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Αγαπητοί γονείς, μαθητές και σπουδαστές της Σχολής μας,  

 

Για την περίοδο που βιώνουμε, σας ευχόμαστε να έχετε υγεία και να οπλίζεστε καθημερινά με 

κουράγιο, ψυχραιμία και προπαντός θετική διάθεση. 

Λυπούμαστε πολύ που η Σχολή στερείται αυτή την περίοδο τη ζωντάνια, τη χαρά, την ενέργεια και 

κυρίως την αγάπη που λαμβάνει καθημερινά από όλους τους μαθητές της, μικρούς και μεγαλύτερους. 

Μας λείπουν, μας λείπετε και ευχόμαστε την ταχύτερη επάνοδο όλων μας στις εξωτερικές μας 

δραστηριότητες, ώστε να αναπληρώσουμε δημιουργικά το χρόνο που στερούμαστε. 

Δυστυχώς ο χορός δεν μπορεί να διδαχθεί με τηλεμάθηση, ο δάσκαλος χρειάζεται «εξ επαφής» να 

καθοδηγεί τον μαθητή με γνώμονα πάντα την ασφάλειά του.  

Προς το παρόν “Μένουμε Σπίτι” και όλοι προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικές διαδρομές κατ΄ 

οίκον δημιουργικής απασχόλησης, τηλεργασίας, τηλεκπαίδευσης, μελέτης, ψυχαγωγίας, εκγύμνασης 

κλπ. 

Οι λιλιπούτειοι μαθητές, μένοντας σπίτι, έχουν πολλές ώρες για να παίξουν με ό,τι αγαπημένο τους, 

να ακούσουν μουσική, να αυτοσχεδιάσουν (κινητικά, χοροθεατρικά) πάνω στην αγαπημένη τους 

μουσική και φυσικά  πάντα με ασφάλεια και κάτω από την γονική επιτήρηση. Εννοείται πως η 

σχολική μελέτη προέχει και συνεχίζεται. Ο προγραμματισμός και καταμερισμός εργασίας είναι 

χρήσιμος και κατά την παραμονή μας στο σπίτι. Εμείς οι γονείς, παράλληλα με το να ανταπεξέλθουμε 

στην πρόκληση της ταυτόχρονης διεκπεραίωσης οικογενειακών αλλά και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων με εργασία από το σπίτι, έχουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε αυτό τον αναπάντεχο 

χρόνο που μας δόθηκε με τα παιδιά μας, να  στηρίξουμε και να φροντίσουμε τόσο αυτά όσο και 

όλους τους αγαπημένους μας. Οι μεγαλύτεροι μαθητές (πάντα με την γονική άδεια και επιτήρηση) 

και φυσικά οι επαγγελματίες σπουδαστές (η επικοινωνία των δασκάλων μαζί σας είναι καθημερινή), 

μπορείτε να ανατρέξετε και στο λογαριασμό FACEBOOK της Σχολής  όπου από τις 12/3 

αναρτώνται χρήσιμες προτάσεις. Αξιοποιείστε τις κριτικά. Πιστεύω ότι και εσείς οι γονείς θα βρείτε 

ενδιαφέρουσες τις αναρτήσεις. 

Σας απευθύνουμε την αγάπη και την έννοια μας και ευχόμαστε το συντομότερο δυνατόν να μπορούμε 

να περάσουμε το κατώφλι μας και να βγούμε έξω, χωρίς ανησυχία και περιορισμούς. Προς το παρόν 

ας εκμεταλλευτούμε αυτό το καταλάγιασμα της ενέργειας που ζούμε και ας αφουγκραστούμε την 

σκέψη και την ψυχή μας. Πότε ακριβώς θα λήξει η καραντίνα μας δεν είναι απόλυτα σίγουρο. Ούτε 

γνωρίζουμε πόσο καλά γυμνασμένοι ή επιχειρησιακά έτοιμοι θα είμαστε.  Μάλιστα, ίσως να μην 

έχει σημασία αν θα έχουμε μια πιο χαλαρή φυσική κατάσταση (plies, battements, grand jetes, θα 

ξανακάνουμε άπειρα), ενώ η κατάθεση «δουλειάς» που έχει κάνει ο καθένας μας, αποτελεί 



παρακαταθήκη για να βάλουμε και πάλι τις μηχανές μας σε κίνηση. Προέχει να μείνουμε υγιείς 

ψυχικά και πνευματικά εμείς και οι γύρω μας και γιατί όχι, θα βγούμε από αυτήν την ιδιαίτερη κρίση 

πιο ανθεκτικοί και ωριμότερα σκεπτόμενοι. 

 

Να έχετε υγεία 

 

Με εκτίμηση  

Από τη Διεύθυνση 

 


