
 

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

Εν μέσω πανδημίας οι μαθητές μας ασχολήθηκαν και 

δημιούργησαν στο πλαίσιο του Προγράμματος του Ελληνικού 

Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας  «Εγώ και Εσύ μαζί. 

Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα». Φιλοτέχνησαν 

Κάρτες Αλληλεγγύης, έγραψαν Παραμύθι και Βίντεο προς 

όλους εσάς που μας «φροντίζετε», σε όλους εσάς που είστε οι 

σύγχρονοι ήρωές μας, με τις άσπρες ποδιές, την αυταπάρνηση, 

την αυτοθυσία και τη μεγάλη αγάπη για τον άνθρωπο.  

Ταπεινά, ευχαριστούμε και υποκλινόμαστε! 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές της Α΄ τάξης, οι μαθητές 

του Γ1 και του Γ4. 





  

Ευχόμαστε  αυτή  η 

περιπέτεια να έχει 

αίσιο τέλος.  

Ο Θεός να σας έχει 

δυνατούς και καλά και 

μακάρι να έχετε όλα τα 

καλά του κόσμου.  

 

Κάθε χρονιά έρχεται 

μόνο μια φορά. Ζήστε 

την στο έπακρον και 

απολαύστε την κάθε 

στιγμή  Σας ευχόμαστε καλά 

Χριστούγεννα και 

ευτυχισμένος ο 

καινούριος χρόνος. 

Οι ευχές μας και οι 

σκέψεις μας είναι 

πάντα  καντά σας  

Ευχόμαστε αυτή η δοκιμασία 

που περνάτε να είναι η 

τελευταία και το μέλλον να σας 

χαρίσει υγεία και ευτυχία  

Καλή πρωτοχρονιά σε εσάς 

και στην οικογένειά σας .Ας 

είναι το  2021 η αφετηρία 

μια δημιουργικής εποχής   

      Δήμητρα,  Μαρία, Παντελής 

       2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής  

Δεκέμβρης 2020 











 

Αγαπητοί γιατροί και νοσηλευτές, 
Σας ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρετε σε όσους την έχουν 
ανάγκη. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο και πραγματικά είστε οι ήρωες που 
διευκολύνουν την κατάσταση για όλους. 
Σας ευχόμαστε, λοιπόν, καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές με υγεία, αγάπη και 
ευτυχία! 

                    Ισίλ & Μαρία 
       2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής 
               Δεκέμβρης 2020 
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Σ΄ αυτές τις δύσκολες μέρες η σκέψη μας           

είναι πάντα σε σας!



Αγαπητέ νοσηλευτή  και αγαπητέ γιατρέ, 

σε ευχαριστώ που περνάς 

τις περισσότερες ώρες της   

ημέρας σου φροντίζοντας

τους ασθενείς σου…

σε ευχαριστώ που δίνεις

μάχη καθημερινά δίνοντας και

την ψυχή σου την ίδια…

σε ευχαριστώ που χαμογελάς 

στον ασθενή σου και τον 

αγκαλιάζεις και δε σου μένει 

χρόνος για την οικογένειά σου…

σε ευχαριστώ που είσαι  

δίπλα του αυτές τις δύσκολες 

για όλους στιγμές… 

σε ευχαριστώ που υπάρχεις ΕΣΥ!!!   

Φωτεινή Θεοχαρίδη, Γ1

2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΕΥΧΟΜΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ, 

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΕ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ 

ΙΟ!!! 

Δαβίδ Γιαλαμίδης, Α2, 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής. 



 Προς τους υγειονομικούς 

Καλά Χριστούγεννα! Με υγεία και αγάπη. 

 Ευχαριστούμε για την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλετε 

καθημερινά. Το εκτιμάμε πολύ! Είστε πραγματικοί ήρωες και σας 

εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είστε καλά. 

 Συνεχίστε στον δύσκολο αγώνα και να ξέρετε ότι έχετε όλη την αγάπη 

και τη στήριξή μας.  

 Να προσέχετε και να είστε καλά εσείς και οι δικοί σας. 

