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Αγαπητοί γονείς, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις του Συλλόγου μας και  

ευρύτερα του σχολείου μας τους τελευταίους δύο μήνες . 

1. Η Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα διαδικτυακά  στις 

25/2/2021 και συζητήθηκαν διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων 

σχολικά ατυχήματα, συμπεριφορές στα σχολικά, απολεσθέντα 

ρούχα , σχολικά ατυχήματα, αξιολόγηση εργασιών μαθητών κατά 

την τηλεκπαίδευση , δεύτερη γλώσσα στην Ε’ Δημοτικού, ομιλίες 

- σεμινάρια. 

2. Η ομιλία της ψυχολόγου και Διασχολικής Συντονίστριας του 

Ψυχοπαιδαγωγικού τμήματος με τίτλο: Η σημασία της 

προσπαθειας και των προκλήσεων στον δρόμο προς την 

επιτυχία, την παρουσία μπορείτε να βρείτε στο site του συλλόγου 

μας www.syllogisou.gr. 

3.  Πρόσκληση για την εθελοντική Αιμοδοσία την  Τετάρτη  17  

Μαρτίου   2021  από τις 09.30 έως τις 14.00 στο Αγγελικούσειο 

Κλειστό Γυμναστήριο του Κολλεγίου στο Campus του Ψυχικού. 

4. Επικείμενη ομιλία της Κ.Παπαευαγγέλου μαζί με τον Κ.Μακρή με 

θέμα : Εμβολιασμός και άνοιγμα των σχολείων. 

5. Φιλανθρωπικές δράσεις του σχολείου για το Πάσχα στο σύλλογο 

Φλόγα, το Ίδρυμα Χατζηκώνστα και το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα 

Παιδικής Προστασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πάμε μια Βόλτα; 

(Κείμενο Χριστίνα Σδούκου Πονηρού) 

1. Πόσα γνωρίζεις για το Διάστημα;  

 

 

Οι δύο νέοι κύκλοι των σεμιναρίων Αστρονομίας για παιδιά με τίτλο 

«Εξερευνώντας το Διάστημα» πραγματοποιούνται ψηφιακά εξαιτίας 

των συνθηκών, καταφέρνουν όμως να φέρουν το σύμπαν που μας 

περιβάλλει πιο κοντά από ποτέ. Κάθε κύκλος περιλαμβάνει τέσσερις 

διαδικτυακές συναντήσεις που ολοκληρώνονται με παρατήρηση, επίσης 

διαδικτυακή, από τηλεσκόπιο. Φυσικά, όταν οι συνθήκες το 

επιτρέψουν, οι νεαροί μαθητές θα μπορέσουν να επισκεφθούν και δια 

ζώσης το Αστεροσκοπείο και να παρατηρήσουν τον ουρανό μέσα από 

το φακό του ιστορικού τηλεσκοπίου Δωρίδη, στον λόφο της Πνύκας. 

 

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων Αστρονομίας 

Εξερευνώντας το Διάστημα - Β΄ Κύκλος 

Σάββατο 13/3, 20/3, 27/3 στις 11π.μ. και Δευτέρα 29/3 στις 8μ.μ. 

Οι θεματικές που θα καλυφθούν στον Β’ κύκλο αφορούν: Οι Αστερισμοί 

του Ουρανού και η Μυθολογία τους | Εξωγαλαξιακή Αστρονομία και 

Σύμπαν | Εξερεύνηση του Διαστήματος – Αποστολές του Μέλλοντος | 

Παρατήρηση από το τηλεσκόπιο 

Η δράση αναφέρεται σε παιδιά 7‐11 ετών και θα διεξάγεται μέσω 

ZOOM | Συνολικό κόστος: €30 ευρώ | Στον Β’ κύκλο του προγράμματος 

ενδείκνυται να συμμετέχουν μαθητές που έχουν ήδη παρακολουθήσει 

τον Α’ κύκλο | Πληροφορίες για εγγραφές στα τηλέφωνα του Κέντρου 



Επισκεπτών Θησείου 2103490160 & 2103490055 και στο e-mail: 

drasi@noa.gr 

 

2. Ψηφιακά εικαστικά εργαστήρια που κάνουν κάθε μικρό παιδί ένα 

μεγάλο καλλιτέχνη. 

 

 

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου σχεδιάζει και προτείνει μία 

ξεχωριστή σειρά ψηφιακών εικαστικών εργαστηρίων για παιδιά 3-10 

ετών, με έμπνευση τους ανθρώπους πίσω από σπουδαία έργα τέχνης 

αλλά και μέσα σε αυτά, καθώς και τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή 

στο παλιό εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας. 

