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Προς: κον Διευθυντή, Σύλλογο Διδασκόντων και 
Πολιτιστική Ομάδα του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπο-
λης. 
Κοιν.: 1. ΥΠΠΕΘ. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμά-
των και Οργάνωσης Δ.Ε. Τμήμα Γ. 
2.Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε. κ Δ.Ε. Αττικής κον 
Λόντο 
3. Προϊστάμενο Παιδαγωγικής και Επιστημονικής 
Καθοδήγησης Δ.Ε. κον Πολύδωρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ:  Συγχαρητήρια σε όλους ! 

 

 

Κύριε Διευθυντά, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, 

Γνωρίζετε, εσείς καλύτερα από όλους, ότι η ιστορία του Σχολείου συντίθεται μέσα από τις 

καθημερινές δράσεις όλων μας, εντός και εκτός των αιθουσών διδασκαλίας. Το Σχολείο μιλάει μέσα 

από τα βιώματα των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευομένων, από εκεί αντλεί χρώμα και παρουσία 

μέσα στο χρόνο, από εκεί αποκτά τη φυσιογνωμία του. 

Είναι βέβαιο ότι οι μαθητές ενεργούν και ανανεώνουν το ενδιαφέρον της συμμετοχής τους σε 

προγράμματα πέραν της τυπικής σχολικής ύλης, όταν στηρίζονται από τους υπεύθυνους καθηγητές 

τους έτσι ώστε να ανακαλύπτουν νέες πηγές γνώσης, νέα μέσα, νέους τρόπους εργασίας εκτός των 

ανελαστικών πλαισίων του κλασικού μαθήματος. Η ολοκλήρωση κάθε προγράμματος είναι η σαφέ-

στερη απόδειξη ότι οι μαθητές απέκτησαν κίνητρο, αφιερώθηκαν και εντέλει το πιο ουσιαστικό, α-

πόλαυσαν τους καρπούς της δημιουργικής εργασίας. Πέραν όμως των τελικών επιβραβεύσεων, το 
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σημαντικότερο συντελείται, όταν από κοινού δάσκαλοι και μαθητές διαθέτουν τον εξωσχολικό τους 

χρόνο επιδιώκοντας με αφοσίωση να δώσουν τελική μορφή σε αυτό που τους απασχολεί ακριβώς 

όπως εργάσθηκε η πολιτιστική ομάδα του 2ου Γυμνάσιου Ηλιούπολη που υλοποίησε την ταινία «Ικέ-

τιδες του χθες, του σήμερα Ικέτες» 

Αρμόζουν συγχαρητήρια σε όλους σας όχι μόνο για τις συνεχείς βραβεύσεις της ταινίας σας 

αλλά και κυρίως για την επιλογή του θέματος, σημείο αιχμής για τις ζωές πολλών ανθρώπων. Σε 

καιρούς μισαλλοδοξίας είναι παρήγορο οι μαθητές μας να έρχονται σε επαφή με τις μείζονες αλλα-

γές της σύγχρονης νεωτερικότητας. 

Ευχόμαστε η ταινία σας, «Ικέτιδες του χθες, του σήμερα ικέτες», να λειτουργήσει ως αναφο-

ρά  και απόδειξη ότι η αναγωγή στα κλασσικά κείμενα είναι ίσως η μόνη δίοδος μέσω της οποίας 

μπορούμε όλοι να  κατανοήσουμε το πολιτισμικό βάθος των διλημμάτων που γεννά η πρόσφατη και 

υπό καθεστώς βίας κινητικότητα των λαών.  

Αγαπητοί μαθητές, κυρία Σιούτη, κύριε Διευθυντά, και αγαπητοί συνάδελφοι δεχθείτε παρα-

καλώ, μαζί με τα συγχαρητήρια και την έκφραση της ειλικρινούς χαράς μας για την γόνιμη παρουσία 

του 2ου Γυμνάσιου Ηλιούπολης στην Εκπαιδευτική περιφέρεια της Α’  Αθήνας . 

 
 
 
              Με εκτίμηση  

  
            Η Διευθύντρια  
                                                                                     της Δ/νσης ΔΕ Α’ Αθήνας  
  
 

                                                       Ιωάννα Κων. Ψίνα Μ.Ed.  
                                                          Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06  

                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                              
                                                                                                           
                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                     
                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