 

 

Από Δεμίρη Χριστίνα του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής 



  
 

Αγαπητοί γιατροί και νοσηλευτές, 

Είμαι η Ελένη απο το 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής και με αφορμή 

τον δύσκολο χρόνο 2020 σας γράφω αυτό το γράμμα, για να 

σας ευχαριστήσω. Η χρονιά αυτή ήταν από τις πιο δυσκολες 

χρονιές για όλους μας αλλά κυρίως για εσάς που παλεύετε για 

την υγεία των πολιτών, ρισκάροντας τη δικιά σας. Αυτό ειναι 

το πιο τολμηρό και γενναίο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου 

και εύχομαι η ζωή να σας δώσει τα διπλά από αυτά που μας 

δώσατε εσείς. Έτσι, λοιπόν, τα Χριστούγεννα αυτά εύχομαι 

μέσα από την καρδιά μου να σας φέρουν ευτυχία, αγάπη και 

πάνω από όλα υγεία. Χάρη σε εσάς νιώθουμε ασφαλείς. 

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά. 

Με αγάπη,  

Ελένη Ραφαελιάν, Α2, 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής. 

 

 



   Όλους εσάς τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της 
Ελλάδας εκτίμουμε πολύ την βοήθεια σας για την 
καταπολέμηση του κορονοιου. Σας ευχαριστούμε που 
σταθήκατε μέχρι τέλος και συνεχίζετε να πολέματε 
και να μας βοήθατε. Νομίζω αξίζετε να ονομαστήτε 
ως “ Οι Ήρωες του 2020”. Όλη η Ελλάδα ειναι εδώ 
για να σας συμπαρασταθεί.
Σας εύχομαι μάσα από την καρδιά μου Καλές γιορτές,
Καλά Χριστούγεννα και ας ελπίζουμε ένα καλύτερο 
2021!



 Αγαπητοί γιατροί,  σας εύχομαι τα καλύτερα και να παραμείνετε γεροί 

και δυνατοί. Δουλεύετε πολλές ώρες και ρισκάρετε πολλά πράγματα με 

αυτήν την δουλειά, αλλά έχετε σώσει πάρα πολύ κόσμο και όλοι είναι 

πολύ ευγνώμονες γι’ αυτό και το εκτιμάνε. Κουράγιο, ελπίζουμε να 

τελειώσει όλο αυτό και να ξαναγίνουν όλα όπως πριν. Είστε πολεμιστές 

που τα κάνετε όλα αυτά και χωρίς εσάς αυτή η κατάσταση θα ήταν 

σίγουρα πολύ πιο δύσκολη. 

                                                                                                

           

 

                                                                                                   Φαίη Σαλάκη  

                                                                                        2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής  

                                                                                          #διεθνής αμνηστία                                                                               



 

   
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΣΑΣ, ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 

 

ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΜΗΝΕΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΕΙ Η 

 

ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, ΜΕ  

 
 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ!!!! 

 
 

 

 

 

 

 

Αργυρώ Καρταλάκη, Α2, 2
ο

 Γυμνάσιο Κομοτηνής 

 

 

  

 





