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Αγαπητοί Γονείς, 

 

 

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

τελευταίους δύο μήνες: 

 

1. Η πραγματοποίηση της επετειακής διαδικτυακής διάλεξης με θέμα: «H 

συμβολή των Γονέων στην Παλιγγενεσία της Ελλάδος»  την ιδέα και την 

υλοποίηση της οποίας ανέλαβε το μέλος του Συλλόγου μας ο κύριος Δ. 

Ιωσηφίδης, με μεγάλη συμμετοχή γονέων και επιτυχία.Αναρτήθηκε στο 

νεότευκτο κανάλι του Συλλόγου μας στο Youtube το πλήρες video της 

διαδικτυακής διάλεξης με θέμα “Η συμβολή των Γονέων στην Παλιγγενεσία της 

Ελλάδος”, στον εξής σύνδεσμο: 

 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=thzpgtrwCiM&feature=youtu.be&ab_channel=

DimitriosIosifidis 

 

Αυτή η διασυλλογική διάλεξη, που συνδιοργανώθηκε από τους (6) Συλλόγους 

Γονέων των Κολλεγίων Αθηνών και Ψυχικού, με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας, 

διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία στις 19 Μαΐου 2021, σε απευθείας ζωντανές 

συνδέσεις (live) του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και του ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ . 

 

2. Η Επιτροπή γονέων-Parents Fund Drive, με την υποστήριξη όλων των Συλλόγων 

Γονέων, διοργάνωσε στις 26/5/2021 έναν διαδικτυακό διάλογο με θέμα τον 

Εθελοντισμό ως εφόδιο για εμάς και τα παιδιά μας. «Οι δεξιότητες που 

αναπτύσσει». 

3. Η διοργάνωση της αποφοίτησης της έκτης δημοτικού με ένα αποχαιρετιστήριο 

πάρτυ, ονειρικά T-shirts και βραχιολάκια Dream με την ευγενική χορηγία των 

οικογενειών Πατσέα και Στεργίου και αναμνηστικά δώρα για το προσωπικό του 

σχολείου από την εταιρία Κorres . 

 

Αποφοίτηση έκτης 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=thzpgtrwCiM&feature=youtu.be&ab_channel=DimitriosIosifidis
https://www.youtube.com/watch?v=thzpgtrwCiM&feature=youtu.be&ab_channel=DimitriosIosifidis


 

 

4. Η ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του συλλόγου μας καθόσον o Ταμίας μας Γιώργος  

Περτσεμλίδης και τα αναπληρωματικά μέλη Μαριλένα Σταματοπούλου και 

Κώστας Παπαθεοδωρόπουλος αποχωρούν (εκ του Καταστατικού μας) λόγω 

αποφοίτησης των παιδιών τους από το δημοτικό σχολείο του Κολλεγίου 

Ψυχικού. Έτσι  πλέον νέα καθήκοντα αναλαμβάνουν η Μάνια Γουναρίδη ως 

ταμίας και η Χριστίνα Σδούκου Πονηρού ως γραμματέας καθώς επίσης και η 

Ντορίνα  Ρηγοπούλου ως  νέο τακτικό μέλος του Δ.Σ.  Συλλόγου μας. 

5. Οι Σύλλογοι του Κολλεγίου Αθηνών και Ψυχικού έστειλαν από κοινού επιστολή 

στη διοίκηση και τους διεθυντές των σχολείων, μεταφέροντας ανοιχτά τους 

προβληματισμούς και τις σκέψεις των γονέων αλλά και τις  δυνητικές 

βελτιωτικές κινήσεις που θα έπρεπε να γίνουν  σε σχέση με τις εξετάσεις της 

6ης δημοτικού και τις υποτροφίες των μαθητών του σχολείου μας. Αναμένουμε  

την απάντηση και για τις όποιες  εξελίξεις,   θα ενημερωθείτε άμεσα . 

6. Ο σύλλογος μας, τέλος,  στις 22/06/2021 διοργάνωσε  μία διαδικτυακή 

συνάντηση με τους γονείς σε μία ανοιχτή κουβέντα για όλα όσα μας 

προβλημάτισαν την ακαδημαϊκή χρονιά που μας πέρασε . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Φωτογραφία από την υποδοχή που επιμελήθηκε ο Σύλλογος  για τα παιδιά του Δημοτικού μας κατά το άνοιγμα 

των Σχολείων το Μάϊο) 

 



 

 

Πάμε μια βόλτα;  

Kείμενο: Xριστίνα Σδούκου Πονηρού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το καλοκαίρι θα προτείνω για όλους μας , μικρούς και μεγάλους στο κείμενο 

που ακολουθεί,  οι βόλτες μας  να είναι οι μικρές εκείνες  στιγμές γιατί έτσι μόνο 

θα βαδίζουμε στις μεγάλες ζωές : 

https://www.fractalart.gr/mikres-stigmes-megales-zoes/ 

 

