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1 - Πλαίσιο Δράσης 

 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 2ου Δημοτικού Σχολείου 

Παπάγου λειτουργεί από το 1978. Εκπροσωπεί συνολικά γονείς και κηδεμόνες 

περίπου 270 μαθητών. 

Αποστολή του είναι η εμπέδωση της στενής συνεργασίας μεταξύ Οικογένειας και 

Σχολείου για την ορθότερη διεξαγωγή του έργου της διαπαιδαγώγησης των 

μαθητών/μαθητριών, των παιδιών μας και σκοπός του είναι η καλλιέργεια και 

ανάπτυξη εκπαιδευτικής συνείδησης στην οικογένεια και γενικά στην κοινωνία 

μας, η οποία στηρίζεται πάνω σε ηθικές και εθνικές αρχές, με σεβασμό στο 

θρήσκευμα της κάθε οικογένειας. 

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος διοργανώνει διαλέξεις, 

συναντήσεις, εκδηλώσεις, απογευματινές δραστηριότητες και δράσεις, ενώ 

συνεργάζεται στενά και συμπαραστέκεται έμπρακτα σε κάθε εκπαιδευτική 

δράση του Σχολείου μας. 

Εργαλεία για την οργάνωση και περάτωση όλων των δράσεων του Σχολείου και 

του Συλλόγου είναι η εθελοντική εργασία των γονέων και οι πόροι που 

καταφέρνει με δυσκολία κάθε χρόνο να συλλέξει. 

Αδιάσπαστο κομμάτι και συμπαραστάτης του Συλλόγου μας είναι όλοι οι γονείς 

που είναι δίπλα μας και με την πολύτιμη προσφορά τους μας βοηθούν σε κάθε 

είδους εκδήλωση. 
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2 – Το Διοικητικό Συμβούλιο  

Η τρέχουσα σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές 

του 2020 κι έως την τέλεση των προσεχών εκλογών, έχει ως εξής : 

Πρόεδρος  Χριστίνα Μποκώρου  

Αντιπρόεδρος  Θύμιος Δημητρόπουλος 

Γενικός Γραμματέας  Μιχάλης Λογιάκης 

Ταμίας  Μαρία Δρούκα 

 

 

                                Μέλη 

Αλίκη Βεζυργιάννη 

Γιάννης Γεωργίου 

Ειρήνη Γρίβα 

Βίκυ Νικολοπούλου 

Φαιδώρα Ρίζου  

 

Ως ημέρα τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσθηκε η πρώτη 

Δευτέρα ή Τετάρτη κάθε μήνα κατόπιν συνεννοήσεως. Οι συνεδριάσεις  είναι 

ανοιχτές για τους γονείς και σας περιμένουμε με τις ιδέες και τα θέματα που 

επιθυμείτε για τα παιδιά μας! 

Κατά  τις αρχαιρεσίες, αναδείχθηκαν επίσης οι κάτωθι: 

Εκπρόσωποι στην Ένωση Γονέων Παπάγου Χολαργού  

1. Χριστίνα Μποκώρου  

2. Μιχάλης Λογιάκης 

3. Θύμιος Δημητρόπουλος 

4. Βαρβάρα Λουκέρη 

Τέλος, εκπρόσωπος του Συλλόγου μας στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, 

ορίστηκε η Μαρία Δρούκα. 
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3 – Η Δράση του Συλλόγου  

Ο Σύλλογός μας, διαμέσου του  Διοικητικού Συμβουλίου του  και με γνώμονα την 

ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με το 

Σύλλογο και το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου δραστηριοποιήθηκε στους 

κάτωθι τομείς: 

 

3.1 - Εκπρόσωπος τάξης 

Ενίσχυσε την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού του Εκπροσώπου Γονέων  

κάθε τάξης, που αποτελεί το μέσο διασύνδεσης με όλους τους γονείς/ κηδεμόνες 

του Σχολείου μας για άμεση ενημέρωση και επίλυση όλων των θεμάτων που 

προκύπτουν στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

 

3.2 - Ηλεκτρονική παρουσία και άμεση πληροφόρηση 

Αναβάθμισε τις ηλεκτρονική παρουσία του στο Διαδίκτυο, το Facebook, το 

Twitter και το Youtube και το Viber, διακινώντας ταχύτατα τις πληροφορίες, 

ανακοινώσεις, δράσεις του Σχολείου και του Συλλόγου μας. 

Υλοποίησε την ηλεκτρονική καταχώριση εγγράφων που διακινήθηκαν μέσω του 

Συλλόγου δίνοντας μια σημαντική παροχή γνώσης στις επόμενες γενιές γονέων – 

μελών Δ.Σ. 