ΕΝΑΣ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΟΣ ΙΟΣ 
 
Έχω ταξιδέψει σε πολλές περιοχές. Έχω κρατήσει αξέχαστες εμπειρίες. 
Ξεκίνησα από την Κίνα....Είμαι ένας ιός πολύ κολλητικός.....ονομάζομαι Κορονοiός!! 
Όσοι με βλέπουν απομακρύνονται από κοντά μου, δεν καταλαβαίνω το γιατί. Δε  νιώθω κακός, αλλά λένε πως είμαι πολύ 
επικίνδυνος. Θέλω να παίζω και να κάνω φίλους.  Έχω και συγγενείς, τον βήχα και τον πυρετό...... 
Ο πρώτος μου προορισμός ήταν η Κίνα. Εκεί σταμάτησα να δω το Μέγα Σινικό Τείχος και την Απαγορευμένη Πόλη. 
Κόλλησα με την αρρώστια μου χιλιάδες ανθρώπους.  
Δυστυχώς,  πρέπει να σου πω πως, εάν έχεις καρδιακά προβλήματα και άλλα νοσήματα ή γενικά εάν ανήκεις σε ευπαθείς 
ομάδες,  πεθαίνεις πιο εύκολα. 
Αυτά τα άτομα ήρθαν σε επαφή με τη μισή Κίνα....Τα κρούσματα χιλιάδες..... 
Αλήθεια, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ζω, για να στέλνω τους  ανθρώπους σ’ ένα μακρινό ταξίδι δίχως επιστροφή..... 
Είμαι τόσο δα μικρούλης και τόσο πολύ επικίνδυνος;  Έχω τόση δύναμη και δεν το ξέρω;;;; 
Για να καταλάβεις ότι σε κόλλησα, πρέπει να σου έχω προκαλέσει βήχα, πυρετό, δυσκολία στην αναπνοή και αδιαθεσία. 
Έτσι,  λοιπόν,  στην Κίνα έφερα τον πανικό. Κόσμος να κλαίει, γιατροί να μην ξέρουν πώς να γιατρέψουν τους αρρώστους. 
Μου έκαναν μεγάλη εντύπωση οι στολές τους....Λευκές ολόσωμες και στα πρόσωπα τους μάσκες τεράστιες. Όλοι τους 
έμοιαζαν ίδιοι. Δεν μπορούσες να τους ξεχωρίσεις.....Πόσο ψυχική δύναμη είχαν αυτοί οι άνθρωποι!.....Πόση βοήθεια 
έδιναν στους ανθρώπους!  Μακάρι να είχα και εγώ τέτοιους ανθρώπους δίπλα μου να με προστατεύουν. 
Αχ, όμως,  έχω να σας πω και άλλα πράγματα για εμένα.... 
Πριν από δυο χρόνια συνέβη κάτι πολύ τραγικό. Οι γονείς μου που τους έλεγαν SARS και MERS με είχαν παρατήσει στον 
δρόμο μόνο μου,  δίχως να το μετανιώσουν. Δεν ήξερα τι να κάνω, ήμουν απογοητευμένος από τη  συμπεριφορά τους. 
Ζούσαμε στην πόλη του Πέρα Πέρα. Ο βασιλιάς της πόλης μας,  ο Εμετός, που με αηδιάζει,  όταν το λέω αυτό το όνομα, 
είχε διατάξει ότι όποιος από τους ανθρώπους τολμούσε και πατούσε το πόδι του  στην πόλη μας θα σκοτωνόταν. Εμένα δε 
μου άρεσε αυτό. Έτσι και αποφάσισα, αφού με είχαν παρατήσει οι γονείς μου στο δρόμο,  να πάω σε ξακουστές χώρες. Γι’ 
αυτό, όπως σας περιέγραψα,  άρχισα με την  Κίνα. 
Το δεύτερο ταξίδι που έκανα ήταν πολύ μακρινό.  Ήταν η Ιταλία...... Εκεί σταμάτησα να δω τον ξακουστό Πύργο της Πίζας 
και το Κολοσσαίο της Ρώμης.... Ήταν εκπληκτικά αξιοθέατα..... Και όσο εγώ γυρνούσα και έβλεπα όλα τα ωραία της Ιταλίας, 
τόσο κόσμο κολλούσα με την αρρώστια μου. Κόλλησαν χιλιάδες άτομα.... Πολλοί,  δυστυχώς,  δεν άντεξαν, έφυγαν....Τα 
βράδια στην Ιταλία ο κόσμος έβγαινε και χειροκροτούσε,  για να πάρει δύναμη. Αχ, μην γελάσετε,  και εγώ χειροκροτούσα 
μαζί τους, ήταν ωραίο παιχνίδι. Έτσι φαινόταν στα δικά μου παιδικά μάτια.....όμως στα δικά τους υπήρχε πόνος και θλίψη. 
Δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν έπρεπε να ταξιδέψω πουθενά αλλού. Όμως το έκανα και  έφτασα στην Ελλάδα. Εκεί είδα την 
Ακρόπολη, τον Παρθενώνα και φυσικά δε θα άφηνα τον Λευκό Πύργο. 
Πέρασα υπέροχα βλέποντας αξιοθέατα. 
