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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Αγαπητοί γονείς, 

Τον Δεκέμβριο του 2018 αναλάβαμε να «τρέξουμε» τον Σύλλογο Γονέων του σχολείου μας.  

Πρόκειται για μία «ευθύνη» που, δυστυχώς, λίγοι γονείς αναλαμβάνουν, καθώς οι 

υπερβολικές ώρες που αναγκάζονται να τρέχουν ώστε να εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν 

καλύτερη διαβίωση των οικογενειών τους, δεν τους αφήνουν ελεύθερο χρόνο για να 

αφιερώσουν στον Σύλλογο. 

Αυτό που προσπαθήσαμε, ήταν να βρούμε αυτό τον χρόνο και να τον αξιοποιήσουμε όσο το 

δυνατόν καλύτερα.  Πιστεύουμε ότι ο λόγος για να ασχοληθεί κάποιος με το Σύλλογο Γονέων 

είναι για να βοηθήσει ΟΛΑ τα παιδιά του σχολείου.  Πράγματι, κάθε ένας από εμάς, ένιωθε 

πως έχει 280 παιδιά και ποτέ δεν έβαλε τα δικά του πάνω από τα υπόλοιπα. 

Είχαμε την τύχη να έχουμε άριστη συνεργασία με όλους τους φορείς της σχολικής 

κοινότητας.  Τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων, τα 15μελή και 5μελή Συμβούλια 

των μαθητών, την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, αλλά και τον Δήμαρχο της πόλης μας.  

Όλους τους παραπάνω, τους ευχαριστούμε θερμά για την βοήθεια και την συμμετοχή στους 

προβληματισμούς και τις δράσεις μας. 

Ευχαριστούμε επίσης, για τα πολλά και μεγάλα «λιθαράκια» που πρόσθεσαν στην κοινή μας 

προσπάθεια, τα μέλη του ΔΣ που αποχώρησαν στην αρχή της χρονιάς αφού τα παιδιά τους 

αποφοίτησαν.  Την Βαρβάρα Δημοπούλου, την Αλεξάνδρα Κομνηνού, την Κωνσταντίνα 

Μουζάκη και την Έλενα Σκλαβενίτη.  Είναι βέβαιο, πως χωρίς αυτές, σχεδόν τίποτα δεν θα 

μπορούσε να γίνει. 

Ευχαριστούμε όλους τους γονείς του σχολείου που πρόσφεραν αφιλοκερδώς χρόνο αλλά και 

χρήματα για να πραγματοποιήσουμε τις δράσεις μας.  Θεωρούμε ότι αυτή ήταν η 

μεγαλύτερη επιτυχία μας, αφού μπορέσαμε να προσελκύσουμε πολλούς γονείς έξω από το 

ΔΣ, ακόμα και κάποιους που τα παιδιά τους δεν πήγαιναν πια στο σχολείο. 

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φύλακα άγγελο του σχολείου μας, την αγαπημένη μας 

κυρία Γιαννούλα που με χαρά έτρεχε να βοηθήσει σε ότι και αν της ζητήσαμε. 

 

Το απερχόμενο ΔΣ, 

Ανδρέας Τσαβλίρης – Πρόεδρος 

Γιώργος Γουρλάς – Αντιπρόεδρος 

Βασιλική Χαραμή – Γραμματέας 

Κατερίνα Σαμοθράκη - Ταμίας 
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 Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε το Σύλλογο, θεωρήσαμε πως αφενός οι δράσεις μας 

θα πρέπει να γίνονται ευρύτερα γνωστές και αφετέρου πως έπρεπε να έχουμε την όσο το 

δυνατόν αρτιότερη επικοινωνία με του γονείς του σχολείου μας.  Έτσι, δημιουργήσαμε ή 

ενισχύσαμε τα παρακάτω διαδικτυακά κανάλια: 

 

• ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:  Κατοχυρώσαμε όνομα (domain) και αναζητήσαμε την πλέον 

συμφέρουσα προσφορά για φιλοξενία (hosting).  Η ιστοσελίδα μας εμπλουτιζόταν 

διαρκώς με τις δράσεις του Συλλόγου και με θέματα του σχολείου.  Μπορείτε να την 

επισκεφθείτε στο www.goneis2lv.eu 

 

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:  Ο πλέον εύκολος τρόπος επικοινωνίας με τους 

γονείς.  Όλα τα έγγραφα-επιστολές του Συλλόγου, αλλά και αυτά του σχολείου, 

αποστέλλονταν μέσω της διεύθυνσης goneis2lv@gmail.com 

 

• ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK:  Είναι ο χώρος στον οποίο αναρτώνται όλες οι εκδηλώσεις 

του Συλλόγου, ενώ, με μικρά ποσά, γίνεται και προώθησή τους στην πόλη μας.  Σαν 

αποτέλεσμα, όλες οι παραστάσεις μας έγιναν σε γεμάτα θέατρα.  Η σελίδα έχει 

ξεπεράσει τους 1000 ακόλουθους.  Μπορείτε να την επισκεφθείτε στο 

https://www.facebook.com/2ndlyceum 

 

• ΟΜΑΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK:  Εδώ, μπορούν να κάνουν αναρτήσεις, κατόπιν έγκρισης 

από την διαχείριση, οι γονείς του σχολείου.  Μπορείτε να ζητήσετε να γίνετε μέλη 

στο https://www.facebook.com/groups/goneis2lv 

 

• ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ YOUTUBE:  Εδώ ανεβαίνουν βίντεο από γιορτές του σχολείου ή άλλες 

εκδηλώσεις.  Μπορείτε να το επισκεφθείτε στο 

https://www.youtube.com/channel/UC-l3TNbAW28bZmWEifKulPQ 

 

** Μαζί με όλα τα παραπάνω, ο Σύλλογος διαθέτει και ομάδα στο VIBER, όπου καθημερινά 

οι γονείς ανταλλάσσουν απόψεις. 

 

 

 

 

http://www.goneis2lv.eu/
mailto:goneis2lv@gmail.com
https://www.facebook.com/2ndlyceum
https://www.facebook.com/groups/goneis2lv
https://www.youtube.com/channel/UC-l3TNbAW28bZmWEifKulPQ
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ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Στον τομέα αυτό, τα πράγματα είναι ευκολότερα.  Το μόνο που είχαμε να κάνουμε, ήταν 

απλά να συνεχίσουμε την εξαιρετική δουλειά που έκανε το προηγούμενο ΔΣ, η οποία είχε 

ξεκινήσει από το Γυμνάσιο.  Με την βοήθεια του διακεκριμένου ηθοποιού και σκηνοθέτη 

Δημήτρη Αγορά, όπως και της απόφοιτου του σχολείου μας Αντιγόνης Μακρή, έγιναν δύο 

θεατρικές παραστάσεις, ενώ συμμετείχαμε και στο Νεανικό Φεστιβάλ Θεάτρου του Δήμου.  

Πολύτιμη ήταν η συμβολή του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού Συλλόγου «Τριλογία», ο 

οποίος ιδρύθηκε από γονείς και απόφοιτους του σχολείου μας. 

• «ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΙΚΡΟΙ ΝΕΓΡΟΙ»   

Το αριστούργημα της Αγκάθα Κρίστι, το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 700 

θεατές, σε δύο παραστάσεις, στο «Ιωνία» και το Δημοτικό Θέατρο Βάρης. Μπορείτε 

να δείτε το κινηματογραφικό trailer της παράστασης εδώ. 

 

• «ΡΩΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΕΤΑ» του Μποστ 

Μία παράσταση που έγινε στο ανοικτό θέατρο «Σοφία Βέμπο», το οποίο γέμισε με 

πάνω από 400 άτομα.  Πήραν μέρος παιδιά από 3 διαφορετικά σχολεία του Δήμου. 