 

3.3 - Συναντήσεις με τους Εκπαιδευτικούς και υποστήριξη στο Σχολείο 

Πραγματοποίησε  προγραμματισμένες και μη,  συναντήσεις με τη Διευθύντρια και 

τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου, ώστε να έχει πλήρη ενημέρωση, σχετικά με τα 

θέματα που καλείται να αντιμετωπίσει το σχολείο μας. Συζητήθηκαν θέματα που 

αφορούν τις εγκαταστάσεις του σχολείου, τη συμμετοχή σε διάφορα 

προγράμματα, όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus και σε άλλες 

δραστηριότητες, με τη σύμπραξη του Συλλόγου μας, καθώς και θέματα 

ασφάλειας του σχολείου και των παιδιών μας. 

3.4 - Διοργάνωση ομιλιών 

Διοργάνωσε με επιτυχία, είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης, σημαντικό αριθμό 

διαλέξεων και  ημερίδων στα πλαίσια της προσπάθειας για μια ουσιαστική 

επιμόρφωση και  ενημέρωση επί των θεμάτων που απασχολούν τη μαθητική μας 
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κοινότητα. Αναλυτικά παρουσιάζονται στην ενότητα 3.15 του απολογισμού κατά 

χρονολογική σειρά.  

 

3.5 - Απογευματινές Δραστηριότητες 

Διοργάνωσε επιτυχώς τις ακόλουθες απογευματινές δραστηριότητες, οι 

περισσότερες από τις οποίες δεν συνεχίστηκαν στην τρέχουσα θητεία μας, λόγω 

της αναστολής λειτουργίας του σχολείου και των γενικότερων περιοριστικών 

μέτρων προστασίας για τον COVID-19: 

⚫ Μοντέρνο Χορό για γονείς και παιδιά,  

⚫ Εργαστήρι Ζωγραφικής. 

⚫ Γυμναστική με στοιχεία Pilates αποκλειστικά για γονείς. Είναι μία 

δραστηριότητα που συνεχίστηκε διαδικτυακά και κατά τη διάρκεια της 

καραντίνας. 

⚫ Αρχιτεκτονική για παιδιά, όπου τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με την 

Αρχιτεκτονική και συγκεκριμένα με εργαλεία αναπαράστασης, όπως η 

κάτοψη, η τομή, η όψη, το σκίτσο, το προοπτικό και η μακέτα. 

⚫ Σκάκι, όπου κάθε Σάββατο, τα παιδιά μυηθήκαν στα μυστικά του 

αθλήματος και κάποια από αυτά  είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος και 

σε τουρνουά για παιδιά ηλικίας 7-13 ετών. 

⚫ Σχολική Εφημερίδα, όπου συνολικά 31 μικροί ρεπόρτερ πέρασαν από τις 

συναντήσεις της συντακτικής ομάδας και συνέβαλαν στην ηλεκτρονική 

έκδοση της Ματιάς των Μαθητών του 2ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου 

Παπάγου. Την ομάδα συντόνιζαν τα μέλη του Δ.Σ. μας, Θύμιος 

Δημητρόπουλος και  Μιχάλης Λογιάκης. 

Παράλληλα, μέλη του Συλλόγου μας υποστήριξαν και το Θεατρικό 

Εργαστήρι, την ευθύνη του οποίου είχε ο Σύλλογος Γονέων και 

Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου. 

 

3.6 - Εκδήλωση καλωσορίσματος στα πρωτάκια 

Σε συνεργασία με τις διευθύνσεις των δύο σχολείων και το Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού, θέσπισε μία εκδήλωση καλωσορίσματος των 

μαθητών της Α’ τάξης και των γονέων τους στο σχολείο μας.  

http://sg2odimpap.wordpress.com/
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3.7 - Διοργάνωση Γιορτών στο σχολείο για παιδιά και γονείς 

Με τη συνεργασία του Συλλόγου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου 

διοργανώνεται  ετησίως,   

⚫ η Χριστουγεννιάτικη γιορτή, με κάλαντα από το Λύκειο των Ελληνίδων, 

εργαστήρια, μουσική, παιχνίδια, καραόκε, λαχειοφόρο και άλλες 

δραστηριότητες με συμβολικό τίμημα, γιορτή που αποτελεί την κύρια 

πηγή εσόδων του Συλλόγου. Τα χρήματα που συγκεντρώνονται 

διοχετεύονται εν μέρει σε έργα, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό ή δράσεις του 

σχολείου μας και σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

⚫ η Αποκριάτικη γιορτή για γονείς και παιδιά, με μουσική, χορό και 

γαιτανάκι. 

⚫ Η γιορτή στολίσματος του Χριστουγεννιάτικου δέντρου, όπου όλα τα 

παιδιά φέρνουν το στολίδι τους και συμβάλλουν στο γιορτινό στολισμό 

του σχολείου. 