Δεν μπορώ να σας περιγράψω το πόσο ανακουφίστηκα που έφυγα από την πόλη του Πέρα Πέρα. 
Στην Ελλάδα, όμως, το κακό δεν άργησε να γίνει. Κόλλησαν πολλοί. Σκότωσα και εκεί ανθρώπους και  τα κρούσματα ήταν 
πολλά και ο φόβος των ανθρώπων  μεγάλος. Πόσο θλίψη έσπειρα,  Θεέ μου!!!! 
Όμως,  εκεί πολύ γρήγορα ο κόσμος δεν έβγαινε, έμενε στα σπίτια και εγώ πώς θα έκανα φίλους;;;; Άρχισα να μην κολλάω 
σε πολλούς. Τι θα έκανα τώρα άραγε;;; Περίμενα αυτούς τους λίγους που έβγαιναν για ψώνια να τρέξω επάνω τους....Οι 
γιατροί και οι ειδικοί τους συμβούλεψαν σωστά, τους έδειξαν τον τρόπο να απαλλαγούν από εμένα. ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, 
φώναζαν όλοι. Πίστευα πως η Ελλάδα θα είναι ο τελευταίος μου προορισμός ,αλλά έφτασα και Γερμανία, Ισπανία αλλά 
μέχρι και Αγγλία και, δυστυχώς, έκανα μεγάλο κακό και εκεί. Ο ουρανός γέμισε με αγγέλους. Και συνέχισα και  σε όλα τα 
κράτη της Ευρώπης....Τελικά ο προορισμός μου ήταν να στέλνω ανθρώπους κοντά στον Θεό. 
Και τώρα ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω το μυστικό μου. 
Οι γονείς μου ο MERS και η  SARS ήταν οι κακοί ιοί που σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους το 2012 και 2003 αντίστοιχα. 
Παντρεύτηκαν  και έτσι γεννήθηκα εγώ,  για να προκαλέσω όλο αυτόν τον πόνο που σας διηγήθηκα. Νιώθω σαν ένα 
πληγωμένο παιδί που δεν έχει φίλους. Προσπαθούσα να κολλήσω επάνω τους,  για να γίνουμε φίλοι,  αλλά μάλλον δε 
βρήκα τον σωστό τρόπο. Κανείς δε με ήθελε.....Όλοι μιλούσαν για εμένα με τα χειρότερα λόγια. Πολλά βράδια κάνω βόλτα 
στους άδειους δρόμους των διαφόρων χωρών και σκέφτομαι πώς έφτασα εγώ, ένα παιδί μικρό να κάνω με τόσο γρήγορο 
και άσχημο τρόπο, κακό σε τόσους ανθρώπους. Και, δυστυχώς, στο μυαλό μου έρχεται πάντα η ίδια απάντηση: <<Φταίνε 
οι γονείς μου>>. Αν με είχαν προστατέψει, αν με αγαπούσαν, αν μου έδειχναν τον σωστό τρόπο να ζω, τότε όλα θα ήταν 
διαφορετικά. Όμως, εγώ δεν είχα σωστά παραδείγματα, για να μπορώ να ακολουθήσω τον σωστό δρόμο. 
Και έτσι οι μέρες περνούσαν,  οι εβδομάδες, οι μήνες,  όταν  ξαφνικά είδα ανθρώπους να κυκλοφορούν, να χαίρονται, να 
βγαίνουν στις καφετέριες και να έχουν ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Πήραν όλοι καθαρό αέρα. Αέρα της φύσης. Όμως 
απόρησα με όλο αυτό. Γιατί όλοι χαίρονται,  ενώ εγώ ακόμη ζω;;;;  
Ξαφνικά μαθαίνω ότι εξασθένησε η δύναμή μου πάνω στους ανθρώπους και ότι σύντομα βγαίνει το εμβόλιο που θα τους 
προστατεύει, ώστε να μη χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας μου. 
Ευχάριστα, λοιπόν, νέα για  τους ανθρώπους. Με ΝΙΚΗΣΑΝ επιτέλους!!!! 
 Εγώ, ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ τους,  δε θα υπάρχω πια. Τελικά κατάλαβα ότι ήμουν ΚΑΚΟΣ. 
 



Εύχομαι σε όλους σας χρόνια πολλά 

Και καλά χαρούμενα Χριστούγεννα  

Κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα 

Με πολλές μυρουδιές και γεύσεις  

Κυρίως από ζωή 

 

 



 

 

                                                                                       2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

                                                                                                 Δεκεμβρης 2020 
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