
Να ξεκινήσω καλωσορίζοντας τους εκλεκτούς καλεσμένους μας:  

• τον κύριο Μαρωνίτη, Πρόεδρο του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, Μέλος του Εκτελεστικού 

Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων, Συλλόγων και Κέντρων της UNESCO για την Ευρώπη 

και τη Βόρεια Αμερική και CEO της International Action Art, και να τον ευχαριστήσω για την αιγίδα υπό 

την οποία έθεσε την εκδήλωση μας. 

• τον κύριο Ανδριόπουλο, αντιδήμαρχο Διοίκησης & Τεχνολογίας, ως εκπρόσωπο του Δημάρχου Βάρης 

Βούλας Βουλιαγμένης,  

• την κυρία Νικηφοράκη, Πρόεδρο της Β’-βάθμιας Σχολικής Επιτροπής,  

Σας ευχαριστώ όλους για την αμέριστη υποστήριξη στις ιδέες και δράσεις του Συλλόγου μας και τη συνολική 

βοήθειά σας. 

• την κα Απέργη, Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Βούλας, στο πρόσωπο της οποία βρήκαμε έναν θετικό 

άνθρωπο έτοιμο να συζητήσει κάθε ιδέα μας και να δουλέψει για τη βελτίωση της καθημερινότητας των 

παιδιών 

• την κυρία Τριάντη, Πρόεδρο της Α’-βάθμιας Σχολικής Επιτροπής,  

• τον κύριο Ντούτσουλη, Πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, ακόμη έναν άνθρωπο έτοιμο να συνδράμει όπου 

χρειαστεί για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των μαθητών 

• τον Αντώνη Μωκιάτο, Πρόεδρο, και τα μέλη του 15-μελούς συμβουλίου,  

• τους προέδρους και τα μέλη των 5-μελών,  

Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε! 

«Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος», μας λέει ο αγαπημένος 

Καβάφης. Και ως 2ος Όμηρος, μας διδάσκει μέσα από την αλληγορία τον δρόμο της ζωής και την αξία των 

εμπειριών. Είναι αυτές οι εμπειρίες που καθορίζουν τελικά ποιοι είμαστε και πως αντιδρούμε. Και είναι μέσα 



από τις εμπειρίες – θετικές και αρνητικές – που αντιλαμβανόμαστε τις αληθινές αξίες. Που καταλαβαίνουμε 

πια «…οι Ιθάκες τι σημαίνουν»! 

Ένας από τους στόχους ενός Συλλόγου Γονέων – ίσως ο σημαντικότερος που δεν αφορά καθημερινά θέματα 

– οφείλει να είναι η έκθεση των παιδιών σε θετικές τέτοιες εμπειρίες. Εμπειρίες που να συμβάλλουν 

καθοριστικά στη διαμόρφωση του ενήλικου πλέον χαρακτήρα τους.   

Ταξίδια, επαφή με τη διαφορετικότητα, αθλητισμός, και Τέχνη είναι τα πιο πρόσφορα οχήματα για την 

επίτευξη αυτού του στόχου. Ειδικότερα ο πολιτισμός και η Τέχνη, προσφέρει ιδανικές συνθήκες, καθώς τα 

όρια των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων είναι απεριόριστα. Και όπως συνηθίζει να λέει η Κορίννα, 

η Τέχνη ανοίγει πόρτες! 

Με τη συνεχή τριβή των παιδιών σε διάφορες μορφές εμπειριών, επιτυγχάνεται η καλλιέργεια τους στην 

ευγενή σκέψη και συμπεριφορά. Αλλά σημαντικότερο ίσως, είναι ότι αυτές αποτελούν βασικό όπλο, για την 

ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, μια ποιότητα που λείπει από τις σημερινές κοινωνίες και με αυτή την 

καταπολέμηση όλων αυτών των κακών "συνηθειών" - σαν το bullying - που δυστυχώς βλέπουμε να 

αναπτύσσονται ταχύτατα.  

Στο πλαίσιο αυτού του σκεπτικού, το προηγούμενο ΔΣ του Συλλόγου μας ζήτησε από την εικαστικό Κορίννα 

Κώσταινα, να φιλοτεχνήσει πρωτότυπα έργα Τέχνης, τα οποία θα αναρτηθούν μέσα σε κάθε αίθουσα, 

προσφέροντας έτσι ένα καθημερινό ερέθισμα για τα παιδιά. Η Κορίννα δημιούργησε μια αποκλειστική σειρά 

14 έργων με ισχυρό συμβολισμό και τον χαρακτηριστικό τίτλο: «…οι Ιθάκες τι σημαίνουν» και τα παραχωρεί 

στο σχολείο μας, τιμής ένεκεν. 

Σας καλωσορίζω λοιπόν σε μια εκδήλωση που, απ’ όσον μπορώ να γνωρίζω είναι πρωτοποριακή, τόσο για 

την περιοχή μας, όσο και για τη συνολική εκπαιδευτική κοινότητα. 

Σκοπός άλλωστε του παρόντος ΔΣ, του οποίου έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος, είναι το σχολείο μας να 

ακούγεται -ξανά- για τους σωστούς λόγους. Έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια περιοχή τα σχολεία της οποίας 



είναι κορυφαία, τόσο από άποψη υποδομών, όσο και από επίπεδο καθηγητών, αλλά και από ποιότητα 

μαθητών.  Θυμίζω ότι το 2ο Γυμνάσιο Βούλας στο παρελθόν -στα χρόνια που φοίτησα εγώ σε αυτό- ήταν 

πρότυπο σχολείο με πληθώρα δράσεων και κοινωνικού αποτυπώματος στην περιοχή μας. Ελπίζω ειλικρινά 

αυτό το μήνυμα να απλωθεί και η κίνηση ευεργεσίας να είναι παράδειγμα που θα βρει μιμητές και σε άλλα 

σχολεία.  

Σας ευχαριστώ ! 