 

3.8 - Προσφορά  βασιλόπιτας και δώρων 

Προσέφερε την βασιλόπιτα στα τμήματα που δεν υπήρχε η δυνατότητα 

προετοιμασίας από εθελοντές γονείς καθώς και τα δώρα  για τους τυχερούς 

μαθητές που κέρδισαν το φλουρί. 

3.9 - Παροχή αναμνηστικών δώρων αποφοίτησης στις Στ’ τάξεις 

Παρείχε  τα  αναμνηστικά Δώρα αποφοίτησης Στ’ τάξης και συμμετείχε στην 

γιορτή αποφοίτησής τους. 

3.10 - Κάλυψη αναγκών υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

Υπήρξε συνεχής παρουσία και στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου, 

την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και τον Δήμο μας για την κάλυψη αναγκών 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού και επισκευών.  

 

3.11 – Συμμετοχή σε Κοινωνικές Δράσεις 

Ο Σύλλογός μας συμμετείχε και παρότρυνε τα μέλη του να 

ευαισθητοποιηθούν και να συμμετάσχουν κι αυτά σε Κοινωνικές Δράσεις. 
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⚫ Συλλογή προϊόντων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

Ο Σύλλογός μας συμμετείχε στη δράση του Δήμου μας για συλλογή προϊόντων και 

αγαθών για τις οικογένειες που υποστηρίζει το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Οι 

μικροί μας μαθητές συγκέντρωσαν στο σχολείο συσκευασμένα γλυκίσματα, 

σοκολάτες, γάλα εβαπορέ, συσκευασμένα τρόφιμα, παιγνίδια, είδη ατομικής 

υγιεινής κ.α.,  προσφέροντας μεγάλη χαρά στα παιδιά των άπορων οικογενειών, 

ενόψει των Χριστουγεννιάτικων γιορτών!  

⚫ Προβολή άλλων εθελοντικών δράσεων 

Μέσω της ιστοσελίδας του, ο Σύλλογος υποστήριξε και προώθησε εθελοντικές 

αιμοδοσίες φορέων του Δήμου και της Εκκλησίας. 

 

3.12 – Ενίσχυση του φαρμακείου του σχολείου 

Κάθε αρχή της σχολικής χρονιάς, ο Σύλλογος συμβάλλει στην κάλυψη ελλείψεων 

και αναγκών του φαρμακείου του σχολείου. 

 

3.13 - Φυσική και Οικονομική συμμετοχή σε κάθε δράση του Σχολείου 

Ο Σύλλογος ήταν κοντά σε κάθε δράση του σχολείου, τόσο με φυσική παρουσία 

μελών του, όσο και με οικονομική ενίσχυση. 

 

3.14 – Υποστήριξη οικονομικά ασθενέστερων μαθητών 

Κάλυψε  με μεγάλη προσοχή, διακριτικότητα και εχεμύθεια τα έξοδα συμμετοχής 

των οικονομικά ασθενέστερων παιδιών σε εκδηλώσεις και εκδρομές, μετά από 

υπόδειξη και καθοδήγηση της Διεύθυνσης, ώστε κανένα παιδί να μη στερηθεί τις 

εκδηλώσεις του Σχολείου του ή να αισθανθεί μειονεκτικά. 

 

3.15 - Δράσεις 2020-2021  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

Αναστολή λειτουργίας σχολείων από 16 Νοεμβρίου 2020 έως 11 Ιανουαρίου 

2021. 
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 Ο Σύλλογος παραμένει ενεργός και δραστηριοποιείται αρχικά μέσω επιστολών 

του  

• Επιστολές που εστάλησαν: 

Υπ΄ αριθμό Πρωτοκόλλου 1042/3-11-2020 για παραχώρηση χώρων σχολείου 

Υπ΄ αριθμό Πρωτοκόλλου 1043/18-11-2020 για μάθημα ΤΠΕ 

Υπ΄ αριθμό Πρωτοκόλλου 1044/18-11-2020 για ανάπλαση στο δασάκι 

Υπ΄ αριθμό Πρωτοκόλλου 1045/18-11-2020 αίτημα δωρεάς φορητών Η/Υ 

 

• Ενεργοποιήθηκε και φέτος η Σχολική Εφημερίδα “Η Ματιά των Μαθητών 

του 2ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου” και το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2020 

κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος για φέτος. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

• Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ομιλία της 

Φαιδώρας Ρίζου, Ειδικής Παιδαγωγού και μέλους του ΔΣ του Συλλόγου μας, με 

θέμα: “Μια διαφορετική σχολική χρονιά – Προκλήσεις – Προτάσεις – Μαθήματα 

Ζωής”. 

• Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε η ψηφιακή 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου. 