Παρακολουθήστε εδώ την παράσταση. 

 

• «ΜΑΛΛΙ ΜΕ ΜΑΛΛΙ» του Αρκά 

Η συμμετοχή μαθητριών του σχολείου μας και του γειτονικού 2ου Γυμνασίου στο 

Νεανικό Φεστιβάλ τέχνης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. Μπορείτε να τις 

απολαύσετε εδώ. 

** Για το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, ο Σύλλογός μας είχε προγραμματίσει την 

παράσταση «ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΑΣ», με τη συμμετοχή 25 παιδιών από 5 

διαφορετικά σχολεία.  Δυστυχώς, οι πρόβες σταμάτησαν λόγω του κορωνοϊού. 

https://www.youtube.com/watch?v=N2FZno25BYc
https://www.youtube.com/watch?v=q04HQEBPvu8
https://www.youtube.com/watch?v=k4bKCnT4ltU
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ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

Η περιβαλλοντική εκδρομή του Συλλόγου, η οποία συνδυάστηκε με ανάβαση των παιδιών 

στην κορυφή του Ολύμπου και παράλληλη κινηματογράφηση της προσπάθειας, αποτέλεσε 

το θέμα του ντοκιμαντέρ με τίτλο «ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ».  Το ντοκιμαντέρ προβλήθηκε 

με μεγάλη επιτυχία στο διεθνούς ακτινοβολίας Φεστιβάλ Ολύμπου, ενώ η διευθύντρια του 

1ου Λυκείου Βούλας μας έκανε την τιμή να μας καλέσει για προβολή στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του σχολείου της.  Δυστυχώς, η προβολή στο δικό μας θέατρο έχει αναβληθεί 

λόγω του κορωνοϊού.  Έγινε όμως διαδικτυακή προβολή στο Facebook και το YouTube την 

οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 5000 χρήστες. 

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους, για να ενημερωθείτε σχετικά: 

• ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

• ΤΟ TRAILER 

• ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 

• ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

 

 

https://goneis2lv.eu/2019/07/festival-olympou/
https://www.youtube.com/watch?v=cbSXd4T3HXk
https://www.youtube.com/watch?v=v8vkkbAFOD0&t=14s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwlpdbcmSNh5LfWZj5I1dG5mEXyeq_tfO
https://www.google.com/search?q=2%CE%BF+%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF+%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%83+%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%9D+%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%9F&sxsrf=ALeKk01ga5c6F0xQ2cIyZYrDjQ_LIpDPyw%3A1601804206187&source=lnt&tbs=cdr%3A1%2Ccd_min%3A9%2F1%2F2018%2Ccd_max%3A4%2F30%2F2020&tbm=
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ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Ο Σύλλογος προσπάθησε, με συνεχείς αναφορές στην Σχολική επιτροπή, αλλά και με 

ανεύρεση τεχνικών μέσα από τους γονείς του σχολείου, να βοηθήσει στην αποπεράτωση 

έργων, πολλά από τα οποία ήταν αιτήματα των παιδιών.   

Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

• Έργα στο προαύλιο του σχολείου (παγκάκια, βρύσες κλπ.) 

• Αποκατάσταση των κιγκλιδωμάτων του γηπέδου μπάσκετ με ανεύρεση 

εξειδικευμένου τεχνικού. 

• Καθαρισμός και σιδέρωμα όλων των κουρτινών του σχολείου. 

• Αποκατάσταση των παραθύρων-φεγγιτών της αίθουσας εκδηλώσεων. 

• Αγορά και συναρμολόγηση καινούριου τραπεζιού πινκ-πονκ. 

*Όλα τα παραπάνω, έγιναν μετά από οχλήσεις του συλλόγου, με έξοδα της Σχολικής 

Επιτροπής. 

