
 
Αγαπητοί γονείς, 
Όπως ήδη γνωρίζετε έχει ανασταλεί η λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών μονάδων για δύο εβδομάδες και 

η κοινωνία μας αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη για όλους μας κατάσταση, οι διαστάσεις της οποίας ακόμα δεν μας 
είναι απόλυτα γνωστές. Η πολιτεία λαμβάνει μέτρα και το ίδιο θα πρέπει να πράξουμε κι εμείς, αφού χωρίς 
προσωπική και συλλογική υπευθυνότητα δεν μπορεί να ανασχεθεί η διάδοση του ιού, όσα μέτρα και αν ληφθούν. 
Ας προστατεύσουμε την προσωπική, αλλά και τη δημόσια υγεία και ας προσπαθήσουμε να συμβάλουμε, ο καθένας 
όσο και όπως του αναλογεί στη μείωση της διασποράς του ιού.  

Ακολουθούμε τους κανόνες καθαριότητας και προστασίας, που συστήνουν οι επίσημοι φορείς και μόνο. 
Ανήκει στην απολύτως ατομική μας ευθύνη ως γονέων και εκπαιδευτικών, να κρατήσουμε τα παιδιά μας μακριά 
από χώρους συνάθροισης πολλών ατόμων (εμπορικά κέντρα, καφετέριες ή άλλους κλειστούς χώρους κ.λ.π.), 
βρίσκοντας τρόπους να τα κρατήσουμε στο σπίτι, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Απαιτείται ψυχραιμία, σωστή και 
έγκυρη ενημέρωση από όλους μας και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, αρκεί ο καθένας μας να πράξει ό,τι καλύτερο 
του αναλογεί.  

Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας αναρτώνται καθημερινά οδηγίες, ανακοινώσεις και συμβουλές, ενώ 
αναμένεται με την ανάλογη καθοδήγηση του Υπουργείου Παιδείας να αναρτηθεί και υλικό μελέτης και 
ενδεχομένως εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τις επόμενες ημέρες. Παρακαλώ να επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα 
του σχολείου στη διεύθυνση: http://9gym-kalam.thess.sch.gr, προκειμένου να ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκυρα 
για οτιδήποτε αφορά το σχολείο μας. 

Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να βγούμε όλοι από αυτή τη δοκιμασία δυνατότεροι ως άτομα, 
υπευθυνότεροι ως πολίτες και μέλη της κοινωνίας, αποτελεσματικότεροι ως γονείς και εκπαιδευτικοί. 
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