
 
 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΔΜΙΝΑΡΙΑ ΔΝ ΔΙΓΔΙ «ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΔΩΝ» 

 

Αγαπεηνί καο γνλείο, γηαγηάδεο, παππνύδεο! 

 

Σν άββαην 14/2/15 πξαγκαηνπνηήζακε ηελ 3
ε
 ζπλάληεζε ηνπ βησκαηηθνύ 

ζεκηλαξίνπ ελ είδεη «ρνιήο Γνλέσλ» κε ζέκα «Αλαπηύζζνληαο ηνλ δηάινγν» 

όπνπ είδακε θαη ζπδεηήζακε πώο ηα παηδηά κέζα από ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο 

θαη κέζα ζηα όξηα πνπ κεγαιώλνπλ, καζαίλνπλ (καζαίλνπκε) λα 

αλεμαξηεηνπνηνύληαη. 

αο επηθνηλσλνύκε ηνλ ηξόπν (ηξαγνπδώληαο απηό ην ζεκαδηαθό ηξαγνύδη) κε 

ηνλ νπνίν θιείζακε ην ζεκηλάξην : 

 

ΣΑ ΗΤΥΑ ΒΡΑΔΙΑ 

 

Μνπζηθή : Αξιέηα,   

ηίρνη : Μαξηαλίλα Κξηεδή 

 

 

Αθόκα θη αλ θύγεηο 

Γηα ην γύξν ηνπ θόζκνπ 

Θα 'ζαη πάληα δηθόο κνπ 

Θα 'καζηε πάληα καδί 

Καη δελ ζα κνπ ιείπεηο 

Γηαηί ζα΄λαη ε ςπρή κνπ 

Σν ηξαγνύδη ηεο εξήκνπ 

Πνπ ζα ζ΄αθνινπζεί 

Σα ήζπρα βξάδηα 

Η Αζήλα ζ΄αλάβεη 

α κεγάιν θαξάβη 

Πνπ ζα 'ζαη κέζα θη εζύ 

Καη δελ ζα ζνπ ιείπσ 

Γηαηί ζα΄λαη ε ςπρή κνπ 

Σν ηξαγνύδη ηεο εξήκνπ 

Πνπ ζα ζ΄αθνινπζεί 

 

Σα ήζπρα βξάδηα 

Θα πεξλάεη θσηηζκέλν 

Σεο δσήο κνπ ην ηξέλν 

Πνπ ζα 'ζαη κέζα θη εζύ 

Καη δελ ζα ζνπ ιείπσ 

Γηαηί ζα 'λαη ε ςπρή κνπ 

Σν ηξαγνύδη ηεο εξήκνπ 

Πνπ ζα ζ' αθνινπζεί 

Αθόκα θη αλ θύγεηο 

Γηα ην γύξν ηνπ θόζκνπ 

Θα 'ζαη πάληα δηθόο κνπ 

Θα 'καζηε πάληα καδί 

Καη δελ ζα κνπ ιείπεηο 

Γηαηί ζα΄λαη ε ςπρή κνπ 

Σν ηξαγνύδη ηεο εξήκνπ 

Πνπ ζα ζ΄αθνινπζεί.  



 

 

Σν τέταρτο σεμινάριο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 

2015, 11.00 – 13.00  

κε ζέκα: «Μαζί και χώρια σε κάθε κρίση».  

πληνλίζηξηα: Γιασμίνα Βουνάτσου 

 

αο πεξηκέλνπκε, 

 

Οη ζπληνλίζηξηεο ηνπ ζεκηλαξίνπ 

 

ΓΣΑΙΡΊΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΉ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΉ & ΦΤΥΙΚΉ ΤΓΓΊΑ 

 

Μειεηίνπ Πεγά 22 

 

Αζήλα Σ.Κ. 116 36 

 

Σει. 210 92 21 739 / 210 92 27 611 

 

Φαμ. 210 92 31 210 

 

Email: ekpsath@otenet.gr 

 

www.ekpse.gr [1] 

 

_Η Γηαηξία Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο θαη Φπρηθήο Τγείαο είλαη έλαο κε 

θεξδνζθνπηθόο, κε θπβεξλεηηθόο νξγαληζκόο, πνπ ηδξύζεθε ην 1981, 

δεκηνπξγώληαο ηηο ξίδεο ηεο από ην 1964, κε ζηόρν ηελ παξνρή πνηνηηθώλ 

ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο. Η Γηαηξία εξγάδεηαη κε ηνλ πιεζπζκό γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη πξνσζεί ηελ πξόιεςε, ηελ 

έγθαηξε παξέκβαζε, ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ηελ απαζρόιεζε ησλ 

αηόκσλ κε πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο, εληζρύνληαο ην ζεβαζκό ζηελ 

αλζξώπηλε ππόζηαζε ηνπο θαη ηελ ηζνηηκία σο πνιίηεο._ 

 

http://www.ekpse.gr/



