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Αγαπητοί γονείς , το τελευταίο κουδούνι της σχολικής χρονιάς 2020 ίσως να 

έχει ήδη χτυπήσει για τα περισσότερα παιδιά μας, και ειδικά φέτος με έναν 

αναπάντεχο τρόπο να έχει χτυπήσει και για εμάς τους γονείς, μιας και γίναμε 

λόγω της παγκόσμιας αυτής πανδημίας συνταξιδιώτες με τα παιδιά μας και 

τους δασκάλους ενος αέναου εκπαιδευτικού ταξιδιού . Βουτήξαμε σε 

αχαρτογράφητα νερά και κολυμπήσαμε άπαντες . Στα πλαίσια της νέας αυτής 

προσαρμογής του σχολείου μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής  

τρέχοντα θέματα : Την Τρίτη 30/6/2020 και ώρα 15:00μ.μ θα 

πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική συνάντηση μέσω zoom με γονείς που τα 

παιδιά τους θα φοιτήσουν στην 1η τάξη του σχολικού έτους 2020-2021 

όπως επίσης υπενθυμίζουμε την ενημερωτική συζήτηση που θα γίνει για το 

πρόγραμμα του γυμνασίου την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 18:00. Σας έχει σταλεί 

σχετικό μειλ με τον υπερσύνδεσμο. 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους γονείς της έκτης ότι προσβλεπουμε στην 

αισιόδοξη προοπτική να μας βρει ο Σεπτέμβριος πιο ξέγνοιαστους. Με αυτό το 

γνώμονα έχουμε δεσμεύσει την αίθουσα του ΣΑΚΑ για το πάρτι-χορό της 

στ’ δημοτικού για τις 5 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε ήδη εξασφαλίςει αρκετές 

χορηγίες. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες λεπτομέρειες όταν 

θα είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχουν πια περιορισμοί στην 

πραγματοποίησή του. 

Όσο για καλοκαιρινά δρώμενα και προτάσεις θα αρκεστούμε απλά στο να 

συνειδητοποιήσουμε ως πλάσματα ημέρας πως η κατάσταση της εποχής μας 

ωθεί να βιώνουμε τα πράγματα με τη μέρα και αντί για λίστες και 

προγράμματα να βιώσουμε τούτο το καλοκαίρι οικογενειακώς μαγικές εικόνες 

ως αν μια από αυτές που περιγράφει ο έλληνας ποιητής μας Θωμάς Γκόρπας 



 

 

στο ποίημα του Μαγική εικόνα : Αύγουστος Κυριακή,η Ελλάδα πλάι στη 

θάλασσα: 

ήλιος, δροσιά, πεύκα φαί ,κρασί κι αγάπη. 

Στο πικάπ 

έπαιζε ασταμάτητα 

του Τσιτσάνη η «Συννεφιασμένη Κυριακή». 

Και κανείς δεν είπε ν’αλλάξει ο δίσκος… 

 

Καλό καλοκαίρι με υγεία και μαγικές εικόνες σε όλες τις οικογένειες . 

 

Με εκτίμηση  

Ο σύλλογος Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού 