Οι συνθήκες μας ανάγκασαν να είμαστε μακριά από το σχολείο, μακριά από όλες 

τις προετοιμασίες που κάναμε για τις Χριστουγεννιάτικες δράσεις του σχολείου 

και του συλλόγου μας, πρόβες, κατασκευές, κάλαντα και τραγούδια και γιορτές! 

Αυτό όμως δεν μας εμπόδισε να βρούμε τον τρόπο και να μεταδώσουμε τη μαγεία 

των Χριστουγέννων, να αισθανθούμε την αγάπη και να διασκεδάσουμε σε μια 

"διαφορετική" ψηφιακή Χριστουγεννιάτικη γιορτή του συλλόγου μας! 

«Χριστούγεννα στο Δασάκι» 

Ένα παραμύθι που έγραψαν και ζωγράφισαν οι μαθητές της Α’ Δημοτικού του 

2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου στον ελεύθερο χρόνο τους λίγο πριν τα 

Χριστούγεννα του 2020, και ενώ η φοίτηση τους συνεχιζόταν μέσω 

τηλεκπαίδευσης. Αφορμή για την προσπάθεια τους ήταν η Χριστουγεννιάτικη 

Γιορτή, που διοργανώθηκε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, όπου το 

παραμύθι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά διαδικτυακά. 
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Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων προχώρησε στην εκτύπωση του πρωτότυπου 

παραμυθιού και τους το δώρισε, θέλοντας να τιμήσει τα παιδιά για την 

προσπάθειά τους και ως αναμνηστικό μιας δύσκολης χρονιάς. 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

• Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή 

συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας κα Κεραμέως. 

Ερωτήματα και θέματα Παιδείας τέθηκαν για συζήτηση από Εκπαιδευτικούς, 

Συλλόγους Γονέων, εκπροσώπους 15 μελών και από την Ένωση Γονέων Παπάγου 

Χολαργού. 

• Την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η κοπή βασιλόπιτας 

στο σχολείο μας. 

• Το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 21:00, πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακή παρουσίαση της Φαιδώρας Ρίζου, Ειδικής Παιδαγωγού και μέλους 

του ΔΣ του Συλλόγου μας, με θέμα: “Σχολικός εκφοβισμός – Κατανοώντας, 

αντιμετωπίζοντας & προλαμβάνοντας”. 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

Νέα Αναστολή λειτουργίας Σχολείου από 9 Φεβρουαρίου έως 10 Μαΐου 2021 

• Την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου προβήκαμε στην παράδοση δωρεάς 14 

δωροεπιταγών αξίας 10 ευρώ έκαστη στον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών «Η 

ΦΟΙΒΗ», για την κάλυψη αναγκών σε είδη πρώτης ανάγκης.  

• Την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου αναδείχθηκε η Παγκόσμια Ημέρα κατά του 

Παιδικού Καρκίνου, με προβολή βίντεο όπου συμμετείχε μαθητής του σχολείου 

μας. 

 • Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021, κυκλοφόρησε το δεύτερο τεύχος της 

Σχολικής Εφημερίδας “Η Ματιά των Μαθητών του 2ου & 3ου Δημοτικού Σχολείου 

Παπάγου”. 

• Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου προβλήθηκε διαδικτυακή παρουσίαση της 

υφιστάμενης κατάστασης του σχολείου μας και των προτάσεων επίλυσης των 

μελών του Σχολικού Συμβουλίου.  
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 

• Την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021 και ώρα 19.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με θέμα την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο. 

Ομιλητής ήταν αρμόδιος Αξιωματικός της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.  

• Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακός εορτασμός για την επέτειο των 200 

χρόνων από τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821 με ένα παιχνίδι ερωτήσεων με 

ποιήματα, σκετς, τραγούδια και μουσική από τους μαθητές/ μαθήτριες του 

σχολείου μας και αναμνηστικό δώρο επιτραπέζιο Κυνήγι Ερωτήσεων για όλα τα 

παιδιά.  

• Ο Σύλλογός μας απέστειλε την υπ΄ αριθμό Πρωτοκόλλου 1047/29-3-2021 

επιστολή σχετικά με τις Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο 2ο & 3ο 

Δημοτικό Σχολείο Παπάγου, βάσει του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

• Το Σάββατο 3 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή συζήτηση 

με θέμα «Η λειτουργία της εκπαίδευσης στον 1ο χρόνο της πανδημίας» που 

διοργάνωσε η Ένωση Γονέων με συμμετέχοντες τις Διοικήσεις των Συλλόγων 

Γονέων Α Βάθμιας Εκπαίδευσης και τους αντίστοιχους Εκπροσώπους τους στην 

Ένωση Γονέων. 

