Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
Σχολική Χρονιά: 2020 – 2021
Επιστολή προς τους γονείς/κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες
του Λυκείου Απ. Πέτρου και Παύλου
Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες,
με την ανάληψη των καθηκόντων μου στο Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και συνάμα την
έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία, δημιουργικότητα,
γεμάτη από αγάπη και δύναμη για την πραγμάτωση των στόχων και των προσδοκιών μας. Ας είναι
η φετινή μια χρονιά που θα αφυπνίσει και θα καλλιεργήσει στον μέγιστο βαθμό τη
συναισθηματική νοημοσύνη μας, ώστε να μπορέσουμε ν΄ αγγίξουμε την ευτυχία.
Οι άνθρωποι που έχουν κοινούς στόχους και οράματα, ενωμένοι μπορούν να υπερπηδήσουν τα
όποια εμπόδια και μαζί να προχωρήσουν στην πραγμάτωση των στόχων τους. Αφού λοιπόν μας
ενώνουν κοινοί στόχοι, θα πρέπει να συνεργαστούμε εποικοδομητικά για να καταφέρουμε να
λειτουργήσουμε σ΄ ένα δημιουργικό και ανθρώπινο σχολείο, προσβλέποντας παράλληλα και στην
αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης γνώσης.
Ζώντας σε μια κοινωνία με εντελώς διαφορετικούς στόχους και προτεραιότητες, δεν θα είναι
εύκολο το έργο που έχουμε να επιτελέσουμε. Απευθυνόμενος σε σας αγαπητά μου παιδιά,
εύχομαι να βαδίσετε ολοκληρωτικά ελεύθεροι, σ΄ ένα δρόμο που θα σας οδηγήσει μεγαλώνοντας
να δημιουργήσετε μια διαφορετική κοινωνία, ένα καινούριο κόσμο.
Σ΄ ένα ελεύθερο περιβάλλον θα μπορέσετε ν΄ ανακαλύψετε την αλήθεια, θα αποκτήσετε εύρος
κριτικής σκέψης, το οποίο θα σας καταστήσει ικανούς ν΄ αντιμετωπίσετε την κοινωνία και να την
κατανοήσετε, κι όχι απλώς να προσαρμοστείτε σ΄ αυτή. Μιας και ο χρόνος σας δεν είναι
απεριόριστος, μην τον σπαταλάτε. Μην παγιδεύεστε στο δόγμα! Να μην ζείτε από τα
συμπεράσματα της σκέψης άλλων ανθρώπων. Μην αφήνετε τον θόρυβο των απόψεων των άλλων
να πνίγει τη δική σας εσωτερική φωνή· το πιο σημαντικό είναι να έχετε πάντα το θάρρος να
ακολουθείτε την καρδιά και τη διαίσθησή σας. Αυτές με κάποιο τρόπο, ήδη γνωρίζουν τι θέλετε να
γίνετε.
Αγαπητοί μαθητές/τριες, εύχομαι να έχετε τη σοφία ώστε να ζήσετε μια ζωή σκεπτόμενοι
ελεύθερα, χωρίς συνταγές σκέψης, χωρίς φόβο, αλλά σε μια συνεχή εσωτερική επανάσταση που
θα σας οδηγεί πάντα στην αλήθεια.
Η Διεύθυνση και το προσωπικό του Σχολείου θα εργαστούμε σκληρά για να δημιουργήσουμε
εκείνες τις συνθήκες που θα σας επιτρέψουν να ατενίσετε αισιόδοξα το μέλλον και
ν΄ ανακαλύψετε τις ανώτερες αξίες της ζωής, εκείνες που εσείς θα καθορίσετε.
Καλοτάξιδοι σας εύχομαι να είστε στον θαυμαστό κόσμο μας!
Δημήτρης Παπαμιλτιάδου
Διευθυντής Λυκείου Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
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