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Προς 40ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 

Καταρχήν ευχόμαστε να είστε καλά και να διαχειρίζεστε όσο το δυνατόν 
καλύτερα, σε κάθε επίπεδο, τις πρωτόγνωρες συνθήκες που όλοι ζούμε.

Με δεδομένη την έμπρακτη συμμετοχή σας και το ενδιαφέρον με το οποίο μας 
έχετε αγκαλιάσει, θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι παρά τις δυσκολίες και τις 
ιδιαιτερότητες που έχει μία οικογένεια που μεγαλώνει … παιδιά από … έως … 
ετών, είμαστε καλά.

Από την αρχή που ξέσπασε η πανδημία όλοι, εργαζόμενοι και παιδιά, δώσαμε 
τον καλύτερό μας εαυτό ώστε μαζί, δεμένοι να προσαρμοστούμε στις νέες 
συνθήκες, να διασφαλίσουμε την υγεία όλων, να διαμορφώσουμε μία νέα 
όμορφη καθημερινότητα.

Τα καταφέραμε και καθημερινά παλεύουμε για να συνεχίσουμε με χαμόγελο.

Τα παιδιά μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες ξεκίνησαν εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση με την πολύτιμη συμμετοχή του εκπαιδευτικού στο σπίτι μας αλλά 
και άλλων εθελοντών εκπαιδευτικών. Αποκτήσαμε νέα ενδιαφέροντα και χόμπυ,
τακτοποιήσαμε και αναδιαμορφώσαμε το σπίτι μας, φτιάξαμε τον κήπο μας, 
φυτέψαμε, μάθαμε όλοι μικροί και μεγάλοι να παίζουμε ηλεκτρονικά παιχνίδια 
και περάσαμε ατελείωτες ώρες συζήτησης.

Το Πάσχα, μπορεί να ήταν διαφορετικό, αλλά περάσαμε υπέροχα!

Οι εθελοντές μας δεν ερχόντουσαν για λόγους ασφαλείας, αλλά ήταν μαζί μας 
μέσω skype.

Αντίστοιχα και οι εξειδικευμένες θεραπείες που έχουν ανάγκη κάποια από τα 
παιδιά μας, συνεχίστηκαν κανονικά και αυτές διαδικτυακά.

Χάρη σε όλους τους ανθρώπους του Σπιτιού μας, τους παιδαγωγούς, την 
Κοινωνική Λειτουργό, την Ψυχολόγο, την Εκπαιδευτικό, τη Νοσηλεύτρια 
καταφέραμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας γερά και χαρούμενα και είμαστε 
πραγματικά περήφανοι για αυτό!

Ωστόσο, οι νέες αυτές συνθήκες, έχουν οδηγήσει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
σε μεγάλη οικονομική δυσκολία, με άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα 
του Σπιτιού μας.



Καθώς αγωνιούμε για τα παιδιά μας, θα θέλαμε, να ζητήσουμε την πολύτιμη 
υποστήριξή σας κάνοντας μία οικονομική δωρεά ή καλύπτοντας κάποια από τις
ανάγκες των … παιδιών που μεγαλώνουν στο Σπίτι μας.

Όπως αντιλαμβάνεστε, μία οικογένεια με … παιδιά έχει αναρίθμητες ανάγκες 
και η δική σας συμμετοχή στην κάλυψη αυτών είναι περισσότερο από 
πολύτιμη.

Ευχόμαστε, παρά τις δυσκολίες, να ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας.

Σας ευχαριστούμε.

Κουμούτσου Κατερίνα
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