• Την Παρασκευή 2 & 23 Απριλίου 2021 αναδείχθηκαν η Παγκόσμια Ημέρα 

Παιδικού Βιβλίου και Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου 

• 23 Απριλίου 2021. Με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού 1821-2021 – 200 

χρόνια από τη Μεγάλη Επανάσταση και τη συμμετοχή πάνω από 150 μαθητών 

του Σχολείου μας και σχεδόν 500 παιδιών από σχολεία όλης της Ελλάδας και του 

εξωτερικού, ο Σύλλογός μας τηρεί τη δέσμευση που έδωσε και  μοίρασε από ένα 

επιτραπέζιο παιχνίδι «Κυνήγι Ερωτήσεων» σε κάθε μαθητή και μαθήτρια του 

Σχολείου, ανεξάρτητα αν συμμετείχε ή όχι στο παιχνίδι! 

• Το Σάββατο 24 Απριλίου 2021 και ώρα 19:30, ο Σύλλογός μας διοργάνωσε 

παρουσίαση και συζήτηση σχετικά με τον Γονεϊκό Έλεγχο στη χρήση των 

Ηλεκτρονικών Συσκευών και στο Διαδίκτυο από τον Θύμιο Δημητρόπουλο, 

τεχνολόγο Πληροφορικής και Πολυμέσων και Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας και 

τη Λιλιάννα Μαραγκού, Ψυχολόγο, απόφοιτο ΕΚΠΑ, τμήματος Ψυχολογίας με 
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εκπαίδευση στην Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία, αναπληρώτρια 

στην Α’βάθμια και Β’βάθμια Εκπαίδευση.  

• Την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε έκτακτο Σχολικό 

Συμβούλιο για τους βανδαλισμούς που έλαβαν χώρα στο σχολείο μας. 

 

ΜΑΙΟΣ 2021 

Ακολούθησε η επιστολή με αρ. πρωτ. 1048 / 06.05.2021 με θέμα Βανδαλισμοί και 

μέτρα φύλαξης στο 2ο & 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου. 

• Ο Σύλλογος μας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής και 

συμμετείχε στην Ανοικτή Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-

2023 του Δήμου, αποστέλλοντας τις προτάσεις του. 

• Την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021, τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων 

Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων 

Παπάγου, με γνώμονα την ανάδειξη θεμάτων που αφορούν στην Υγεία και την 

Ασφάλεια της μαθητικής μας κοινότητας και των οικογενειών μας, διοργάνωσε 

διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα τις Πρώτες Βοήθειες μέσω του 

Ανθρωπιστικού Οργανισμού «KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές». 

• Δελτίο Τύπου προς  το βιβλιοπωλείο «Γραφή» που ανταποκρίθηκε άμεσα 

στο κάλεσμά μας και την ευγενική του χορηγία στους μικρούς μαθητές και τις 

μαθήτριες, του τμήματος Α1 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου, την δωρεάν 

προσφορά από ένα κουτί μαρκαδόρους για κάθε μαθητή/ μαθήτρια, 

συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στην αποκατάσταση μέρους των ζημιών που 

προκλήθηκαν από τους πρόσφατους βανδαλισμούς στην σχολική τους αίθουσα. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 

Κτιριακά Προβλήματα 2ου & 3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου 

Με κοινές επιστολές του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας, με τον 

αντίστοιχο του 3ου Δημοτικού Παπάγου, προχωρήσαμε σε αποστολή 

ερωτημάτων σχετικά με το πλάνο των εργασιών που προβλέπονται στο σχολείο 

μας. 

Αρ. Πρωτ 1049  /07.07.2021 – Κτιριακά προβλήματα των 2ου & 3ου Δημοτικών 

Σχολείων Παπάγου. 

Αρ. Πρωτ 1050  /07.07.2021 – Κτιριακά προβλήματα των 2ου & 3ου Δημοτικών 

Σχολείων Παπάγου. 
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Σε μια ιδιαίτερη, λόγω της πανδημίας και των αναστολών λειτουργίας, σχολική 

χρονιά και παρότι τα δεδομένα της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης μας 

ανάγκασαν  να προσαρμόσουμε τη σχολική μας ζωή σε κανόνες, περιορισμούς και 

πρωτόκολλα που δεν υπήρχαν μέχρι σήμερα, ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς 

τους γονείς, που συνδράμετε με την παρουσία σας, τη συμμετοχή σας, τη στήριξή 

σας, υλική και ηθική, στην εξέλιξη του Συλλόγου μας.  

