
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020 

Ευχαριστήριο γράμμα στους/στις  νοσηλευτές/τριες και όλους όσους προσπάθησαν. 

14/05/20 

Αγαπητέ/ή νοσηλευτή/τρια,  

Αγαπητέ συνάνθρωπε, 

Με αυτό το γράμμα θα θέλαμε να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσένα που κάνεις τόσα 

πολλά για όλους εμάς. Μπορεί να μην μας γνωρίζεις αλλά εμείς σε παρακολουθούμε, 

καθημερινά, να δίνεις μάχες με επαγγελματισμό αλλά και προσωπικό αίσθημα ευθύνης προς 

τους συνανθρώπους σου. Μάχες οι οποίες κάποιες φορές είναι άνισες και απέναντι σε πολλές 

ορατές και αόρατες δυσκολίες. Δυσκολίες πρακτικές, συναισθηματικές, οικογενειακές, 

επαγγελματικές και άλλες, οι οποίες όμως δεν στάθηκαν ικανές να σε κάνουν να τα παρατήσεις.  

Θέλουμε να σε τιμήσουμε και να σου μεταφέρουμε ότι δεν είσαι μόνος σου σε αυτό τον αγώνα. 

Είμαστε μακριά αλλά κοντά σου και κάνουμε ότι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τη δική σου 

προσπάθεια. Για αυτό τον λόγο, όσο καιρό μείναμε σπίτι προκαλέσαμε τους εαυτούς μας να 

είμαστε δημιουργικοί και να προσφέρουμε με τον δικό μας τρόπο. Με αυτή τη φιλοσοφία, 

δημιουργήσαμε «προκλήσεις» για τους μαθητές/τριες μας (challenges) μέσα από το 

ηλεκτρονικό Γραφείο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικής Αγωγής στην ιστοσελίδα του σχολείου 

μας. Το αποτέλεσμα αυτών των προκλήσεων είναι τα δύο βιντεάκια που ακολουθούν τα οποία 

δημιούργησε η μαθήτριά μας Εύα Παντελή της Β΄1.  

Το πρώτο βιντεάκι είναι αφιερωμένο σε εσένα νοσηλευτή/τρια και στον αγώνα σου. Είναι ο 

τρόπος μας να σε τιμήσουμε, μέσα από τα αγνά, ανήσυχα μάτια μιας έφηβης. Συγχαρητήρια! 

Ευχαριστούμε! 

Το δεύτερο βιντεάκι είναι αφιερωμένο σε όλους τους Ανθρώπους που προσπάθησαν με τον 

δικό τους τρόπο αυτούς τους δύο περιέργους μήνες που διανύσαμε. Προσπάθησαν για τους 

αγαπημένους τους, τους συνανθρώπους μας και για τον εαυτό τους. Με οποιοδήποτε τρόπο, 

μικρό ή μεγάλο. Όπως στέλνει το μήνυμα η Εύα, χάρη στη συλλογική προσπάθεια δικαιούμαστε 

τώρα μια Νέα Ζωή. Μπράβο! 

Έρχονται καλύτερες μέρες. Θα τα ξαναπούμε σύντομα από κοντά! 

Με βαθιά ευγνωμοσύνη, 

Οι μαθητές/τριες και όλο το προσωπικό του Γυμνασίου Αγίου Αθανασίου 



https://drive.google.com/file/d/1gixuCSOcSgdW0QSFSzguknbw9B50SRr_/view 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gixuCSOcSgdW0QSFSzguknbw9B50SRr_/view

