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Επιστολή προς γονείς και κηδεμόνες 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  

Με την ευκαιρία της νέας σχολικής χρονιάς σας εύχομαι οικογενειακή και 

προσωπική υγεία και καλή και δημιουργική χρονιά σε σας και στα παιδιά σας. Μια 

νέα σχολική χρονιά αρχίζει και από τη μια είναι γεμάτη προσδοκίες για επιτυχίες, 

επίλυση των προβλημάτων, πρόοδο των παιδιών και ευόδωση των στόχων και από 

την άλλη οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες μας απογοητεύουν και 

αισθανόμαστε ότι αυτές μας εμποδίζουν να πραγματοποιήσουμε τους στόχους μας. 

Εμείς και σεις όμως ξέρουμε καλά ότι οι γονείς ποτέ δεν αφήνουν τα προβλήματα 

στο σύνολό τους να αγγίξουν τα παιδιά μας και ποτέ δεν απελπίζουμε τη νεότητα, 

αλλά αντίθετα την ενθαρρύνουμε και τη στηρίζουμε. Αυτό σημαίνει ότι στην 

οικογένεια εσείς αλλά και στο σχολείο εμείς δε θα αφήσουμε να κυριαρχήσει 

αρνητικό κλίμα και  μιζέρια, αλλά θα προσπαθήσουμε να τονώσουμε την 

αυτοπεποίθηση των παιδιών, να επιβραβεύσουμε τις προσπάθειές τους και κυρίως 

θα προσπαθήσουμε να τους δείξουμε έναν δρόμο, ώστε να μη χαθούν στον 

κυκεώνα των ποικίλων κοινωνικών, οικονομικών και προσωπικών προβλημάτων. 

Με άλλα λόγια είμαστε γονείς και σχεδιάζουμε το μέλλον των παιδιών μας 

βάζοντας στα θεμέλιά του τη στήριξη, την ενθάρρυνση, τη βοήθεια και πάνω από 

όλα την αγάπη μας, η οποία δεν είναι θεωρητική και δεν εξαντλείται στα δωράκια 

και στο καθημερινό χαρτζιλίκι, αλλά γίνεται πράξη μέσα από συγκεκριμένες 

ενέργειες και σταθερή στάση που οφείλουμε να έχουμε κατά τη διαπαιδαγώγησή 

τους.  

Για να επιτευχθούν όμως όλα τα παραπάνω χρειάζεται να υπάρχει αρμονική 

συνεργασία σχολείου και οικογένειας. Από την αρχή λοιπόν θα πρέπει να μπουν τα 

θεμέλια της συνεργασίας αυτής. Όσοι είστε γονείς παιδιών που φοιτούν χρόνια στο 

σχολείο έχετε ήδη μια εμπειρία. Εξάλλου στην ιστοσελίδα του σχολείου 

(http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/) υπάρχει από τα προηγούμενα χρόνια ο 

Κανονισμός του Σχολείου και καλό είναι έστω μια φορά να τον συμβουλευτούν όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες. Είναι όμως απαραίτητο να 

τονίσουμε κάποια θέματα που δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία 

του σχολείου. 

1. Προσέλευση: Καθορίζουμε αυστηρά την προσέλευση των μαθητών στις 

8:00 το πρωί ακριβώς, ώστε να είμαστε όλοι παρόντες στην πρωινή 

προσευχή. Η παρουσία όλων επιβάλλεται, για να κάνουμε ανακοινώσεις 

τόσο για το πρόγραμμα της ημέρας όσο και για τη λειτουργία του σχολείου, 

αλλά και για να ετοιμαστούμε όλοι ομαλά για την πνευματική εργασία, η 

οποία μας περιμένει. Αν ένας μαθητής αργεί,  δεν ακούει τις ανακοινώσεις 

μας και είναι απροετοίμαστος για το υπόλοιπο της ημέρας και αν αργήσει 
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περισσότερο από τις 8:15 δε γίνεται δεκτός στην αίθουσα, γιατί διακόπτει το 

μάθημα και ο καθηγητής δεν είναι υποχρεωμένος να σταματά και ξεκινά το 

μάθημα όποτε οι μαθητές του το επιτρέπουν.  

2. Κάπνισμα: Στον χώρο του σχολείου απαγορεύεται το κάπνισμα. Όποιος 

μαθητής θα εντοπίζεται να καπνίζει, θα τιμωρείται με μια μέρα αποβολής 

από το σχολείο.  

3. Κινητό τηλέφωνο: Και το κινητό τηλέφωνο απαγορεύεται στο σχολείο. 

Γνωρίζουμε ότι οι μαθητές φέρνουν κινητό τηλέφωνο στο σχολείο. Αυτό που 

επιβάλλεται όμως είναι να το έχουν απενεργοποιημένο. Μαθητής που θα 

εντοπιστεί να χρησιμοποιεί το κινητό του εντός του σχολικού χώρου θα 

αποβάλλεται για μια μέρα.  

4. Απουσίες: Για να μη χαθεί ο έλεγχος θα πρέπει να απευθύνεστε στον 

υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος για να σας ενημερώσει για τα όρια των 

απουσιών και για τον τρόπο δικαιολόγησής τους.  

5. Ενδυμασία: Όλοι οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο 

ενδεδυμένοι αξιοπρεπώς όπως ακριβώς αρμόζει σε έναν πνευματικό χώρο, 

όπως είναι το σχολείο. Έχουν την ευκαιρία οι μαθητές να φορέσουν κάτι 

διαφορετικό σε άλλες στιγμές της ημέρας.  

6. Ενημέρωση, συνεργασία: Κανένα από τα παραπάνω θέματα δεν μπορεί να 

αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, αν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των 

καθηγητών και των γονέων. Οι γονείς οφείλουν να γνωρίζουν τον καθηγητή 

που έχει οριστεί ως υπεύθυνος τμήματος και να έχουν στενή συνεργασία 

μαζί του για κάθε θέμα. Επιπλέον έχει οριστεί ως ημέρα υποδοχής των 

γονέων η Τετάρτη από τις 9:30 μέχρι στις 12:30. Φυσικά και κάθε άλλη μέρα 

μπορούν οι γονείς να επισκέπτονται το σχολείο και να επικοινωνούν και 

τηλεφωνικά με τους διδάσκοντες. Εννοείται ότι εγώ η ίδια είμαι στη διάθεση 

των γονέων κάθε μέρα είτε για τηλεφωνική είτε για προσωπική επικοινωνία 

και συνάντηση και για κάθε είδους θέμα.  

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, ο στόχος του σχολείου για πνευματική και ψυχική 

καλλιέργεια πρέπει να σας βρει συνοδοιπόρους, σταθερούς βοηθούς και ειλικρινείς 

συνεργάτες. Μας εμπιστεύεστε ό,τι πολυτιμότερο έχει μια οικογένεια: τα παιδιά 

σας. Και κοντά μας, στο σχολείο, περνούν τη μισή μέρα τους. Άρα οφείλουμε να 

συνεργαζόμαστε και να ενημερώνουμε ο ένας τον άλλον για κάθε θέμα θετικό ή 

αρνητικό που είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε, ώστε οι μαθητές μας να φοιτούν 

στο σχολείο χωρίς προβλήματα. Καλό είναι να εργαστούμε, για να δώσουμε στους 

μαθητές μας αυτό που δικαιούνται: μια στέρεη μόρφωση και την ευκαιρία για τη 

διάπλαση του χαρακτήρα τους.           

Ειλικρινής βοηθός σας, η διευθύντρια, Βασιλική Λύτρα. 


