
 

  

 

 

            

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  

1
ο υ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  

ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΡΡΑ & ΚΙΟΥ 145 76  –  ΔΙΟΝΥΣΟΣ  

syl logos.goneon1dim@gmail .com 

 
 

www.parentsdionyssos.gr   

 

Απολογισμός 
Σεπτέμβριος 2021 – Μάρτιος 2022 

 
 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 
 
Με το πέρας των μηνών Σεπτέμβριος 2021 – Μάρτιος 2022, θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε για τα πεπραγμένα και τη δράση του Συλλόγου μας. 
 
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 
 

Καλωσόρισμα στο σχολείο με μια γλυκιά ανάμνηση! 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος υποδεχτήκαμε τα πρωτάκια μας και τα νέα παιδιά 
όλων των τάξεων με πολύ αγάπη και ένα δωράκι στην πόρτα του σχολείου μας. 
Επιπλέον, όλα τα παιδιά απόλαυσαν παγωτό χωνάκι που πρόσφερε ο σύλλογος μας. 

 
 

Αποχωρητήρια 

Ο σύλλογός μας με την πολύτιμη στήριξη δωρεών από ιδιωτικές εταιρίες και την 
πολυεπίπεδη εθελοντική συνεισφορά των μελών του, έφερε σε πέρας την 
ανακατασκευή των αποχωρητηρίων των μαθητριών και μαθητών του σχολείου μας με 
εξολοκλήρου ιδία χρηματοδότηση! 
 
Το έργο αφορά στην πλήρη ανακαίνιση των χώρων, συμπεριλαμβάνοντας την αλλαγή 
αποχετεύσεων, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, πλακιδίων, τουαλετών, καζανακίων, 
βρυσών, πάγκων, καθρεπτών και την προσθήκη αισθητήρων παρουσίας, αυτόματα 
φλουσιόμετρα στους ουρητήρες, καθώς και τεχνητού εξαερισμού. Το έργο 
επιθεωρήθηκε από την Σχολική Επιτροπή και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

http://www.parentsdionyssos.gr/
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Διονύσου παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και του Δημάρχου 
Διονύσου στις 8 Σεπτεμβρίου 2021. 
 
Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε ως όραμα του Συλλόγου μας το 2018 επί προεδρίας 
Κωνσταντίνου Κωτούλα και μπήκε σε τροχιά σχεδιασμού το σχολικό έτος 2019 – 2020 
όταν βρέθηκε τελικώς χρηματοδότηση ύστερα από ενέργειες των μελών του συλλόγου. 
Ο σχεδιασμός και υλοποίησή του έγινε σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες της 
τέχνης και της επιστήμης τηρώντας τις προδιαγραφές που προβλέπονται για τα 
Σχολεία. 
Οργανώθηκε και παρακολουθήθηκε εξολοκλήρου από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου. Τις εργασίες εκτέλεσε εταιρία κατασκευών, η οποία επιλέχθηκε από το ΔΣ 
του Συλλόγου σε συνέχεια αξιολόγησης προσφορών. 
Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία! 
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Νεροτσουλήθρες Aquapolis 

Αποχαιρετήσαμε το καλοκαίρι με μια επίσκεψη στο Aquapolis στα Σπάτα! 
Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν δροσερές βουτιές στις 17 νεροτσουλήθρες, οι οποίες 
είναι θεματικά αναφερόμενες σε άγρια ζώα. 
 

 

 

 

Οι "18 δαιμόνιοι ρεπόρτερ" της Β' τάξης εκδίδουν την δική τους εφημερίδα! 

Η Β' τάξη του σχολείου μας, με την καθοδήγηση της δασκάλας τους, κυρίας Ολυμπίας 
Κυβέλου κατάφερε να εκδώσει τον Οκτώβριο την πρώτη της εφημερίδα. Τα παιδιά, με 
περίσσιο ενθουσιασμό, έγραψαν άρθρα για πράγματα που τα ενδιαφέρουν, αλλά πήραν 
και συνέντευξη από τον διευθυντή του σχολείου, κύριο Φώτιο Περρή. 
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων στήριξε την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή, 
αναλαμβάνοντας την εκτύπωση και την διάθεση της εφημερίδας. 
Με τα έσοδα από την πώληση του τεύχους, πραγματοποιήθηκε η υιοθεσία της Μάσα. 
Πρόκειται για μια μικρή αρκούδα που στηρίζεται μέσω του προγράμματος υιοθεσίας 
άγριων ζώων του οργανισμού ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ. 
 