 

Δράσεις 2021-2022 

ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 2021 

Όπως κάθε χρόνο επιδιώκουμε, έτσι και αυτή τη σχολική χρονιά 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Διεύθυνση του Σχολείου στις αρχές 

Σεπτεμβρίου και πριν τον αγιασμό και την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ώστε να 

ενημερωθούμε για τυχόν νέες εγκυκλίους, οδηγίες και πρωτόκολλα, ειδικά με την 

υγειονομική κατάσταση που έχουμε βιώσει, καθώς και εργασίες συντήρησης και 

επισκευών που πραγματοποιήθηκαν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Την ημέρα του αγιασμού, πραγματοποιήθηκε “Καλωσόρισμα των μαθητών και 

μαθητριών στο Σχολείο μας”, το οποίο συνοδεύτηκε  από μια σύντομη 

ενημέρωση και ένα κέρασμα. 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 

Στις 16 Οκτωβρίου  πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση, όπου κλήθηκαν  

όλα τα μέλη να ενημερωθούν για το έργο του Συλλόγου, να συζητήσουν τον 

προγραμματισμό των δράσεων του και να θέσουν τα θέματα που επιθυμούν.  

Ακολούθησε ο εορτασμός της επετείου της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου. 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

Στις 25 Νοεμβρίου προβήκαμε στην παράδοση δωρεάς στο Σχολείο μας, βιβλίου 

με τίτλο ΜΗΝ ΠΑΣ ΦΩΚΑΚΙ της Βασιλικής Ρουμελιώτου, του εκδοτικού 

οργανισμού ΠΑΠΥΡΟΣ.   

Προετοιμάστηκαν οι Χριστουγεννιάτικές δράσεις, όπου τη χρονιά που διανύσαμε, 

τα μέτρα σιγά σιγά χαλάρωναν και μας επέτρεπαν να οργανώσουμε με τη 

σύμφωνη γνώμη και συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, δράσεις 

για τα παιδιά.  
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Τα παιδιά έστειλαν γράμμα στον Άγιο Βασίλη μέσω των ΕΛΤΑ,  

συγκέντρωσαν είδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη του Ξενώνα Φοίβη και  

αποχαιρέτησαν τους συμμαθητές και συμμαθήτριές τους για τις διακοπές των 

Χριστουγέννων με μια έκπληξη που τους είχαμε οργανώσει, μια παράσταση με 

σαπουνόφουσκες που τα μετέφερε στον κόσμο των ονείρων και της 

ξεγνοιασιάς.  

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

Μόλις άνοιξαν τα σχολεία το νέο έτος, οι εθελόντριες μανούλες ετοίμασαν τις 

βασιλόπιτες και ο Σύλλογος προσέφερε ένα βιβλίο δώρο του τυχερού μαθητή ή 

της τυχερής μαθήτριας. 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022 

Τον Φεβρουάριο, ο Σύλλογος αναδεικνύοντας την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς 

Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, οργάνωσε διαδικτυακή ενημερωτική ημερίδα με 

ομιλητές Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 

Ελληνικής Αστυνομίας. 

 

Την Τσικνοπέμπτη, ο Σύλλογος προσέφερε σε όλους τους μαθητές, τις 

μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου μας, 

ένα σουβλάκι καλαμάκι και πίτα. 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 

Τον Μάρτιο, ο Σύλλογος με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία των 

εκπαιδευτικών του σχολείου μας, προσκάλεσε ομάδα τριών καλλιτεχνών, οι 

οποίοι διασκέδασαν, χόρεψαν και παρουσίασαν τα ταχυδακτυλουργικά 

τους μαζί με τα ντυμένα με τις στολές τους παιδιά την τελευταία ημέρα της 

αποκριάς. 

Επίσης, ο Σύλλογος, αναδεικνύοντας την Παγκόσμια Ημέρα κατά της σχολικής 

βίας και εκφοβισμού στις 6/3/2022, προώθησε στους γονείς παρουσίαση της 

κας Φαιδώρας Ρίζου, Ειδικής Παιδαγωγού και μέλους του ΔΣ του Συλλόγου μας 

και σχετικό, προς συμπλήρωση, ερωτηματολόγιο. 
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Στις 08/03/2022 πραγματοποιήθηκε παράδοση δωρεάς συνολικής αξίας 490 

ευρώ στον Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών Η ΦΟΙΒΗ για την κάλυψη των 

αυξημένων αναγκών σε είδη πρώτης ανάγκης.  

Παράλληλα, ο Σύλλογος αναδεικνύοντας την Παγκόσμια Ημέρα 

Λογοθεραπείας οργάνωσε στις 21/3/2022 παρουσίαση της κας Άντζης 

Λιάτσικου, Λογοθεραπεύτριας στο Ειδικό Δημοτικό Τυφλών Καλλιθέας και μέλος 

του Συλλόγου μας, με θέμα “Η ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου κατά 

τη σχολική ηλικία και τρόποι ενίσχυσής του” στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

του σχολείου μας, την οποία ακολούθησε συζήτηση. 

