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Αξιüτιμη κυρßα γπουργÝ,

Εßμαστε μαθητÝò τηò Γ τÜξηò λυκεßου των Λυκειακþν τÜξεων του

δη μοτικοý διαμερßσματοò ΚοιλÜδαò του νομοý ΛÜρισαò και σαò

αποστÝλλουμε αυτÞ την επιστολÞ, επειδÞ εßστε το πλÝον αρμüδιο επισÞμωò

πρüσωπο για εκπαιδευτικÜ θÝματα και ενδιαÞÝρεστε Üμεσα γι' αυτÜ,

πρÜγμα που το αποδεßξατε Ýμπρακτα διατηρþνταò τη λειτουργßα των

Λυκειακþν τÜξεων του Σχολεßου μαò. (εßναι το μοναδικü στην περιοχÞ και

εξυπηρετεß τουò μαθητÝò πο)λþν χωριþν).

ΑυτÞ η σχολικÞ χρονιÜ αποδεßχτηκε ιδιαßτερα δýσκολη μιαò κατ στην

ιδιαιτερüτητα των διαδικτυακþν μαθημÜτων προστÝθηκε και η αναπÜντεχη

δοκιμασßα του σεισμοý. Η ΚοιλÜδα καθþò και τα υπüλοιπα χωριÜ απü üπου

προÝρχονται οι μαθητÝò του σχολεßου μαò (Κουτσüχερο, ΜÜνδρα, Μαγοýλα,

ΑμυγδαλÝα) βρßσκοιιται πÜνω στο Üκρο του τüξου με τα επßκειιτρα των

σεισμþν που Ýχουν γßνει πρüσÞατα. Σε πολλÜ σπßτια τηò περιοχÞò αλλÜ και

σε εκκλησßεò και σχολικÜ κτÞρια παρουσιÜσòηκαν σοβαρÝò ζημιÝò και ρωγμÝò
που τα κρßνουν ακατÜλληλα. Εμεßò οι μαθητÝò αλλÜ και üλοι οι κÜτοικοι τηò

περιοχÞò γενικüτερα ζοýμε με το Þüβο του επüμενου σεισμοý. Τα σχολεßα

και τα $ρογτιστÞριÜ μαò παραμÝνουγ κλειστÜ και gι συχνοß μετασεισμοß δεν

επιτρÝπουν την ομαλÞ εξ αποστÜσεωò εκπαßδευση, αποσυιιτονßζοντÜò ß.ιαò

Ýτσι απü την καθημερινÞ μαθησιακÞ μαò πραγματικüτητα.

Η κατÜσταση αυτÞ διαγρÜÞεται ιδιαßτερα δýσκολη και ζοφερÞ

για εμÜò τουò μαθητÝò τηò Γ'Λυκεßου, γιατß στη σωματικÞ μαò κοýραση

Ýρχεται να προστεθεß το Üγχοò και ο φüβοò του σεισμοý, που Ýχει πρÜγματι

καταρρακþσει την ψυχολογßα μαò ,μιαò και σýμÞωνα με τουò ειδικοýò η

σεισμικÞ δραστηριüτητα θα βρßσκεται εν εξελßξει για αρκετÜ μεγÜλο ακüμη

χρονικü διÜστημα.

Κλεßνοιιταò αυτÞ την επιστολÞ, κυρßα ΥπουργÝ, σαò καλοýμε να

συ μμεριστεßτε την ιδιαιτερüτητα τηò κατÜοτασηò που βιþνουμε και να

μεριμνÞσετε, þστε να τεθοýμε σε καθεστþò ειδικÞò μοριοδüτησηò στιò

ÞετινÝò ΠανελλαδικÝò εξετÜσειò, üπωò Üλλωστε Ýχει γßνει και στο παρελθüν

σε αιτεßστοιχεò περιπτþσειò. Ελπßζουμε üτι θα γßνετε αρωγüò στην

προσπÜθεια μαò για Ýνα καλýτερο μÝλλον και θα αιιτιμετωπßσετε θετικÜ το

αßτημα μαò.

Σαò ευχαρισεοý με για το χρüνο σαò

, Με εκτßμηση,

οι μαθητÝò τηò Γ'Λυκεßου των Λ,Τ ΚοιλÜδαò του νομοý ΛÜρισαò.