 

 

Η μεγάλη μας επιθυμία όμως, ήταν η αποπεράτωση της αίθουσας εκδηλώσεων του 

σχολείου μας.  Ορμώμενοι από την δωρεά της εταιρείας «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ» για την 

κατασκευή θεατρικής σκηνής και την τοποθέτηση ηχητικού/φωτιστικού εξοπλισμού, ο 

Σύλλογος, με την αμέριστη συμπαράσταση και την οικονομική βοήθεια γονέων του 

σχολείου μας, αλλά και της Σχολικής Επιτροπής, προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες: 

• Κατασκευή κερκίδας που χωράει 40-50 άτομα 

• Αγορά 100 καθισμάτων θεάτρου 

• Κατασκευή επίπλου ώστε να τοποθετηθούν οι κονσόλες ήχου και φωτός 

• Τοποθέτηση προτζέκτορα και πανιού προβολής 

• Αγορά και τοποθέτηση κουρτίνας 

• Τοποθέτηση δαπέδου laminate σε μεγάλο μέρος της αίθουσας 

• Ντύσιμο των τοίχων με ταπετσαρίες που έχουν σχέση με μεγάλους Έλληνες 

καλλιτέχνες 

• Βάψιμο των τοίχων και των πορτών της αίθουσας 

• Αγορά κορνιζών και τοποθέτηση αφισών από τις θεατρικές μας παραστάσεις 

• Αγορά και αλλαγή όλων των διακοπτών και πριζών. 

• Αναπαλαίωση της ντουλάπας που υπήρχε στον χώρο και τοποθέτηση σε αυτήν 

όλων των τροπαίων που έχουν κερδίσει τα παιδιά του σχολείου στα σχολικά 

πρωταθλήματα. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q7me8yTSinA
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ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Η γιορτή της Τσικνοπέμπτης ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένη με του Συλλόγους Γονέων του σχολείου 

μας, αλλά και του γειτονικού Γυμνασίου.  Η ανεύρεση των κατάλληλων χορηγών, καθώς 1500 

σουβλάκια μας παραχωρήθηκαν δωρεάν και ψήθηκαν από τους μαθητές μας τα δύο τελευταία 

χρόνια, ήταν το μεγάλο μας στοίχημα.  Τα μέλη του ΔΣ, κατάφεραν και βρήκαν τις ποσότητες του 

κρέατος που χρειαζόμασταν και μάλιστα με το παραπάνω.  Πέρα από το ψήσιμο για τα παιδιά, 

οργανώθηκαν πλούσια τραπέζια και για τους καθηγητές 

Όμως και τα Χριστούγεννα έγινε κάτι αντίστοιχο.  Γεύματα και χυμοί για τα παιδιά, αλλά και 

πλούσια εδέσματα για τους καθηγητές. 

Τέλος, φροντίσαμε να κοπούν, σε κάθε τμήμα, οι παραδοσιακές βασιλόπιτες. 

Διαβάστε σχετικά, στους παρακάτω συνδέσμους; 

• ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 2019 

• ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 2019 

• ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019 

• ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 2020 

• ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goneis2lv.eu/2019/01/vasilopita-2019/
https://goneis2lv.eu/2019/02/tsiknopempti-2019/
https://goneis2lv.eu/2019/12/geyma-gia-paidia-kathigites/
https://goneis2lv.eu/2020/01/vasilopita-2020/
https://goneis2lv.eu/2020/02/tsiknopempti-2020/
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

Δυστυχώς, καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε μόνο μία εκδρομή, για παιδιά και γονείς, 

στις 20-22 Απριλίου 2019, στο Μέτσοβο.  Διαβάστε το σχετικό άρθρο εδώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Σύλλογος έκανε τεράστια προσπάθεια για να οργανώσει μία ακόμα περιβαλλοντική 

εκδρομή με κινηματογράφηση και παραγωγή ντοκιμαντέρ.  Είχαμε κανονίσει να πάμε στα 

μέσα Ιουνίου, προσκεκλημένοι τοπικού οργανισμού τουρισμού, στο Αυστριακό Τυρόλο.   

