ΘΕΜΑ : Αποχαιρετιστήρια επιστολή προς τους γονείς των
μαθητών μας της Γ΄τάξης. Επιστροφή χρημάτων από ακυρωθείσα
εκδρομή στην Κέρκυρα. Είμαστε σε αναμονή της επιστροφής και
των χρημάτων από την ακυρωθείσα στο ΣΕΡΝ.
Αγαπητοί γονείς των αποφοιτησάντων και απολυθέντων
μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου.
Θα ήταν σοβαρή παράλειψή μου, μετά από τρία σχολικά
χρόνια στενής και αγαστής συνεργασίας, να μη σας
αποχαιρετήσω, έστω με αυτό το «ψυχρό» μέηλ, αφού λόγω
πανδημίας και προς αποφυγή του συνωστισμού αποφάσισα να μην
παραβρεθείτε και εσείς στην αποχαιρετιστήρια –σύντομη και λιτήεκδήλωση των παιδιών σας που ορίσαμε από κοινού με το 15μελές
Μ. Συμβούλιο να γίνει τη Δευτέρα, 22-6-2020 και περί ώρα
8:00 μμ. στον αύλειο χώρο του σχολείου, αφού προηγουμένως
δεσμεύτηκαν και μου υποσχέθηκαν ότι θα συμβάλλουν κι αυτοί
στην τήρηση των μεταξύ τους αποστάσεων (1,5-2 μέτρα), κατά τη
διάρκεια της σύντομης εκδήλωσης, την οποία επιμελείται το Δ.Σ.
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Εννοείται ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος και οποιουδήποτε
μαθητή άλλων τάξεων.
Επιτρέψτε μου να δηλώσω ότι προβληματίστηκα πολύ για την
απόφαση της πραγματοποίησης της μεθαυριανής εκδήλωσης, διότι
διαπίστωσα ότι κανένα όμορο σχολείο (Δημοτικό ή Γυμνάσιο ή
Λύκειο) δεν ανέλαβε, λόγω της πανδημικής κατάστασης, να κάνει
τέτοιου είδους συγκεντρώσεις, με ευθύνη του Διευθυντή. Η τελική
μου απόφασή να πραγματοποιηθεί η αποχαιρετιστήρια εκδήλωση
των παιδιών σας πάρθηκε για έναν κυρίως λόγο : Διότι δεν μου
επιτρέπει η παιδαγωγική μου ευαισθησία να μην ξεπεράσω το
οποιοδήποτε «ρίσκο» της ευθύνης ενός Διευθυντή και να μην
ικανοποιήσω την επιθυμία (το «χατήρι») μαθητών που στάθηκαν
άτυχα και στις σχολικές εκδρομές, παιδιών-εφήβων με τόσο καλό
ήθος, ωριμότητα και αριστούχοι στα μαθήματα, δηλαδή των
μαθητών μας της εφετινής Γ΄ Γυμνασίου, που είναι ίσως η
καλύτερη που αποφοίτησε από το 2ο Γυμνάσιο Χαριλάου,
τουλάχιστον τα 13 τελευταία σχολικά χρόνια που υπηρετώ ως

Διευθυντής, όπως άλλωστε παραδέχονται και όλοι οι διδάσκοντες
καθηγητές.
Συνεπώς, αγαπητοί γονείς, τα συγχαρητήρια ανήκουν και
σε εσάς, που από την ώρα που μας εμπιστευθήκατε τα
«βλασταράκια» σας -πριν από τρία χρόνια, όταν αγχωμένα και
διστακτικά πρωτοπατούσαν το κατώφλι του Γυμνασίου- δεν
παύσατε να είστε δίπλα μας συνεργάσιμοι και ευγενικοί στο
δύσκολο παιδαγωγικό μας έργο, ώστε σήμερα να σας τα
παραδώσουμε ολόκληρα παλικάρια και κοπέλες, έτοιμα να
ανοίξουν τα φτερά τους στη νέα σελίδα της μόρφωσης και
της ζωής τους. Βέβαια, ο δρόμος και το ταξίδι προς την «Ιθάκη»
του κάθε παιδιού, είναι «τραχύς και ανηφορικός». Κι εμείς οι
εκπαιδευτικοί κι εσείς γνωρίζουμε ότι οι καιροί που διανύουμε
είναι πολύ δύσκολοι και συνεπώς τα παιδιά μας χρειάζονται πολύ
δουλειά ακόμη, μεγάλες ψυχικές δυνάμεις και αρετές, αντοχή και
θάρρος. Αλλά να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά σας, όλα
ανεξαιρέτως, έχουν εφοδιαστεί με καλά επιστημονικά εφόδια, με
πολλά «ηθικά αντισώματα», έχουν γνώση, αρετή και ήθος.
Χρειάζονται όμως τόλμη, ελευθερία και ενθάρρυνση, αξίες που
δίνουν οι γονείς στα παιδιά με υπομονή, αγάπη και εμπιστοσύνη,
ώστε με πίστη και ελπίδα στο Θεό να αγωνιστούν και να
πετύχουν στον αγώνα της μόρφωσης, της αρετής και της
τιμιότητας.
Εκ μέρους των Υποδιευθυντών και όλων των καθηγητών του
σχολείου, εύχομαι σε εσάς και στα παιδιά σας καλό καλοκαίρι
και καλές –με ασφάλεια- διακοπές και ο Θεός να χαρίζει στις
οικογένειές σας υγεία –σωματική και ψυχική-δύναμη, πνευματική
φώτιση και κάθε ευλογία.
Με εκτίμηση, ο Διευθυντής του σχολείου.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Τη Δευτέρα, 22-6-2020 και αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της σύντομης αποχαιρετιστήριας εκδήλωσης, κάθε
μαθητής που είχε προπληρώσει τα 70 Ευρώ για την ακυρωθείσα λόγω πανδημίας- εκδρομή στην Κέρκυρα, θα παίρνει τα περίπου 60
Ε σε ονομαστικό –ατομικό Voucher και 10 Ευρώ σε μετρητά, αφού
προηγουμένως υπογράψει σε κατάσταση, δίπλα στο όνομά του.

Υπόψη ότι όλοι οι μαθητές θα πάρουν αναμνηστική
φωτοτυπία του Απολυτηρίου τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Με την ευκαιρία να ανακοινώσουμε ότι είμαστε σε
αναμονή για την επιστροφή των χρημάτων kai από την
ακυρωθείσα εκδρομή στο ΣΕΡΝ της Ελβετίας. Το αργότερο μέχρι
το τέλος της άλλης εβδομάδας θα κληθούν με μέηλ οι γονείς των
42 μαθητών να έρθουν από το σχολείο σε συγκεκριμένη ημέρα και
ώρες για να πάρουν τα επιστρεφόμενα χρήματα που είχαν
προπληρώσει (τα περισσότερα μετρητά και ένα ποσό σε Voucher).

