
Θεσσαλονίκη, Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 

 

Αγαπητοί γονείς, αγαπημένα μας παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, 

σας καλωσορίζουμε στη διαδικτυακή μας εκδήλωση και σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα 
που απηύθυνε ο Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων και το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης της Φιλεκπαιδευτικής 
Εταιρείας. Εκφράζοντας το αίσθημα όλων όσων συμμετέχουμε στη σημερινή εκδήλωση, απευθύνω ένα θερμό 
«ευχαριστώ» στον Διευθυντή της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Δρ 
Βάιο Νταφούλη, για την προθυμία του να παραστεί και να αναπτύξει το κρίσιμο θέμα «Διαδικτυακή μάθηση και 
κοινωνικοποίηση στην εφηβεία σε συνθήκες πανδημίας: δύσκολες ισορροπίες». 

Ήδη, στο άκουσμα και μόνο του θέματος που θα εισηγηθεί και θα συζητήσει στη συνέχεια με παιδιά, γονείς και 
εκπαιδευτικούς ο παιδοψυχίατρος Βάιος Νταφούλης, όλοι μας συνειδητοποιούμε την κρισιμότητά του σε ένα πεδίο 
που δεν είναι θεωρητικό ή μακριά από μας, αλλά στο πιο κοντινό μας: στην οικογένεια και στο σχολείο. Κάθε 
φορά που εμφανίζεται στη ζωή μας, την προσωπική ή τη συλλογική, μια κρίσιμη κατάσταση, επιβάλλοντας βίαια 
τους δικούς της όρους, κρίνεται, δοκιμάζεται και ζυγίζεται το περιεχόμενο και η αντοχή της αλήθειας και η 
ποιότητάς μας, ως πρόσωπα και ως συλλογικότητα.   

Η δύσκολη συγκυρία της πανδημίας και του περιορισμού των μετακινήσεων επανέφερε στο προσκήνιο την 
οικογένεια ως τον πρωταρχικό τόπο μεγαλώματος και διαμόρφωσης της προσωπικότητας των παιδιών. Και, όταν 
μιλάμε για το μεγάλωμα των παιδιών, στην πραγματικότητα, ερχόμαστε ως γονείς αντιμέτωποι πρώτα και κύρια με 
τον εαυτό μας. Κι αυτό είναι μια δεύτερη ευκαιρία που μας δίνει η ζωή να τον δούμε, να τον θεωρήσουμε, κι αν 
χρειάζεται, να τον αναθεωρήσουμε. Το παιδί, ο έφηβος, δεν μαθαίνει από τα λόγια ή τα κηρύγματά μας, αλλά 
πρωτίστως από τις απλές, καθημερινές χειρονομίες και συμπεριφορές των γονιών του. 

Την ίδια στιγμή, η υγειονομική κρίση που ταλανίζει τον πλανήτη και επιβάλλει για λόγους προστασίας την 
αναστολή λειτουργίας των σχολείων και την καθιέρωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, επαναφέρει στο 
προσκήνιο τη συνειδητοποίηση για τον αναντικατάστατο κοινωνικό ρόλο του σχολείου στο μεγάλωμα των παιδιών 
και στην οικοδόμηση της προσωπικότητάς τους. Και βέβαια, γεννά νέα, βασανιστικά πολλές φορές ερωτήματα για 
το πώς θα ανταποκριθούμε στις νέες συνθήκες που βίαια μας έχουν επιβληθεί. 

Αξίζει, πιστεύω, να επισημανθούν δύο παράμετροι σε αυτή τη νέα συνθήκη:  

Ι. Το Σχολείο είναι εκείνος ο θεσμός, ο μηχανισμός που επινόησε και διατηρεί ως κόρη οφθαλμού ο 
πολιτισμένος κόσμος, από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα, για να υποστηρίξει την οικογένεια αλλά και να για 
να τη συνδέσει με την κοινωνία. Μέσα από την τριβή και την αναμέτρηση με τη γνώση, μέσα από τη 
διαπαιδαγώγηση σε αρχές και αξίες ηθικές, να ανταποκριθεί στις ανάγκες της οικογένειας, καθοδηγώντας παιδιά 
και εφήβους στο πέρασμα και στην ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. 

ΙΙ. Σε αυτήν την, καθόλου ανέφελη, διαδρομή των παιδιών η οικογένεια και το σχολείο οφείλουν να βρίσκουν και 
να επινοούν τρόπους συλλειτουργίας και αλληλοϋποστήριξης· πολύ περισσότερο τώρα, που δοκιμάζεται η 
ανθεκτικότητα όλων μας σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Από την άποψη αυτή, θέλω να ευχαριστήσω και να επαινέσω το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων του 
Σχολείου μας και, ιδιαίτερα τον πρόεδρό του, παιδοψυχίατρο και αυτόν Ιωσήφ Ιωσηφίδη, για την πρωτοβουλία της 
σημερινής εκδήλωσης.  Σε ό,τι μας αφορά, ως Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, θα συνεχίσουμε με κάθε τρόπο 
να αγωνιζόμαστε καθημερινά ώστε να βρισκόμαστε δίπλα στην οικογένεια, δίπλα στα παιδιά. Όχι μόνο κατά την 
περίοδο των μαθημάτων με την τηλεκπαίδευση, αλλά και την περίοδο των διακοπών. Ήδη προγραμματίζονται 
δράσεις σε αυτήν την κατεύθυνση και επιτρέψτε μου, κλείνοντας, να προαναγγείλω κάποιες από αυτές: 

‣ Επιμορφωτικά διαδικτυακά εργαστήρια προς γονείς από τους καθηγητές Πληροφορικής του Σχολείου μας. 
‣ Διοργάνωση διαδικτυακού τουρνουά σκάκι κατά την περίοδο των χριστουγεννιάτικων διακοπών. 
‣ Διοργάνωση διαγωνισμού μαγειρικής με παρασκευή και παρουσίαση εορταστικών παραδοσιακών πιάτων και 

διεθνών γεύσεων.  
‣ Λειτουργία λέσχης κινηματογράφου με προβολή ταινιών και διαδικτυακή συζήτηση ανάμεσα σε μαθητές και 

καθηγητές, αλλά –γιατί όχι;- και γονείς. 

Θα ήταν παράλειψή μου, αν δεν ευχαριστούσα τους συναδέλφους Μανώλη Γεωργάκα, Βασιλική Αργυροπούλου 
και Βαγγέλη Δήμο, για την τεχνική υποστήριξη στη σημερινή διαδικτυακή συνάντηση σε ψηφιακή πλατφόρμα που 
μας διέθεσε το τμήμα Πληροφορικής-Μηχανοργάνωσης των Αρσακείων Σχολείων της Φ.Ε. Σας ευχαριστώ και 
πάλι. 

Θανάσης Νευροκοπλής, διευθυντής 