Μάσκες, υγρά μαντηλάκια και αντισηπτικά για τις τάξεις του σχολείου! 

Μετά από παράκληση του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας, καθόλη τη 
διάρκεια του έτους παραδίδονται από το σύλλογό μας αντισηπτικά μαντηλάκια και υγρά, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του σχολείου. 
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Δημιουργικές δραστηριότητες 

Συνεχίζεται και τη φετινή χρονιά η διεξαγωγή δραστηριοτήτων στο χώρο του σχολείου 
που μας έχει παραχωρηθεί, για να διδάσκονται τα παιδιά μας ρομποτική, σκάκι, 
εκμάθηση οργάνων (πιάνο & κιθάρα) και φωνητικής, kick boxing. Τα μαθήματα 
διεξάγονται κάθε Σάββατο από 10:00 έως 14:00.  
 
Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ 2021: Κέφι, χορός και πολλά δώρα! 

Ένα ακόμα Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ έλαβε χώρα στο σχολείο μας με μεγάλη επιτυχία 
στις 12 Δεκεμβρίου 2021. Ο Σύλλογος, με την βοήθεια πολλών γονέων, κατάφερε να 
διοργανώσει μια γιορτή η οποία έφερε κοντά, τόσο τους μικρούς όσο και τους μεγάλους. 
Με μάγους, ανιματέρ, Άγιο Βασίλη, πολύ μουσική, χορό, δώρα για τα παιδιά και γιορτινό 
πνεύμα, περάσαμε ένα διασκεδαστικό πρωινό και καταφέραμε να μαζέψουμε ένα 
σεβαστό ποσό, το οποίο θα διατεθεί για να καλυφθούν οι ανάγκες του σχολείου. Κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιηθήκε και η λαχειοφόρος αγορά με κλήρωση 
μεγάλης και μικρότερης αξίας δώρων (αεροπορικά εισιτήρια για προορισμό εσωτερικού, 
γεύμα σε εστιατόριο, διαμονή σε ξενοδοχείο, παιχνίδια PlayStation κ.α). Το φετινό 
μπαζάρ έγινε στον προαύλιο χώρο του σχολείου, αφού τελικά βοήθησε ο καιρός και 
επικράτησε λιακάδα.  

 
 

Οι δαιμόνιοι ρεπόρτερ δώρισαν τα έσοδα της εφημερίδας του στην "Κιβωτό του 

Κόσμου" 

Οι «32 δαιμόνιοι ρεπόρτερ» αυτή τη φορά των Β1΄ και Ε1΄ τάξεων, συνέχισαν το έργο 
τους και εκδόσαν το 2ο τεύχος της εφημερίδας. Οι μαθητές των δύο αυτών τμημάτων 
έγιναν μια μεγάλη παρέα και γράψανε για όλα όσα τους ενδιαφέρουν. Μαζί με την χαρά 
της δημιουργίας του κάθε τεύχους, κάθε φορά θέτουν και ένα νέο στόχο, προκειμένου 
να βάλουν το λιθαράκι τους για έναν καλύτερο κόσμο.  
Έτσι λοιπόν, αυτή τη φορά, κατάφεραν να μαζέψουν το ποσό των 550 € το οποίο και 
διατέθηκε για την ενίσχυση του έργου του Μη κερδοσκοπικού Οργανισμού "Κιβωτός του 
Κόσμου"! 
Ο Σύλλογος Γονέων και αυτή τη φορά ανέλαβε να εκτυπώσει το τεύχος! Εμείς δεν 
έχουμε παρά να συγχαρούμε τους μικρούς μαθητές, αλλά και τις δασκάλες τους κ. κ. 
Κυβέλου και Κόκκορη, των οποίων η συμβολή είναι, όπως πάντα, ανεκτίμητη. 
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Ημερολόγια - Φωτογραφικό πακέτο 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, φωτογραφήθηκαν τα παιδιά με τους δασκάλους τους 
στα πλαίσια της ετήσιας φωτογράφησης (2021-2022). Τα φωτογραφικά πακέτα 
παραδόθηκαν στους μαθητές κατά τη διάρκεια του Χριστουγιαννιάτικου Μπαζάρ. 
 
