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Αγαπητοί μαθητές, 

Ένα μεγάλο πρόβλημα προέκυψε και στη χώρα μας, αναπόφευκτα αφού ο ιός 

έχει προσβάλει το σύνολο σχεδόν των χωρών της γης.  

Η πρόβλεψη και η προφύλαξη αποτελούν τον καλύτερο τρόπο για να 

αποφύγουμε τις δυσάρεστες συνέπειες σε δικούς μας ανθρώπους, σε συγγενείς 

φίλους και γνωστούς, αφού είναι σαφές ότι τα  νεαρά σε ηλικία άτομα, δεν 

κινδυνεύουν τα ίδια, αλλά οι ευαίσθητες ομάδες, δηλ. ηλικιωμένοι ή/και  άτομα με 

προβλήματα υγείας. 

Η επιλογή της αναστολής λειτουργίας των Σχολείων, δεν έγινε για να «κάνουμε 

διακοπές» οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, αλλά ακριβώς για να αποφύγουμε τις 

άσκοπες μετακινήσεις, τις ομαδικές συναθροίσεις, την επαφή  με πιθανό φορέα του 

ιού και την παραπέρα μετάδοσή του, έστω και χωρίς να το θέλουμε. 

Θα μπορούσαμε λοιπόν αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες, που όλοι μας με 

επιδεξιότητα χειριζόμαστε, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά 

εργαλεία, για την επικοινωνία με τους φίλους, με τους γνωστούς, αλλά και με το 

Σχολείο, με το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε την επαφή σ αυτό το διάστημα.  

Οι Διευθυντές των Σχολείων βρίσκονται στη θέση τους για να διευκολύνουν 

όσους από εσάς χρειάζονται οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια. Ακόμα και την 

διάθεση, σε μεμονωμένες περιπτώσεις των Η/Υ.  Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε 

επαφή με τα Σχολεία, ώστε αν κάποιος μαθητής ζητήσει οποιαδήποτε διευκρίνιση και 

βοήθεια να μπορεί να την έχει.  

Προτείνουμε λοιπόν να μείνετε στα σπίτια σας όσο περισσότερο χρόνο μπορείτε, 

να κάνετε  επαναλήψεις στα μαθήματα που σας αρέσουν και να αξιοποιήσετε τα 

διαθέσιμα μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δραστηριοτήτων. Το διάβασμα ενός 

καλού λογοτεχνικού βιβλίου θα ήταν μια πολύ καλή πρόταση. 
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Κλείνοντας θέλουμε να σας παρακαλέσουμε να συζητήσετε με τους γονείς σας 

και να τους πείσετε κι αυτούς για την αναγκαιότητα της πρόληψης και της 

προφύλαξης. 

Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά  και ότι γρήγορα θα επανέλθουμε όλοι στους 

κανονικούς ρυθμούς και σεις μέσα σ’ αυτή τη συγκυρία θα δείξετε την υπευθυνότητά 

και την αποφασιστικότητα σας. Και  αυτή η δυσκολία, θα ατσαλώσει τον χαρακτήρα 

σας και θα αποδείξει την αξία σας, σαν ευαίσθητα και υπεύθυνα νέα μέλη της 

κοινωνίας. 

Θα σας παρακαλέσουμε τέλος να παρακολουθείτε τις εξελίξεις και τις νέες 

οδηγίες τόσο μέσα από τον δικτυακό  τόπο του Σχολείου σας, όσο και από την 

ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου: 

http://www.dideles.gr 
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