Επιστολή της διευθύντριας Μαρίας Γ. Πατραμάνη, προς τις μαθήτριες και
μαθητές του Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου (28/3/2020)
Αγαπητά μας παιδιά, Σας απευθύνω αυτό το μήνυμα αγάπης , επικοινωνίας, στήριξης,
ελπίδας και αισιοδοξίας, σε καιρό μιας δύσκολης και πρωτόγνωρης δοκιμασίας για
όλους μας, δασκάλους και μαθητές, με κλειστά τα σχολεία, λόγω της πανδημίας.
Εσείς είσθε «το άλας της εκπαίδευσης» και «το φως» στο σχολείο και την οικογένειά
σας. Οι νέοι μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, που χαιρόμαστε να σας βλέπουμε να
εξελίσσεσθε και να διαμορφώνεσθε, ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες, δια της
μαθησιακής διδασκαλίας των μαθημάτων των ανθρωπιστικών και των θετικών
επιστημονικών-ερευνητικών πεδίων, προς την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και
στην κοινωνία, ως μελλοντικοί δημοκρατικοί πολίτες. Εσείς είσθε το φως, η χαρά και
ελπίδα, για μας τους μεγάλους, δασκάλους και γονείς σας, καθώς διακρίνουμε σε σας,
τον ένθερμο ζήλο και την πίστη της νιότης, για έναν καλύτερο κόσμο, με σεβασμό
στην ηθική διαχείριση των εργαλείων και των εφαρμογών της επιστημονικής
έρευνας, απέναντι στον Άνθρωπο και το Οικοσύστημα.
Αποδείξατε στην πορεία σας, έως τώρα, ως μαθητές του Πειραματικού Λυκείου, ότι
νικάτε στις δοκιμασίες των ενδοσχολικών εξετάσεων, καθώς και των πανελληνίων
και διεθνών διαγωνισμών. Με όπλα σας, τη δύναμη, τον καλόν αγώνα και την
αλύγιστη θέληση, πετύχατε τόσα βραβεία και διακρίσεις! Μάλιστα, τώρα, κατά το
διάστημα αναστολής της λειτουργίας των σχολείων, από τις 11 Μαρτίου 2020, έως
τώρα, δοκιμάσατε, ήδη, τις αντοχές σας, και θα συνεχίσετε, έως τις 10 Απριλίου
2020, με την ίδια συνέπεια, να επιδεικνύετε ατομική και κοινωνική ευθύνη και
αλληλεγγύη, μένοντας στο σπίτι, προστατεύοντας τις ευπαθείς ομάδες και τα
ηλικιωμένα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Επίσης, σας κοινοποιείται και από τη θέση αυτή η απόφαση του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την Υλοποίηση της ασύγχρονης και σύγχρονης
διδασκαλίας εξ αποστάσεως (τηλεμαθημάτων), στην οποία κληθήκατε να μετάσχετε,
από τις 20 Μαρτίου 2020, με ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης, το οποίο
στο εξής, θα είναι αναρτημένο, στην επίσημη Ιστοσελίδα του Σχολείου μας.
Η Διεύθυνση του Σχολείου, μάλιστα συγχαίρει, καταρχάς, τους εκπαιδευτικούς
λειτουργούς της, όλους τους καθηγητές και καθηγήτριές σας, που ανέλαβαν το
καθήκον της διδασκαλίας εξ αποστάσεως, βάζοντας ψυχή, υλοποιώντας
τηλεμαθήματα ασύγχρονης και σύγχρονης διδασκαλίας. Επίσης, συγχαίρει όλους
εσάς, τους 237 μαθητές και μαθήτριές μας, για τη συμμετοχή σας με τον ειδικό
κωδικό μαθητή/-τριας που αποδείχθηκε δυναμική και ανταποκρίνεται στη στάση
ευθύνης του θεσμικού μαθητικού σας ρόλου.
Για τους μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου, ήδη έχει αναρτηθεί στην επίσημη
Ιστοσελίδα του Σχολείου μας, η Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, για την έναρξη της Υποβολής Αίτησης Υποψηφίου των

Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ. Η κατάθεση γίνεται ηλεκτρονικά και εξ’
αποστάσεως, με ημερομηνία λήξης, την 9η Απριλίου 2020.
Οι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου, καλείσθε, στον καιρόν αυτό της
δοκιμασίας, να εδραιώσετε με συνέπεια την πορεία σας, προς τις Πανελλαδικές
εξετάσεις, στον κατάλληλο χρόνο που θα ορισθεί από το Υπουργείο Παιδείας.
Επιδείξετε, λοιπόν, σοφία, σύνεση, ψυχραιμία, σθένος, έμπνευση, αισιοδοξία και
μεθοδικότητα στο διάβασμά σας. Σας εμπιστευόμαστε ότι θα επιτύχετε!
Τέλος, για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου, που συμπίπτει με την εορτή του
Ευαγγελισμού, αποστέλλεται στους 237 μαθητές και μαθήτριες μας, αυτή η κάρτα
του Μουσείου Χριστιανικής Τέχνης Ηρακλείου (2020). Σε αναπλήρωση της δια
ζώσης επικοινωνίας μας, κατά την πρωινή προσευχή και με την ευχή: Ο αρχάγγελος
του Ευαγγελισμού να λάμπει με τα δυνατά, χρυσά φτερά της Ελπίδας και της
Χαράς και να μας εμψυχώνει σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού μας Αγώνα, έως
την Υπερνίκηση της πρωτόγνωρης αυτής δοκιμασίας!
Η Διευθύντρια
Μαρία Γ. Πατραμάνη.