 
 
Μάθημα Πληροφορικής 
 

 Τα εκπαιδευτικά ρομπότ Edison εμπλουτίζουν πλέον το μάθημα της 
Πληροφορικής! 

Ο Σύλλογος εξασφάλισε μέσα από δωρεές την ενίσχυση του τμήματος Πληροφορικής 
με 6 εκπαιδευτικά ρομπότ Edison. Πρόκειται για ένα προγραμματιζόμενο εκπαιδευτικό 
ρομπότ που είναι σχεδιασμένο να παρέχει έναν πλήρη εξοπλισμό για την διδακτική 
STEM (Science, Technology, Engineering, Math). Έχει σκοπό την ρομποτική 
εκπαίδευση και τον προγραμματισμό και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 16 ετών. 
Το Edison ενδυναμώνει τους μαθητές ώστε να γίνουν όχι μόνο προγραμματιστές, αλλά 
και εφευρέτες, επιλύτες προβλημάτων και δημιουργικά σκεπτόμενοι νέοι.  
Πλέον οι μαθητές μας αξιοποιούν στο έπακρο αυτή τη νέα εκπαιδευτική πηγή και 
μπορούν να αναπτύξουν το ταλέντο τους στην ρομποτική! 
 

 Νέες οθόνες  
 
Ο Σύλλογος εξασφάλισε μέσα από δωρεά της εταιρείας Αιγέας ΑΜΚΕ (κ.Μαρτίνος) την 
ενίσχυση του τμήματος Πληροφορικής με 13 νέες οθόνες 24 ιντσών, το κόστος των 
οποίων εκτιμάται στα 1.500€ προ ΦΠΑ. 
 
 

 Plexiglass  
Ο Σύλλογος εξασφάλισε 7 τεμάχια plexiglass (βάσεις) για την λειτουργία των ρομπότ 
Edison. 
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 Ηχεία  
Ο Σύλλογος εξασφάλισε μέσω δωρεάς από το Πλαίσιο 12 τεμάχια ηχείων για τους 
υπολογιστές. 
 

             
Νέες οθόνες           ρομπότ Edison 

 
 
 
 
 
Γιορτάσαμε την Τσικνοπέμπτη 
Ανήμερα Τσικνοπέμπτης, ο Σύλλογός μας, τίμησε το έθιμο και μοίρασε πάνω από 200 
σουβλάκια σε όλους τους μαθητές και τους δασκάλους του σχολείου μας. Η χαρά και τα 
χαμόγελα υπήρχαν σε κάθε μικρό προσωπάκι, αλλά και σε όλους εμάς, που χαιρόμαστε 
να γιορτάζουμε τα έθιμα με τα παιδιά μας. 
 

 
 
 
 
Αποκριάτικο πάρτυ για τους μεγάλους: Γιατί και οι γονείς έχουν ψυχή! 
Το καρναβάλι είναι γιορτή κατεξοχήν αφιερωμένη στα παιδιά. Εκείνα ξεδίνουν και 
χαίρονται με την ψυχή τους μεταμφιέσεις, σερπαντίνες και χαρτοπόλεμους. Αυτό όμως 
δεν σημαίνει πως και οι μεγάλοι δεν χρειάζονται λίγη αποκριάτικη διασκέδαση. Ο 



 

www.parentsdionyssos.gr  
Page 7 of 9 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων φρόντισε ώστε και οι γονείς να περάσουν υπέροχα, 
σε μια γιορτή αυστηρώς για ενήλικες! 
 

 
 
 
Συμφωνία με διαγνωστικό κέντρο για διενέργεια rapid/pcr 
Ως Σύλλογος, εξασφαλίσαμε καλύτερη τιμή σε pcr και rapid test στο διαγνωστικό κέντρο 
Σακαρέλλος στη Δροσιά (Λεωφόρος Γρηγορίου Λαμπράκη 2), καθώς και στης 
Ερυθραίας (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 3, Νέα Ερυθραία). 
Η τιμή του μοριακού (pcr) ανέρχεται στα 35€ και του rapid στα 6€. 
 