Ακολούθησε ο εορτασμός της επετείου της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου. 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 

Τον Απρίλιο, το Σχολείο μας συμμετείχε με δυναμική παρουσία στη δράση της 

Ένωσης Γονέων για την Ειρήνη. 

Επίσης, ομάδα γονέων σχεδίασε και υλοποίησε τα παιχνίδια στο προαύλιο 

του Σχολείου μας. Έξι παιχνίδια δημιουργήθηκαν για την δημιουργική 

απασχόληση των παιδιών στα διαλείμματα ή με τους/ τις εκπαιδευτικούς τους. 

Σε συνέχεια των ερωτηματολογίων που εστάλησαν σχετικά με τα θέματα που 

απασχολούν τα μέλη μας και που θα επιθυμούσαν να συζητηθούν, οργανώθηκαν 

ομάδες γονέων με συντονίστρια την κα Φαιδώρα Ρίζου, Ειδική Παιδαγωγό και 

μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σε δύο κύκλους,  

“Δεξιότητες αποτελεσματικής μελέτης σχολικών μαθημάτων” και  

“Ψυχική υγεία των παιδιών και πανδημία: προκλήσεις & μαθήματα”. 

Τέλος, υλοποιήσαμε την απόφαση που είχαμε λάβει στη Γενική Συνέλευση για την 

προμήθεια και τοποθέτηση κουρτινών συσκότισης σε όλες τις μαθητικές μας 

αίθουσες, απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των μαθημάτων με χρήση 

βιντεοπροβολέα. 
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ΜΑΙΟΣ 2022 

Τον Μάιο, ο Σύλλογος με γνώμονα την ανάδειξη θεμάτων που αφορούν στην 

Υγεία και την Ασφάλεια της μαθητικής μας κοινότητας και των οικογενειών μας, 

οργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα τις Πρώτες Βοήθειες μέσω του 

Ανθρωπιστικού Οργανισμού «KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές». 

 

4 – Προσφορά προς τους Γονείς/ κηδεμόνες  

4.1 - Κάρτα παροχών Γονέα 

Σε μια προσπάθεια επιβράβευσης των οικονομικά ενήμερων γονέων και 

κηδεμόνων – μελών μας και σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 

του 3ου Δημοτικού Σχολείου, καθιέρωσε την Κάρτα παροχών Γονέα, ή πιο απλά 

Κάρτα Γονέα, μια κάρτα επιβράβευσης των μελών που στηρίζουν το έργο των δύο 

Συλλόγων. Με τη χρήση της κάρτας αυτής, ή κωδικού, εάν πρόκειται για online 

αγορές, ο γονέας ή κηδεμόνας απολαμβάνει εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες 

επιχειρήσεις. 

Ενδεικτικά, κατά την πρώτη εφαρμογή της κάρτας, συμμετείχαν οι παρακάτω 

επιχειρήσεις: 

⚫ SportGallery 

⚫ Κεραμιδάς bikes 

⚫ Σχολή μπαλέτου – χορού Αλίκης Κόντζιου-Γούσα 

⚫ Κλασσικό Ωδείο Χολαργού 

⚫ Garfield – κατάστημα παιδικού ρουχισμού 

⚫ Delicatessen Αμφιλοχία 

⚫ TAG creative lab – κατάστημα εκτυπώσεων 

⚫ Elixirion – κατάστημα για την υγεία, την ευζωία, την ομορφιά 

 

4.2 – Ομάδα Υποστήριξης θεμάτων Πληροφορικής, κατά τη διάρκεια της 

τηλε-εκπαίδευσης 

Με την ευγενική και εθελοντική προσφορά γονέων, ο Σύλλογος δημιουργεί άμεσα  

Ομάδα Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής, για να βοηθήσει όποια οικογένεια 
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αντιμετωπίσει  πρόβλημα σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί να λειτουργήσει 

το μοντέλο της  τηλε-εκπαίδευσης (υγειονομικές συνθήκες, ακραία φυσικά 

φαινόμενα) 

 

5 – Παρουσία στα Συλλογικά και Δημοτικά όργανα  

Στελέχωσε και συμμετείχε ενεργά σε όλα τα  Συλλογικά  Όργανα της μαθητικής 

κοινότητας (Σχολικό Συμβούλιο, Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας, Ένωση Γονέων 

Δήμου Παπάγου-Χολαργού) με σκοπό να προβάλει και να προωθήσει τα 

προβλήματα του Σχολείου μας και να διεκδικήσει την επίλυσή τους.  

Ο Σύλλογος μας ταυτιζόμενος με την Ένωση Γονέων Δήμου Παπάγου-Χολαργού 

είχε σαν πρωταρχικό στόχο την κάλυψη θεμάτων που αφορούν την Υγιεινή και 

Ασφάλεια των παιδιών μας στο σχολικό περιβάλλον.  

