

φοράτε τη μάσκα όταν μιλάτε σε κάποιον. Μπορείτε να αποφασίσετε 

να φύγετε νωρίς. Διαλέξτε ανθρώπους με τους οποίους έχετε κοινά 

όρια, ή θα δεχτούν τα δικά σας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να 

πείτε “θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας, αλλά φέτος θα είμαι μόνο 

πνευματικά”. Αν σας πιέζουν να αγνοήσετε τα όριά σας, θυμηθείτε ότι 

μάλλον έχουν και οι ίδιοι ασαφή όρια και μείνετε σταθεροί και με 

ευγένεια στην ανάγκη σας.  

 

>Θυμηθείτε επίσης, να μην κρίνετε τους άλλους για τις επιλογές τους, 

για τον τρόπο τους να διαχειρίζονται την κατάσταση, για το ποιες 

προτεραιότητες βάζουν, για το ποιες άμυνες επιστρατεύουν είτε για να 



κρατηθούν ασφαλείς, είτε για να ανταπεξέλθουν στην ψυχολογική 

πίεση. Ακόμα και οι αρνητές της μάσκας, ακόμα και οι συνωμοσιολόγοι, 

επιστρατεύουν ό,τι άμυνα μπορούν για να μην καταρρεύσουν. Ακριβώς 

όπως κι εσείς. Φερθείτε με ευγένεια, και παραμείνετε σταθεροί στην 

αλήθεια σας.  

 

Φέτος, δε μπορούμε επίσης να ξεφαντώσουμε, να πάμε σε πάρτυ, να 

διασκεδάσουμε με άλλους, να γνωρίσουμε καινούριο κόσμο. Αλλά 

μπορούμε να κινηθούμε στη σφαίρα της εικονικής πραγματικότητας με 

την οποία έχουμε τόσο πολύ εξοικειωθεί. Να οργανώσουμε online 

δείπνο, να ψάλλουμε τα κάλαντα όλοι μαζί, να μαγειρέψουμε 

ταυτόχρονα κοινή συνταγή μαζί, να προμηθευτούμε τα ίδια επιτραπέζια 

και να παίξουμε, να κανονίσουμε κοινή προβολή ταινίας (πολλές 

γνωστές πλατφόρμες δίνουν αυτή τη δυνατότητα!). 

 

Πολλούς από μας, μάς πιάνει θλίψη που δε μπορούμε να πάμε τα 

παιδιά μας σε χριστουγεννιάτικες παραστάσεις. Αλλά μπορούμε ακόμα 

να πάμε βόλτα στα στολισμένα πάρκα μας, μπορούμε να στήσουμε μια 

παράσταση μόνοι μας με ό,τι ρούχα βρίσκουμε στο σπίτι. Να φτιάξουμε 

ένα κουτί και να βάζουμε μέσα ιδέες με παιχνίδια για να περάσουμε 

χρόνο μαζί. Να φτιάξουμε ένα κολάζ με φωτογραφίες μας από όλα τα 

Χριστούγεννα που περάσαμε μαζί, συμπεριλαμβάνοντας και τα φετινά! 

Να γράψουμε όλοι ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη και να του πούμε, όχι 

τι θέλουμε να μας φέρει, αλλά τι θα θέλαμε να χαρίσουμε ο ένας στον 

άλλον, κάτι που νομίζουμε ότι έχει ανάγκη, σε επίπεδο συμβολικό 

(δύναμη, εμπιστοσύνη στον εαυτό του, κατανόηση, αγάπη, 

σταθερότητα). 

 

Ίσως δε θα μπορέσουμε να κάνουμε και πολλά ακόμη, ο καθένας έχει 

τη δική του λίστα. Αλλά για να επιβιώσουμε αυτή τη δύσκολη στιγμή, 

θα πρέπει να γίνουμε δημιουργικοί. Αυτή είναι η απάντηση. Θα πρέπει 

να εγκαταλείψουμε επίσης, την ιδέα ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε 

φέτος τις τέλειες διακοπές. Το “αρκετά καλά” είναι πολύ καλά. 

Χρειάζεται επίσης να σταματήσουμε να συγκρίνουμε το τώρα με τις 

προηγούμενες χρονιές. Να εστιάσουμε σε αυτό που έχουμε και είμαστε 



σήμερα και να νιώσουμε, γιατί όχι, ευγνωμοσύνη. Πολλοί λένε ότι τα 

γούρια που πήραμε φέτος δε μας έφεραν τύχη. Εγώ λέω, ότι αν είστε 

ακόμα εδώ και διαβάζετε αυτές τις γραμμές, αγοράσατε τα πιο ισχυρά 

γούρια που είχατε ποτέ.  

Αυτά τα Χριστούγεννα δε θα είναι μόνο διαφορετικά,  

θα είναι και ίδια. 

Επειδή θα βρούμε τρόπους να συνδεθούμε με τους ανθρώπους που 

αγαπάμε. 

Στο βάθος θα μείνουν ίδια. Ακόμα και αν όλα αλλάξουν, 

θα μείνει η αγάπη.  

Ειρήνη Γεωργίου, Msc. Phil., Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt. 

 

O Σύλλογος Γονέων Δημοτικού Σχολείου Κολλεγίου Ψυχικού σας 

εύχεται ολόψυχα Καλές Γιορτές με Υγεία. 