Είχαμε χορηγίες για το 40% της διαμονής, ολόκληρο το κόστος μετακινήσεων με πούλμαν, 

πολύ καλή προσφορά ομαδικού αεροπορικού εισιτηρίου, καθώς και 3000 ευρώ από την 

εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ».  Δυστυχώς, λόγω του κορωνοϊού, αυτή η εκδρομή, που θα έκανε 

γνωστό το σχολείο μας σε μία πανέμορφη περιοχή της κεντρικής Ευρώπης, δεν μπόρεσε να 

γίνει. 

Όπως, δεν μπόρεσε να γίνει και η περιβαλλοντική εκδρομή που είχαμε «στήσει» για την 

περίοδο 24-28 Οκτωβρίου στη λίμνη Κερκίνη, με επίσκεψη για παρακολούθηση της εορτής 

Λυκείου της περιοχής, επίσκεψη και ξενάγηση στο ηρωικό οχυρό «Ρούπελ», αλλά και 

πλήθος περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων. 

 

 

 

 

https://goneis2lv.eu/2019/04/ekdromi-a-lykeiou-metsovo/
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 

και ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (Ο.Α.Π.Π.Α), ήταν τα 

όργανα του Δήμου με τα οποία ο Σύλλογός μας συνεργάστηκε με απόλυτη αρμονία.  Θα 

ήταν άδικο, να μην ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά την Πρόεδρο της Σχολικής 

Επιτροπής κα Δήμητρα Νικηφοράκη, όπως και την Αντιπρόεδρο του Ο.Α.Π.Π.Α κα Μαρία 

Μπραϊμνιώτη, οι οποίες έδωσαν με το παραπάνω ότι χρειαζόμαστε για τα έργα και τις 

εκδηλώσεις μας. 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ύστερα από την κατάληψη που έγινε από τους μαθητές στις αρχές του 2020, ο Σύλλογος 

θεώρησε σωστό να ζητήσει τη σύγκληση του Σχολικού Συμβουλίου, του ανώτερου δηλαδή 

οργάνου του σχολείου.  Σκοπός μας ήταν να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν πως να 

ακολουθούν τις διαδικασίες, προτού φθάσουν στην ακραία λύση της κατάληψης. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goneis2lv.eu/2020/02/sholiko-symboulio-19-2-2020/
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ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ 

Ένα από τα βασικά μελήματα του Συλλόγου Γονέων, πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι η 

κοινωνική προσφορά, ιδιαίτερα σε εποχές μεγάλης οικονομικής ύφεσης. Το ΔΣ προσπάθησε 

να οργανώσει δράσης αρωγής προς ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αλλά και Δομές που 

λειτουργούν στον Δήμο μας: 

Πιο αναλυτικά: 

• Προσφορά σε τρόφιμα στον κοινωνικό ξενώνα της Βουλιαγμένης 

Στις γιορτές που έγιναν την τελευταία διετία στο σχολείο την Τσικνοπέμπτη, μεγάλη 

ποσότητα φαγητού προσφέρθηκε στους ενοίκους του ξενώνα. 

 

• Δράση για προσφορά πασχαλινών ειδών και τροφίμων σε ευάλωτες ομάδες 

 

Οι γονείς και τα παιδιά του σχολείου 

ανταποκρίθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, με 

αποτέλεσμα να παραδοθεί στην Κοινωνική 

Υπηρεσία του Δήμου πολύ μεγάλος όγκος από 

πασχαλινά τρόφιμα, γλυκά, λαμπάδες κλπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Συναυλία για το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης. 

