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Του Παιδικού Σταθμού επί της οδού
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Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,
Είμαι μητέρα 2 κοριτσιών 21 και 26 χρόνων, πρώην εργαζομένη επί 30 χρόνια σε μεγάλη
εταιρεία, νυν αναγκαστικά συνταξιούχος και αδελφή του Ηλία Καρακατσάνη και τηςΈλλης
Φουστέρη, οι οποίοι είναι γονείς 2 παιδών του Αγγέλου και της Ηλιάννας Καρακατσάνη.
Ίσως αναρωτιέστε γιατί μια μητέρα με παιδιά σε μεγάλη ηλικία, σας αποστέλλει επιστολή, μαζί με
τους γονείς των 2 μικρών παιδιών που την φροντίδα τους έχει το προσωπικό του συγκεκριμένου
σταθμού.
Η επιστολή αυτή γράφτηκε μετά την επιθυμία και των δυο γονέων αλλά με πολλή αγάπη και από
μένα, η οποία έχω ήδη περάσει δις αυτό το στάδιο με τα δικά μου παιδιά.
Ποια η σχέση μου με τον παιδικό σταθμό;
Εδώ και δυόμιση χρόνια έχω αναλάβει την μερική φροντίδα των δύο παιδιών του αδελφού μου
Ηλία Καρακατσάνη και της γυναίκας του Έλλης Φουστέρη, λόγω πολλών ωρών απασχόλησης
τους στην εργασία τους και μη δυνατότητας κάποιου άλλου ατόμου για βοήθεια.
Ετσι συνεργάζομαι με το προσωπικό του σταθμού κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες
παράδοσης των παιδιών και κάθε άλλη φορά που κρίνεται απαραίτητο και εφόσον η εργασία των
γονιών δεν τους επιτρέπει την παρουσία τους.
Με αφορμή την φετινή Χριστουγεννιάτικη γιορτή, νοιώσαμε εγώ και οι γονείς πρώτα την ανάγκη
συναισθηματικά αλλά και την υποχρέωση να γράψουμε μερικά όμορφα λόγια για όλο το
προσωπικό του συγκεκριμένου Σταθμού.
Εγώ σαν μεγάλη πια μητέρα και μελλοντική γιαγιά , μεγαλώνοντας τα δύο δικά μου παιδιά,
περνώντας πλέον τις αγωνίες όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων και συζητώντας με άλλους
συγγενείς , φίλους και συναδέλφους γκι τις δικές τους εμπειρίες, θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει
πιο σημαντικό θέμα από τα να νοιώθουν οι γονείς εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που αφήνουν
τα παιδιά τους στην τόσο τρυφερή βρεφική και παιδική ηλικία .
Εγώ προσωπικά αλλά και η Έλλη και ο Ηλίας αισθανόμαστε όχι μόνο πλήρη εμπιστοσύνη, αλλά
χαρά και ευχαρίστηση που η Ηλιάννα είναι τόσο τυχερή που την έχει υπό την ευθύνη της η κα
Επου Αφροδίτη με όλο το προσωπικό του βρεφικού τμήματος και το ίδιο τυχερός είναι ο Άγγελος
που έχει αναλάβει την φροντίδα του εκτός της κας Επου .συνυπεύθυνα και η κα Χριστίνα Χιώτη
με όλο το προσωπικό του παιδικού τμήματος. Νοιώθουμε την ίδια σιγουριά και για τις δύο, οι
οποίες από ότι φαίνεται είναι φύσει προικισμένες με το αίσθημα ευθύνης και πολύ ανεπτυγμένη
την επιθυμία και την ικανότητα της δημιουργίας.
Σε αυτά τα 2 και πλέον χρόνια συνεργασίας, όλοι έχουν άπειρες φορές αποδείξει την
υπευθυνότητα τους και την ευαισθησία τους, μέσα από την ενημέρωση που μας δίνουν για τα
παιδιά μας, μέσα από τις τόσο πρωτότυπες και λεπτές εξειδικευμένες δημιουργίες που
πραγματοποιούν μαζί με τα παιδιά μας,μέσα από τον τρόπο που πλησιάζουν τις ιδιαιτερότητες
των παιδιών και των γονέων και γενικά μέσα από την ολοκληρωμένη και πλήρη φροντίδα, που
τους παρέχουν.
Μας εντυπωσιάζει ότι προβλέπουν , μαντεύουν και κάνουν πράξη επιθυμίες των παιδιών αλλά
και των γονέων σε σχέση με κάθε θέμα που μπορεί να απασχολήσει ή να προβληματίσει μια
οικογένεια. Μας έχουν αποδείξει με πράξεις ότι το πρόβλημα μας γίνεται πρόβλημα τους, ότι η
ανησυχία μας γίνεται ανησυχία τους, η χαρά μας χαρά τους, χωρίς να δυσανασχετούν, χωρίς να
μένουν σε τυπικότητες ,χωρίς να υπολογίζουν ωράριο και κούραση.

Η φετινή γιορτή για τα Χριστούγεννα, χωρίς βέβαια να εξαιρέσουμε όλες τις προηγούμενες
εκδηλώσεις, έγινε με έναν πρωτότυπο τρόπο, ώστε άγγιξε και συγκίνησε γονείς , γιαγιάδες,
παππούδες και άλλα αγαπημένα πρόσωπα των παιδιών και κατάφερε για 4 ώρες να τους κλείσει
όλους σε μια ζεστή μεγάλη αγκαλιά και να μας αφήσει μια ανάμνηση μοναδική για τα επόμενα
χρόνια. Μας οδήγησε όλους να προσφέρουμε μέσα από το τραγούδι και τον χορό εικόνες που τα
παιδιά μας θα έχουν σίγουρα ζωντανές για πάντα στο μυαλό τους, γιατί ήταν μία γιορτή
φτιαγμένη από τα αγαπημένα άτομα των παιδιών.
Μια γιορτή όμως που δεν θα μπορούσε να γίνει και να επιτύχει χωρίς την έμπνευση ,τη βοήθεια
και την πολύωρη συγκεκριμένη απασχόληση του προσωπικού αυτού του σταθμού, πολλές μέρες
πριν και πέρα των άλλων καθημερινών υποχρεώσεων.

ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ,ΤΟΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΟΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ κα ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ κα ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΙΩΤΗ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΝ ΟΕΛΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ.
ΕΙΝΑΙ ΦΑΝΕΡΗ Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ
ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ.
ΤΕΛΟΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΝΛ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΣΕ
ΚΑΘΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ.
ΓΕΝΙΚΑ ΒΕΒΑΙΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ( σύμφωνα με
τον λιχούδη τον Αγγελο), ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΓΜΕΝΕΣ,
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ.
OA ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ , ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΞΙΖΕΙ.
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