Χορεύοντας στο σκοτάδι με την Πάουλα Ρέγο. 

Ανακαλύπτοντας τον κόσμο του Πίτερ Μπρέγκελ 

Γιορτάζοντας παρέα με τον Μαξ Ερνστ 

Φτιάχνοντας φιγούρες με τον Άντονι Γκόρμλι 

Ζωγραφίζοντας στο εργοστάσιο του Άντυ Γουόρχολ 

Tηλ επικοιν: 2130109325 / 2130109300 Βιομηχανικό Μουσείο 

Φωταερίου. 

 

 



3. Παιδικά βιβλία για την Επανάσταση του 1821 

 

Οι Μεγάλοι... μικροί: Οι αγωνιστές του 1821» 

 

«Έντεκα μέρες του Απρίλη 1826» 

 

 

«Επανάσταση 1821» 

 

 



«Τα πρόσωπα της επανάστασης του 1821» 

 

«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821» 

 

«Κλέφτες και Αρματολοί» 

 



21 ήρωες του 1821 

 

 

 

4. Η Επανάσταση των Σκιών" Online Streaming 

Το θέατρο σκιών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και 

το κανάλι Καραγκιόζης TV, παρουσιάζουν: "Η Επανάσταση των Σκιών" 6 

online παραστάσεις στο Ίδρυμα ‘‘Μιχάλης Κακογιάννης’’. 

Για να δούμε την παράσταση χρειάζεται να αγοράσουμε ένα εισιτήριο / 

κωδικό. Μετά την αγορά θα λάβουμε στο email μας link με τη σελίδα 

της παραγγελίας μας από όπου θα μπορούμε να κατεβάσουμε το 

παραστατικό μας (εισιτήριο). Αγορά εισιτηρίου μέσω viva.gr. 

 

5.Μουσικό θέατρο σκιών "Ο Βύρων στην Ελλάδα" Άθως Δανέλλης 

 

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής 

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 

ΤΗΛ:2130885700 

Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής 



6. Λένα Πλάτωνος "Το αηδόνι του αυτοκράτορα" στη διαδικτυακή 

τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 

 

Όπερα για παιδιά και νέους "Το αηδόνι του αυτοκράτορα" Λένα 

Πλάτωνος 

Λιμπρέτο Γιώργος Βολουδάκης / Σκηνοθεσία Κατερίνα 

Πετσατώδη 

 

Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη στην GNO TV, τη διαδικτυακή 

τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, από 14 Μαρτίου 2021. 

 

7. Θοδωρής Αμπαζής "Ο πρίγκιπας Ιβάν και το πουλί της 

φωτιάς" στη διαδικτυακή τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής 

Σκηνής 

 

Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη στην GNO TV, τη διαδικτυακή 

τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, από 14 Μαρτίου 2021. 

 

7. Οnline εργαστήρια Σαββατοκύριακου για παιδιά από το 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης - Μάρτιος 2021 

 

"Ο κόσμος γέμισε σχήματα" 

Κυριακή 7, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Μαρτίου, 11:00-13:00 

 

"Ένας μικρός ήρωας που μοιάζει με βιολί" 

Σάββατο 13, Κυριακή 14 και Κυριακή 28 Μαρτίου, 11:00-13:00 

 

Πληροφορίες: Moυσείο Κυκλαδικής Τέχνης τηλ : 210 7228321 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ευχόμαστε σύντομα να κάνουμε όλοι μας  μία  Έξοδο στην 

κανονικότητα έτσι όπως την ξέρουμε σε μέρη και τόπους 

αγαπημένους . Εώς τότε ας μας συντροφεύσουν οι στίχοι από 

τον ποιητή μας Ν. Βρεττάκο. 

 

ΕΞΟΔΟΣ 

 

Παίρνω και βγάζω περίπατο την ψυχή μου 

κάθε που αρχίζει να σκληραίνει το χαμόγελό της. 

 

 

Μου το λέει πεθύμησα τη βροχή, 

τον ήλιο πάνω απ’ τα βουνά ή ανάμεσα απ’ τα σύννεφα 

και τον αγέρα που γεννιέται αδιάκοπα στα δάση 

όλος αρώματα και ουσίες, γάλα και μουσική. 

 

 

Την οδηγώ σαν ένα ελάφι κάθε που διψά 

μπρος στον τρεχούμενο, λαμπρό μαστό της αιωνιότητας, 

ανανεώνει το αίμα, φως μέσα της κ’ επιστρέφει 

στη ζωή πάλι, μ’ έναν 

καινούργιο τόνο αθανασίας στο χαμόγελό της. 

 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 

 

 

 

 

 