Ο Σύλλογός μας είχε ενεργή συμμετοχή στην διοργάνωση συναυλίας για την 

Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού.  Στη συναυλία μετείχαν η Ορχήστρα Νέων Δίου, 

πολύ γνωστοί τραγουδιστές και η χορωδία του 2ου Γυμνασίου Βούλας.  Στο χώρο της 

εκδήλωσης υπήρχε κουμπαράς και το ποσό που μαζεύτηκε παραδόθηκε από το ΔΣ 

του Συλλόγου στον Διευθυντή του Χωριού και γονέα του σχολείου μας, κύριο 

Επαμεινώνδα Λοράνδο. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 

https://goneis2lv.eu/2019/11/parastasi-gia-ta-paidia/
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ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Σκοπός του ΔΣ ήταν η διαμόρφωση και εκτύπωση λευκωμάτων που θα ξεχώριζαν από τα 

κλασσικά λευκώματα που επί τόσα χρόνια έφτιαχνε ο ΟΑΠΠΑ για τα σχολεία.  Έτσι, 

απευθυνθήκαμε σε επαγγελματίες (φωτογράφο και γραφίστρια), με αποτέλεσμα να 

φτιάξουμε δύο, κατά γενική ομολογία, πολύ όμορφα λευκώματα. 

Για το λεύκωμα της τάξης του 2019, τα πράγματα ήταν πιο εύκολα, καθώς το ταμείο του 

Συλλόγου είχε χρήματα, ενώ βρήκαμε χορηγό που κάλυψε την εκτύπωση. 

Την επόμενη χρονιά όμως, ο Covid-19 δεν μας έδωσε τα περιθώρια ούτε να αναζητήσουμε 

χορηγίες, ούτε να κάνουμε την φωτογράφιση έτσι όπως θα θέλαμε.  Παρόλα αυτά, με την 

συνδρομή πολλών γονέων της Τρίτης, αλλά και με την συνεργασία των παιδιών ώστε να 

είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής η φωτογράφισή τους, το λεύκωμα έγινε και 

παραδόθηκε στους μαθητές. 
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ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 

Οι προσπάθειες των ομάδων του σχολείου μας στους αγωνιστικούς χώρους, ήταν ένας 

τομέας στον οποίο δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα.  Ο Σύλλογος φρόντιζε να κάνει ενέργειες 

για την μεταφορά των παιδιών, όποτε ήταν απαραίτητο, ενώ προμήθευε τα παιδιά με νερά.  

Ακόμα, φρόντισε ώστε να αγοραστούν από την Σχολική Επιτροπή οι εμφανίσεις σε 

ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ενώ μέλη του ΔΣ φωτογράφιζαν τις προσπάθειες των παιδιών 

στους αγώνες τους. 
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ΦΩΝΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Η γνώμη και οι σκέψεις των παιδιών πρέπει να μας ενδιαφέρουν και να τις ακούμε με 

ιδιαίτερη προσοχή.  Ο Σύλλογος, έδωσε βήμα στους μαθητές του σχολείου μέσα από την 

ιστοσελίδα μας, αλλά έκανε και τις κατάλληλες επαφές ώστε να αρθρογραφήσουν σε 

τοπικό μέσο ενημέρωσης. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 

• Ορφέας Ηλιάδης-Σιβρής και Στέλλα Ψαρρού στην ιστοσελίδα μας 

• Μαρία Μπαδόλα στην εφημερίδα «Δημοσιογράφος» 

• Δημήτρης Κοσσιέρης στην ιστοσελίδα μας 

• Κωνσταντίνος Κονταρίνης στην εφημερίδα «Δημοσιογράφος» 

• Στέφανος Κιρμίζογλου στην εφημερίδα «Δημοσιογράφος» 

 

Επίσης, οι μαθητές του σχολείου μας Γιώργος Παπαντώνης και Μαίρη Χανιώτη, κλήθηκαν 

στο ραδιοφωνικό σταθμό «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» και συγκεκριμένα στην εκπομπή της 