 
 
Μοιράσαμε Μαρτάκια στα παιδιά. Καλό Μήνα ! 
Ο Μάρτης ή Μαρτιά είναι ένα παμπάλαιο έθιμο, με βαλκανική διασπορά. Πιστεύεται ότι 
έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα, και συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια. Οι 
μύστες των Ελευσίνιων Μυστηρίων έδεναν μια κλωστή, την Κρόκη, στο δεξί τους χέρι 
και το αριστερό τους πόδι. 
Ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων μοίρασε από ένα Μαρτάκι στα παιδιά για να 
γιορτάσουμε το έθιμο. 
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Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στον ουκρανικό λαό 
Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων κατανοώντας τη δύσκολη θέση στην οποία έχουν 
περιέλθει οι κάτοικοι της Ουκρανίας λόγω του πολέμου, στέκεται δίπλα τους έμπρακτα 
στέλνοντας ανθρωπιστική βοήθεια σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταύρο. 
Η συγκέντρωση των τροφίμων έγινε στο σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του από 
Δευτέρα 21 Μαρτίου έως την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022. 
Στη συνέχεια όλο το υλικό προωθήθηκε στους χώρους συγκέντρωσης, προκειμένου να 
φτάσει με ασφάλεια στους ανθρώπους που δοκιμάζονται από τον πόλεμο. 
 

 
 

 

 

 

Θεατρικές παραστάσεις 

21/11/21 «Τα μαγικά μαξιλάρια» στην Εθνική Λυρική Σκηνή του Ευγένιου Τριβυζά 
10/10/21 «Οι άθλοι του Ηρακλή» από την Κάρμεν Ρουγγέρη» 
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Αλλάχθηκαν και επισκευάστηκαν τα πόμολα στις πόρτες του σχολείου 
 

 
 
Αναβαθμίστηκε η εμβέλεια του wi-fi δικτύου του σχολείου μας. 
 
Ο Σύλλογος εξασφάλισε μέσω δωρεάς νέο φωτοτυπικό μηχάνημα για το σχολείο. 
 
Επισκευάστηκαν κουρτίνες όπου κρίθηκε απαραίτητο. 
 
 
Δωρεές 
Ο Σύλλογος κατάφερε και εξασφάλισε δωρεές για τη κάλυψη βασικών αναγκών για την 
αναβάθμιση της λειτουργίας του Σχολείου μας, καθώς και την ενίσχυση των δράσεων 
και εκδηλώσεων μας. 
Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη δωρεά της προς το Σύλλογο:την κα Χάγια 
Άνδριάνα που για ακόμα μια χρονιά κάνει δωρεά το ομαδικό ασφαλιστήριο που 
καλύπτει την περίπτωση ατυχήματος όλους τους μαθητές του Σχολείου μας την ώρα 
του Σχολείου (μια ώρα πριν και μία μετά), αλλά και την ώρα των Δημιουργικών 
Δραστηριοτήτων.  
 
 
 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά όλους εσάς που συνδράμετε στο 
έργο του Συλλόγου με οποιονδήποτε τρόπο και ελπίζουμε να είστε αρωγοί στη 
προσπάθεια μας και στο μέλλον. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους 
γονείς και ιδιαίτερα όσους βοήθησαν και πρόσφεραν για την επιτυχή διεξαγωγή της 
φετινής χριστουγεννιάτικης γιορτής και συνεισέφεραν στον μπουφέ. Ευχαριστούμε 
επίσης, τις μαθήτριες και τους μαθητές που "έτρεξαν" το παζάρι καθώς και τα παιδιά για 
την πολύτιμη βοήθεια τους, ιδιαιτέρως μαθητές που προσφέρθηκαν να κάνουν από 
μόνοι τους κατασκευές (κοσμήματα, κεράκια, γλυκά, κλπ). 
Τέλος, ευχαριστούμε όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολείου μας και το 
διευθυντή κ. Περρή για τις προσπάθειες που καταβάλλουν και το έργο που παράγουν. 
 
Το Δ.Σ. 
 


