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Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και αγαπητά μας παιδιά,  

Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου μας επικοινωνεί μαζί με όλες τις οικογένειες κάτω από 

πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες, τις οποίες βιώνουμε όλοι τις τελευταίες 40 περίπου μέρες. 

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή όλων μας, μικρών και μεγάλων. 

Κλειστήκαμε στα σπίτια μας μαζί με τους μικρούς ήρωες τα παιδιά μας, για να προστατευτούμε και να 

προστατέψουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα.  

Κι ακριβώς επειδή κλειστήκαμε στα σπίτια μας δε σημαίνει ότι κλεινόμαστε και στον εαυτό μας. Η 

ζωή μας συνεχίζεται κανονικά, όπως και η δράση του Συνδέσμου Γονέων - με λίγες τεχνικές δυσκολίες οι 

οποίες με λίγη καλή θέληση, υπομονή και επιμονή μπορούν να ξεπεραστούν. 

Απευθύνουμε ευχαριστίες στον Διευθυντή, την Διευθυντική Ομάδα, τους Δασκάλους, τις Δασκάλες 

και στη Γραμματέα του σχολείου για την δουλεία που κάνουν, ώστε όλα τα παιδιά μας να έχουν πρόσβαση 

στη σύγχρονή και την ασύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, εξ αποστάσεως. Εκφράζουμε επίσης ευχαριστίες 

για όλη τη συνεργασία με τις οικογένειες και γιατί σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Γονέων και την Εκκλησία 

του Αγίου Παντελεήμονα συνέβαλαν στη συμπαράσταση προς τα παιδιά και τις οικογένειές σχολείου μας. 

Φέτος θα ζήσουμε ένα Πάσχα αλλιώτικο. Ένα Πάσχα που θα το θυμόμαστε για πάντα.  

Αυτές λοιπόν τις Άγιες Μέρες, τις μέρες της προσφοράς και της αγάπης, λίγο πριν ζήσουμε και πάλι 

την Ανάσταση δε θα μπορούσε η σκέψη μας να μην είναι στους δυσπραγούντες συνανθρώπους μας.  

Στρέφουμε τη σκέψη μας στη συμπαράσταση και στη στήριξη του συνανθρώπου μας, του συγγενή, 

του φίλου, του γείτονα, του γνωστού, του αγνώστου.  

Με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας και η καθεμιά μας, μέσα από μικρά πράγματα που μπορούμε 

να κάνουμε ο ένας για τον άλλο μπορούμε να πετύχουμε πολλά, μαζί! 

Ο Σύνδεσμος Γονέων του σχολείου μας, όλο αυτό το διάστημα συνεχίζει να συνεργάζεται με το 

σχολείο και παραμένει δίπλα σε όλες τις οικογένειες για να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί το έργο του 

σχολείου και να στηρίξει κάθε παιδί και κάθε οικογένεια, στο μέτρο των δυνατοτήτων του. 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν περιέλθει στην αντίληψη σας κάτι σχετικό στο 

SGMakedonitissasC@gmail.com  

Σας καλούμε επίσης να επισκεφτείτε το ΦατσοΒιβλίο του Συνδέσμου στο 

https://www.facebook.com/parentsMakedonitissaC και να στείλετε το μήνυμα σας. 

Αγαπητές και αγαπητοί μας, 

«Ο έχων δύο χιτώνας μεταδότω τω μη έχοντι και ο έχων τροφάς ομοίως.» Ο Ιησούς όταν πείνασαν 

όσοι τον ακολουθούσαν, πολλαπλασίασε τα λιγοστά καρβέλια και ψάρια που είχε για να τους ταΐσει. Έτσι κι 

εμείς μπορούμε με λίγα και απλά να σταθούμε πλάι σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη για να συνεχίζουμε 

ενωμένοι και αισιόδοξοι, όλοι μαζί! 

Εν κατακλείδι να ευχηθούμε να περάσουμε όλοι και όλες όσο πιο όμορφα και δημιουργικά με τα 

παιδιά μας τις επόμενες Άγιες ημέρες. 

Καλή και Ευλογημένη Ανάσταση σε όλους, και να θυμάστε Πάσχα σημαίνει πέρασμα, πέρασμα 

από το σκοτάδι στο φως. Θα τον νικήσουμε τον ιό σύντομα και θα επιστρέψουμε με αργά και σταθερά 

βήματα στην καθημερινότητα μας. 

Από τον Σύνδεσμο Γονέων και Κηδεμόνων 

ΔΣ Μακεδονίτισσας Γ’ – Στυλιανού Λένα 
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