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          26 / 09/ 2022  

         

Αγαπητοί γονείς,  

 

Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη σχολική χρονιά και ευχόμαστε από καρδιάς καλή πρόοδο σε όλα τα 

παιδιά και καλή δύναμη σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες.  

 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την προσπάθεια καταγραφής στοιχείων 

επικοινωνίας των νέων μελών και επικαιροποίησης στοιχείων των παλαιών καθώς επίσης και για την 

πρώτη μας δράση για τη φετινή σχολική χρονιά. 

 

Στη προσπάθεια μας να έχουμε μια άμεση επικοινωνία με όλους προκειμένου να έχετε γνώση του τι 

συμβαίνει στο σχολείο, τι δράσεις κάνουμε και πως μπορούμε καλύτερα να οργανώσουμε πράγματα 

για τα παιδιά μας ζητάμε από όλους τους γονείς να μας στείλουν στοιχεία επικοινωνίας. Έχουμε ήδη 

δημιουργήσει μία συνομιλία επικοινωνίας μέσω viber όπου όλοι οι γονείς συνομιλούν καθημερινά και 

άμεσα, όπως επίσης χρησιμοποιούμε και τα social media αλλά και email για την ενημέρωση σας.  Εάν 

επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην επικοινωνία αυτή, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία 

επικοινωνίας είτε γραπτώς στη φόρμα που ακολουθεί, είτε ηλεκτρονικά σε φόρμα που θα σας 

αποσταλεί κατόπιν αιτήματος σας στο email του συλλόγου : 1oeidikopatras@gmail.com . Εναλλακτικά, 

στείλτε μήνυμα στην κα Καλλιόπη Πρωτογέρου 6946463989 και θα σας προωθηθεί η ηλεκτρονική 

φόρμα . 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας, θα είναι στη διάθεση μόνο του ΔΣ και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 

και μόνο για την επικοινωνία μας, μαζί σας. Παρακαλούνται όλοι οι γονείς και κηδεμόνες να μας 

αποστείλουν στοιχεία επικοινωνίας καθώς ήδη προγραμματίζονται οι πρώτες δράσεις μας και θέλουμε 

να συμμετάσχουν όλα τα παιδιά. 

 

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την πρώτη μας δράση, τη συμμετοχή μας στον Ημιμαραθώνιο Αχαΐας 

το Σάββατο 15 Οκτωβρίου στις 16.00, στη διαδρομή 1000μ για παιδιά και ΑμεΑ.  Η συμμετοχή είναι 

δωρεάν και δεν είναι απαραίτητο να τρέξουμε αλλά μπορούμε απλά και να περπατήσουμε τη διαδρομή. 

Μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα παιδιά συνοδευόμενα από τους γονείς τους. Αν επιθυμείτε μπορούν 

να συμμετάσχουν και αδέρφια, ξαδέρφια ή φίλοι συνοδευόμενοι από κάποιον ενήλικα. Έτσι θα 

μαζευτούμε μια μεγάλη παρέα, θα στηρίξουμε τα παιδάκια μας και θα δώσουμε ένα ηχηρό παρόν και 

το μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι για όλους, ο αθλητισμός ενώνει. Στο τέλος της διαδρομής, όλα τα 

παιδιά θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο και θα υπάρχει σνακ από τη διοργάνωση.  

 

Θα χαρούμε πολύ να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του 

αθλητισμού. Οι αιτήσεις συμμετοχής και οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να μας έχουν επιστραφεί 

ως και τη Τρίτη 4 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις θα γίνουν είτε γραπτώς είτε online. Οι γραπτές υπεύθυνες 

δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες . Ενημερώστε τον εκπαιδευτικό της τάξης να παραλάβει 

και να παραδώσει τα έγγραφα στην Διεύθυνση του σχολείου μας, έτσι ώστε στη συνέχεια να 

παραδοθούν σε εμάς. Ο σύνδεσμος για τις online αιτήσεις θα αποσταλεί στη συνομιλία μας στο viber ή 
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κατόπιν αιτήματος σας στο email του συλλόγου : 1oeidikopatras@gmail.com . Εναλλακτικά, στείλτε 

μήνυμα στην κα Καλλιόπη Πρωτογέρου 6946463989 και θα σας προωθηθεί η ηλεκτρονική φόρμα . 

 

Μια δεύτερη δράση που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το σχολείο είναι οι Σχολές Γονέων. Μια 

εκπληκτική ιδέα και πρωτοβουλία των δύο κοινωνικών λειτουργών του σχολείου μας, όπου σε 

συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αχαΐας 

«Καλλίπολις», θα δημιουργηθεί τμήμα Σχολής Γονέων όπου οι γονείς θα έχουμε την ευκαιρία να 

μιλήσουμε με ειδικούς για θέματα που μας απασχολούν . Θα υπάρχουν ανοιχτές συζητήσεις & 

εργαστήρια για γονείς. Είναι μια εκπληκτική ευκαιρία που θα μας βοηθήσει όλους σε πολλά επίπεδα. 

Πρώτη συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Παρακαλώ 

όπως συμπληρώσετε τη φόρμα ενδιαφέροντος είτε γραπτώς είτε online , με τον ίδιο τρόπο που 

περιγράψαμε και προηγουμένως. 

 

Στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση θα συζητήσουμε για όλες τις ιδέες και δράσεις που έχουμε κατά 

νου. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε και φέτος τις μηνιαίες εξορμήσεις μας σε παιδικές χαρές για παιχνίδι 

και γνωριμία μεταξύ μας αλλά και των παιδιών μας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν τα παιδιά φιλίες 

που θα κρατήσουν και εκτός σχολείου για χρόνια. Αυτές και άλλες πολλές δράσεις και ιδέες έχουμε και 

γι΄ αυτή τη σχολική χρονιά κι ελπίζουμε στη στήριξη όλων.  Η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης θα 

ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα. 

 

Σας ευχαριστούμε όλους εκ των προτέρων για τη συνεργασία και ευχόμαστε να είναι μια χρονιά με 

όμορφες εμπειρίες για τα παιδάκια μας. 

 

Με εκτίμηση 

Καλλιόπη Πρωτογέρου 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ / 

ΚΗΔΕΜΟΝΑ  : ………………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………………………………………………………………………. 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ / 

ΚΗΔΕΜΟΝΑ  : ………………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: …………………………………………………………………………………………. 

 

Email : …………………………………………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ & 

ΤΑΞΗ : …………….…………………………………………………………………………………….. 

 

** Παρακαλούμε η φόρμα να επιστραφεί στο σχολείο και να παραδοθεί στον σύλλογο γονέων. Σας 
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ / 

ΚΗΔΕΜΟΝΑ  : ………………………………………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΟΝΕΑ / 

ΚΗΔΕΜΟΝΑ  : ………………………………………………………………………………………….. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ : …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

** Παρακαλούμε η φόρμα να επιστραφεί στο σχολείο και να παραδοθεί στον σύλλογο γονέων. Σας 
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 


