
Μήνυμα του Διευθυντή προς τους μαθητές του Λυκείου και ΤΕΣΕΚ Πόλεως Χρυσοχούς  

 

Αγαπητά μου παιδιά,  

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνούμε πρέπει όλοι μας να σταθούμε στο ύψος των 

περιστάσεων. Οφείλουμε να ενεργοποιηθούμε, να προβληματιστούμε , να αντέξουμε αλλά 

συγχρόνως να βγούμε απ΄ όλη αυτή τη δοκιμασία ακόμη πιο δυνατοί. 

Αυτό που προέχει, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, είναι να μείνουμε ψύχραιμοι, χωρίς άγχος 

και να προστατέψουμε την προσωπική μας υγεία, την υγεία των δικών μας ανθρώπων αλλά και 

του κοινωνικού συνόλου. 

Καλούμαστε λοιπόν όλοι ανεξαιρέτως να συμμορφωθούμε και να εφαρμόσουμε με θρησκευτική 

ευλάβεια τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση ώστε να σπάσουμε την αλυσίδα του αόρατου και 

ύπουλου εχθρού. 

Μένουμε ασφαλείς στο σπίτι μας, άλλωστε υπάρχουν πολλοί τρόποι να αξιοποιήσετε 

δημιουργικά τον χρόνο σας όπως η μελέτη μουσικής, η άσκηση και οι χειρωνακτικές εργασίες στο 

σπίτι, οι εποικοδομητικές συζητήσεις με τα μέλη της οικογένειας μας κλπ. 

Οι καθηγητές σας έχουν έρθει ήδη σε επαφή μαζί σας και έχετε ξεκινήσει τα διαδικτυακά 

μαθήματα. Τα μηνύματα που παίρνω από τους προέδρους των τμημάτων σας τα μέλη του Κ.Μ.Σ 

αλλά και τα μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου Γονέων είναι ενθαρρυντικά.  Ενθαρρυντικά είναι και τα 

μηνύματα που παίρνω και  από τους καθηγητές σας.  Χαρείτε πραγματικά αυτές τις λίγες αλλά 

όμορφες στιγμές που περνάτε  έστω και διαδικτυακά με τους καθηγητές σας αλλά και τους 

συμμαθητές σας.  

Αξιοποιήστε την τεχνολογία και πάρτε το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται μέσω των 

τηλεδιασκέψεων ή άλλων σύγχρονων μέσων. 

Αντλήστε τέλος, υλικό και από την ιστοσελίδα του Σχολείου μας -που τόσο μας λείπει- 
και από την οποία μπορείτε και πρέπει να ενημερώνεστε. 
Αξιοποιήστε εποικοδομητικά τον χρόνο σας εμπλουτίζοντας τις γνώσεις σας, διευρύνετε τον 
χαρακτήρα σας.  Δεν ξέρετε, παιδιά μου, πόσο μας χαροποιεί το γεγονός πως οι πλείστοι από σας 
έχετε ανταποκριθεί στο κάλεσμα μας. 
Νάστε σίγουροι πως έχετε πολλά να κερδίσετε όχι μόνο εσείς αλλά και οι καθηγητές σας. 
 
Στις επόμενες μέρες, όπως επισημαίνουν, οι ειδικοί η κατάσταση αναμένεται να είναι πιο 
δύσκολη. 
Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας αλλά και εγώ 
προσωπικά θα είμαστε στο πλευρό σας. 
Αυτό που πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι πως μετά από κάθε τρικυμία έρχεται η 
ηρεμία και πως μετά το σκοτάδι έρχεται το φως. 
 
Ας μη χάνουμε λοιπόν την πίστη μας επιδεικνύουμε υπομονή, υπευθυνότητα και συνέπεια. 
 
 
 
 
 



 
Αγαπητοί μου, 
 
Είμαι πεπεισμένος πως όλοι σας κρύβετε μέσα σας τεράστιες δυνατότητες,  πιστεύουμε σε σας,  
πιστεύουμε στη νέα γενιά, έχετε τεράστιες δυνατότητες οι οποίες θα σας βοηθήσουν να 
αντιμετωπίσετε οποιεσδήποτε δυσκολίες προκύψουν βγαίνοντας νικητές από αυτήν τη 
δοκιμασία. 
 
Σας αφήνω με το μήνυμα ότι οι ταραγμένες θάλασσες και τα εμπόδια πάντοτε μας βοηθούν να 
κυριαρχήσουμε στους φόβους μας και να ξεκλειδώσουμε την τόλμη, την αποφασιστικότητα και 
τον δυναμισμό που κρύβουμε μέσα μας. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα είναι οι καλύτεροι 
δάσκαλοι ώστε να ανακαλύψουμε τις δυνατότητες και τα όρια μας, βελτιώνοντας έτσι τον εαυτό 
μας. 
 
« Καλή δύναμη και είθε η Ανάσταση του θεανθρώπου 
 να φέρει την ανάσταση στις ψυχές όλων μας αλλά 
 και την απαλλαγή μας από τον αόρατο και ύπουλο εχθρό  » 
 
 
Με αγάπη 
Ο Διευθυντής σας 
Χριστοδούλου Γ. Ευάγγελος 