Βίκυς Τσιανίκα «Νεράιδες και Δράκοι», όπου μίλησαν για την παράσταση «Ρωμαίος & 

Ιουλιέτα» που ανέβηκε στο θέατρο «Σοφία Βέμπο» 

Δείτε το σχετικό video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goneis2lv.eu/2020/07/penellinies/
https://dimosiografos.com/adyswpiti-maxi-panelliniwn/1952/?fbclid=IwAR3qfuCtDTVdxyrQrmf_pS28stPGxaKfAIje3eYLzKu9SBit0KWPMDPEOBM
https://goneis2lv.eu/2020/03/sholiko-protathlima-2020/
https://goneis2lv.eu/2020/03/sholiko-protathlima-2020/
https://dimosiografos.com/diakriseis-athlitismos/72/
https://www.facebook.com/459065894460175/videos/441250233094842
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Covid-19, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Αμέσως μετά το πρώτο κρούσμα που εμφανίσθηκε στο σχολείο μας, ο Σύλλογος προέβη 

στις παρακάτω ενέργειες. 

• ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Το ΔΣ ήρθε σε συμφωνία με το Διαγνωστικό Κέντρο CLINITEST ώστε να μπορούν όλα 

τα παιδιά του σχολείου, αλλά και οι γονείς τους, να κάνουν το μοριακό τεστ του 

κορωνοϊού με έκπτωση 25% 

 

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ 

To ΔΣ, με την βοήθεια γονέα του σχολείου που εμπορεύεται φαρμακευτικά 

προϊόντα, προμηθεύτηκε 800 χειρουργικές μάσκες τύπου Medical, ώστε να 

καλύπτονται καθημερινές ανάγκες των παιδιών.  

   

https://goneis2lv.eu/2020/07/penellinies/
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ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

Η μεγαλύτερη επιτυχία μας ήταν η ανταπόκριση που υπήρχε από μεγάλο αριθμό γονέων 

του σχολείου, στις δράσεις, τις δουλειές που έπρεπε να γίνουν, ακόμα και στις συνελεύσεις 

που πλέον δεν γίνονταν με 10 άτομα αλλά με πολύ περισσότερα. 

 

Θα αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, χωρίς να αναφέρουμε ονόματα.  

Άλλωστε πολλοί από τους γονείς που βοήθησαν έχουν ζητήσει να μην μαθευτεί. 

Νιώθουμε λοιπόν την ανάγκη να ευχαριστήσουμε: 

• Τις 60 οικογένειες που συνείσφεραν οικονομικά για να αγοραστούν οι καρέκλες του 

θεάτρου, όπως και την μητέρα που φρόντισε για τη μεταφορά τους, αλλά και τους 

γονείς που βοήθησαν στην συναρμολόγησή τους. 

• Την παλιά μητέρα του σχολείου που έκανε τα έξοδα για τις ταπετσαρίες του 

θεάτρου 

• Τον παλιό πατέρα που κατασκεύασε ό,τι ξύλινο χρειάστηκε για το θέατρο 

• Τον πατέρα που με δικά του έξοδα τοποθετήθηκε το πάτωμα laminate στο θέατρο 

• Τον πατέρα που έβαψε το θέατρο και διόρθωσε τις ατέλειες στους τοίχους 

• Την μητέρα που με δικά της έξοδα αναπαλαίωσε την ντουλάπα που τοποθετήθηκαν 

τα τρόπαια των μαθητών 

• Την μητέρα που πρόσφερε τα γεύματα των παιδιών για τις χριστουγεννιάτικες 

γιορτές 

• Τις μητέρες που φρόντιζαν να τρέφεται από το κυλικείο μαθήτρια του σχολείου 

• Τις οικογένειες που φρόντισαν να πάνε εκδρομή με το σχολείο κάποια παιδιά που 

δεν είχαν την δυνατότητα 

• Τις μητέρες που βοήθησαν στην οργάνωση της εκδρομής στο Μέτσοβο 

• Τον πατέρα που έστειλε σουβλάκια και λουκάνικα για να ψηθούν την Τσικνοπέμπτη 

• Τους γονείς που συνείσφεραν οικονομικά ώστε να φτιαχτεί λεύκωμα αποφοίτησης 

για όλα τα παιδιά της Τρίτης. 