 

6 – Πανδημία Covid 19 & Υγειονομική κρίση  

 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια κάθε  αναστολής λειτουργίας του Σχολείου,  ο Σύλλογος μας, 

όντας παρών κι ανταποκρινόμενος στις συνθήκες της υγειονομικής κρίσης, 

συνέβαλε  στην ομαλή συνέχιση της μαθησιακής διαδικασίας με: 

⚫ το συντονισμό των τάξεων για τη συλλογή των στοιχείων του 

μαθητολογίου και τη λήψη αριθμού μητρώου μαθητών στην εφαρμογή 

ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. 

⚫ τη συνεχή καθημερινή ενημέρωση για τη λήψη των εγγράφων από την 

εφαρμογή eclass Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, για κάθε αναρτημένο 

μάθημα όλων των τάξεων του σχολείου.  

⚫ το συντονισμό των τάξεων για την εφαρμογή της σύγχρονης εκπαίδευσης 

μέσω τηλεδιάσκεψης με τους εκπαιδευτικούς και την εφαρμογή webex 

meetings.  

⚫ τη σύσταση ομάδας γονέων με σκοπό την ηλεκτρονική βοήθεια, όπου 

προκύψουν προβλήματα, για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως 

διδασκαλίας κι εν προκειμένω για την διατήρηση της επαφής όλων των 

μαθητών με τις διαθέσιμες πλατφόρμες επικοινωνίας.  

http://sg2odimpap.wordpress.com/
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⚫ με συνεχείς ενημερωτικές αναρτήσεις στην ηλεκτρονική σελίδα του 

Συλλόγου και τη δημιουργία ενότητας προτάσεων “Μένουμε σπίτι 

δημιουργικά” για γονείς και παιδιά.  

 

 

Μήνυμα Εθελοντισμού  

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι μια ομάδα εθελοντών που προσφέρει από 

τον προσωπικό της χρόνο και εργασία προσπαθώντας να εμπνεύσει και να 

βελτιώσει τις συνθήκες που βιώνουν και μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Θεωρητικά 

είμαστε όλοι εμείς μαζί που οφείλουμε και σκοπό έχουμε να είμαστε δίπλα στους 

απογόνους μας επηρεάζοντας θετικά και δημιουργικά τη φοίτησή τους στο 

Δημοτικό Σχολείο! 

Η ομάδα αυτή δεν είναι μόνο το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είναι μόνο 

κάποιοι γονείς που ίσως φαίνονται περισσότερο, αλλά είναι και πολλοί άλλοι που 

πάντα ανταποκρίνονται σε κάθε κάλεσμα του Συλλόγου και πάντα προσφέρουν 

με την βοήθειά τους. Είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν σε κάθε εκδήλωση και 

δράση, οργανώνοντας και εκτελώντας επιτυχώς γιορτές με λειτουργία πλούσιου 

μπουφέ, εργαστήρια, face painting, καραόκε, χορό, παιχνίδια, θεατρικές 

παραστάσεις, απογευματινές δραστηριότητες, κατασκευές και κάθε είδους 

εργασία που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε με μοναδικό κοινό στόχο την 

σύνθεση ενός όμορφου και δημιουργικού περιβάλλοντος για τα παιδιά μας. 

Είναι και οι γονείς που προσέφεραν πιάνο που κοσμεί πλέον την αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας συντελώντας στην αναβάθμιση και την 

προσφορά της ευκαιρίας της μουσικής σε αυτό και που επιθυμούν να μείνουν 

ανώνυμοι! 

Είναι και γονείς φαρμακοποιοί, που προσέφεραν κάποια πρώτα απαραίτητα 

φάρμακα και είδη πρώτων βοηθειών, για να είναι έτοιμο το σχολείο να 

αντιμετωπίσει τα ατυχήματα και τους τραυματισμούς από την πρώτη μέρα! 

Είναι και οι εκπρόσωποι των τάξεων που συνεργάζονται με το Σύλλογο και 

βοηθούν, όχι μόνο στην άμεση επικοινωνία, αλλά και στην άριστη συνεργασία 

γονέων και κηδεμόνων με το Σύλλογο και το Σχολείο! 

Είστε εσείς οι γονείς που έχετε ενεργό ρόλο σε κάθε δράση που συμμετέχει το 

τμήμα των παιδιών σας! 

http://sg2odimpap.wordpress.com/
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Τέλος, είναι και πολλοί γονείς που εμφανώς ή αφανώς, μας βοηθούν και μας 

δίνουν δύναμη, με ενέργειες και ιδέες, για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε, όλοι 

μαζί!  

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

Η Πρόεδρος                     Ο Γεν . Γραμματέας 

 

Χριστίνα Μποκώρου                    Μιχάλης  Λογιάκης 
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