Μικρές Στιγμές, Μεγάλες Ζωές 
  
Μια μικρή αναπάντεχη βόλτα χωρίς πρόγραμμα να δίνει χώρο για σκέψεις μεγάλες 
και φωτεινές , το άναμμα ενός κεριού να φέρνει μια μεγάλη ανάσταση μέσα σου, 
να κοιτάς το πέταγμα ενός γλάρου και την ίδια ώρα να νιώθεις πως μαζί του πετάει 
τα όνειρά σου στα μεγάλα ύψη χωρίς όρια και περιορισμούς, να περπατάς 
ξυπόλητος όπου αγαπάς και να αφήνεις πατημασιές χαραγμένες στους δρόμους σε 
μια μεγάλη αυθεντική δική σου διαδρομή, να αγγίζεις τη φύση που σου έχει 
χαριστεί διάσπαρτη ολόγυρά σου και να παίρνεις την μεγάλη ενεργειακή της 
δύναμη που σε κρατάει φλογερό, να φυσάς σαν μικρό παιδί με ορμή την πικραλίδα 
και να σκορπίζεις την ανάσα σου με ανακούφιση στο σύμπαν απνευστί. 
 
Να αγκαλιάζεις τα χρόνια σου με πολύχρωμα μπαλόνια και φωνές αληθινές και 
διαλεχτές των ανθρώπων που σε αγαπούν σαν να είσαι η τελευταία τους ανάσα . 
Να βουτάς στη θάλασσα με το ίδιο πάθος που μικρός αντίκριζες το νερό και 

https://www.fractalart.gr/mikres-stigmes-megales-zoes/


 

 

λαμπύριζαν τα ματάκια σου από μία πρωτόγνωρη αγάπη για την υγρή αιώνια 
ομορφιά της. Να μπαίνεις στο καράβι με τον ίδιο προορισμό αλλά με τον 
ενθουσιασμό ενός καινούριου ταξιδιού που σε περιμένει να τον ανακαλύψεις από 
το αρχή σε πρόσωπα και αισθήσεις που η ζήση σου φέρνει εμπρός σου. 
 
Να φτιάχνεις τον καφέ σου στο αγαπημένο σου φλιτζάνι εκείνο το δικό σου που σε 
εμπνέει στο λίγο ή το πολύ να πας τη ζωή σου σήμερα στο παρακάτω και ίσως να 
συναντήσεις εκείνο το μικρό, απρόοπτο θαύμα χωρίς εξηγήσεις. Να δεις για μία 
ακόμη καινούρια φορά το ηλιοβασίλεμα και να πλέξεις με τους θυσάνους ένα 
ουράνιο μαγευτικό σκηνικό με όλους εκείνους που τυραννούν γλυκά και απαλά το 
μυαλό σου. Να φανερώνεσαι στη βροχή και να παραδίδεσαι κάθε φορά στον υγρό 
ρυθμό της αψηφώντας ομπρέλες και αδιάβροχες περιβολές βουτώντας στους 
καιρούς χωρίς φόβο και δισταγμό. 
 
Να βρίσκεις το θάρρος να μιλήσεις με αγνώστους που μπορεί να είναι οι επίγειοι 
άγγελοί σου, να μυρίζεις τα λουλούδια με ευλαβική αγάπη και δέος σε μια ορατή 
ομορφιά, να ακούς την μουσική σαν έναν μικρό Θεό που έρχεται να σου ψιθυρίσει 
στο αυτί λόγια παρηγοριάς και ανακούφισης σε ένα εσωτερικό χάος που σου 
στροβιλίζει τα σωθικά. Να χάνεσαι που και που με εσένα και να σε ακούς στις 
σιωπηλές στιγμές που είναι εκείνες που φανερώνουν τον αληθινό έσω εαυτό σου , 
να κοιτάς τους ανθρώπους στα μάτια ακόμη και στις ασήμαντες εκείνες κουβέντες 
που δεν ξέρεις πως θα εξελιχτούν . 
 
Να παρατηρείς τα χέρια των ανθρώπων που φανερώνουν τον χρόνο με γραμμές και 
σημάδια ζωής και μόχθου απλώνοντας στο φως τις μεγάλες ζωές τους, να βοηθάς 
όπως μπορείς με την ενέργεια σου, με το χαμόγελο σου, με τα λιγοστά σου 
υπάρχοντα εκεί κρύβεται όλος ο πλούτος μιας μεγάλης ζωής, να σε παίρνει ο ύπνος 
στη σκιά των αλμυρικιών κάτω από έναν ελληνικό ουρανό και να σε σκεπάζει μία 
πουπουλένια αθωότητα με ηρεμία και γαλήνη, να απολαμβάνεις απλά το 
αγαπημένο σου ποτήρι κρασί κάτω από τα ασήμια ενός σκοτεινού ουρανού που 
σου θυμίζει για μία ακόμη φορά πως η μικρή σου αυτή συνειδητή στιγμή είναι 
απλά από μόνη της η γιομάτη αισθήσεις μεγάλη σου ζωή. 
  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Εκ μέρους όλων των μελών του Συλλόγου μας σας ευχόμαστε από καρδιάς ένα 

όμορφο και ήρεμο καλοκαίρι με Υγεία.  

 