Αυτά είναι λίγα παραδείγματα, ίσως τα πιο χαρακτηριστικά.  Υπάρχουν και πολλά ακόμα.  

Υπάρχει μητέρα που ανέλαβε να αγοράσει φακέλους και να βάλει μέσα επιστολές του 

Συλλόγου, πατέρας που έχει προσφέρει τον χώρο εργασίας του και τον απαραίτητο 

εξοπλισμό για να γίνεται τηλεκπαίδευση εφόσον το επιθυμούν οι καθηγητές, μητέρα που 

φρόντισε να μαζευτούν πάρα πολλές συνδρομές, και άλλα πολλά, πιο μικρά αλλά εξίσου 

σπουδαία.  Ένα ευχαριστώ είναι λίγο, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που 

συντάσσονται με την έννοια της λέξης «Σύλλογος» 
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ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Πολλές από τις δραστηριότητες που περιγράψαμε παραπάνω, δεν θα ήταν δυνατόν να 

πραγματοποιηθούν χωρίς τις εταιρείες και τα καταστήματα που, χωρίς να ζητήσουν κάτι, 

προσέφεραν πολύτιμη βοήθεια στο Σύλλογο.  Το θέατρο, το ντοκιμαντέρ του Ολύμπου, οι 

γιορτές της Τσικνοπέμπτης, το Λεύκωμα Αποφοίτησης της πρώτης χρονιάς, η φιλοξενία των 

παιδιών της Ορχήστρας Νέων Δίου, ήταν οι σημαντικότερες δράσεις για τις οποίες πήραμε 

βοήθεια και είμαστε ευγνώμονες. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ 

Σίγουρα έγιναν αρκετά, αλλά ποτέ δεν είμαστε ευχαριστημένοι.  Η πανδημία μας στέρησε 

την δυνατότητα να κάνουμε ένα σωρό πράγματα που είχαμε στο μυαλό μας. Θα θέλαμε 

λοιπόν να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και να διαβεβαιώσουμε το επόμενο ΔΣ ότι θα 

έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας. 

 

• Διατήρηση και συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας 

• Διατήρηση των σελίδων στο Facebook 

• Προσπάθεια για να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι, εφόσον το επιτρέπουν οι 

συνθήκες, η περιβαλλοντική εκδρομή με κινηματογράφηση στην Αυστρία 

• Προσπάθεια να πραγματοποιηθεί και η εκδρομή στη Λίμνη Κερκίνη 

• Διοργάνωση τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης με τη συμμετοχή παιδιών κα 

γονέων του σχολείου. 

• Διοργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών ταξιδιών με ιστιοπλοϊκό σκάφος, 

εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. 

• Διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων. 

• Διοργάνωση παράστασης της χορευτικής ομάδας των μαθητών 

• Συμμετοχή στο Νεανικό Φεστιβάλ Τέχνης του Δήμου εφόσον πραγματοποιηθεί. 

• Διοργάνωση ομιλιών στο καινούργιο θέατρο. 

• Διοργάνωση της γιορτής την Τσικνοπέμπτη, εφόσον είναι εφικτό. 

• Φωτογράφιση και δημιουργία λευκώματος αποφοίτησης για τα παιδιά της Τρίτης 

• Συμμετοχή στην Ένωση Γονέων, μέσω των εκπροσώπων που θα εκλεγούν και 

συνεχής κατάθεση προτάσεων. 

• ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΧΑΡΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 

  


