
ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟ BERGEN TS 

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

 

Προς Νεστόριο Δημοτικό Σχολείο 

 

Αγαπητα μας παιδια του Νεστοριου σχολειου γεια σας!! Λάβαμε όλα τα υπέροχα 

μηνύματά σας, αλλά λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορέσαμε να απαντήσουμε αμέσως…. 

Τωρα βρισκομαστε στη Βορεια Θαλασσα, στη Νορβηγια, και σημερα θα παμε στο λιμανι του 

Sture για να φορτωσουμε το φορτιο μας!! Όλα τα μηνύματα σας ήταν συγκινητικά και σας 

ευχαριστουμε παρα πολυ!!! 

Το πιο ομορφο και θετικο είναι ότι εισαστε ολοι σας καλα, μενετε σπιτι εως οτου 

περασουν αυτές οι δυσκολες μερες του κορωνοιου που μαστιζουν ολοκληρη την 

ανθρωποτητα!! Κι εμεις εδώ όμως μενουμε στο πλοιο και σας κανουμε συμπαρασταση!! 

Ειμαστε ολοι υγιεις και συνεχιζουμε με τον ιδιο ζηλο και αγαπη την δουλεια μας εδώ, με 

ιδιαιτερη προσοχη, ειδικα στα λιμανια οπου λογικο είναι να ανεβουν καποιοι ανθρωποι του 

λιμανιου να βοηθησουν στο εργο μας. Όμως ολοι μας παιρνουμε τα καταλληλα μετρα 

ασφαλειας, φοραμε τη μασκα μας τα γαντια μας, και κραταμε ο ενας από τον αλλον ασφαλη 

αποσταση, ετσι ώστε να μην μεταδοθει ο ιος!! Θα ηθελα τελος να ευχηθω σε εσας προσωπικα 

και στις οικογενειες σας να εχουμε καλη Ανασταση, καλο πασχα, η Ανασταση του Χριστου 

να φερει σε ολο τον κοσμο υγεια και αγαπη, που ολοι μας την χρειαζομαστε πολύ!!! Να 

κανετε ολοι σας υπομονη και συντομα θα περασουν οι δυσκολες μερες και θα γυρισουμε στις 

ζωες μας όπως πριν!! Τις θερμοτερες ευχες από εμενα και ολο το πληρωμα!!! 

 

Θα ηθελα όμως να απαντησω και στον καθενα/καθεμια σας ξεχωριστα……. 

 
Προς Ελενη: 

Ελενη μου γεια σου!! Σε ευχαριστουμε για την πολύ ομορφη ζωγραφια! Προς το παρον ολοι 

ειμαστε υγιεις, δεν εχουμε κανεναν ασθενη, δοξα τω θεω!!! Εάν μελλοντικα υπαρξει καποιος 

ασθενης τοτε θα απομονωθει σε ένα δωματιο για να μην επηρεασει το υπολοιπο πληρωμα, 

και εκει θα  επιβλεπουμε τακτικα την υγεια του, θα του παρεχουμε όλα τα απαραιτητα, όπως 

παυσιπονα, τροφη, επικοινωνια με την οικογενεια του, και παραλληλα θα κανονισουμε με 

την αρχη της χωρας που βρισκομαστε κοντα, να μεταφερθει στο πιο κοντινο νοσοκομειο για 

παραπανω φροντιδα!!  

Σε ευχαριστουμε για τις ομορφες ευχες σου!!! Καλη ανασταση!! 

 
Προς Αλεξανδρο: 

Αλεξανδρε μου γεια σου!! Σε ευχαριστω για τα καλα σου λογια!! Ειμαστε κι εμεις εξισου 

χαρουμενοι που μιλαμε μαζι σας και ανταλλάσουμε ωραια μηνυματα!! Ελπιζω συντομα να 

τα πουμε και στο Skype!!  Καλη Ανασταση!! 

 
Προς Ελενα: 

Ελενα μου γεια σου!! Εχουμε οντως καιρο να συνδεθουμε διαδικτυακα αλλα θα κανουμε λιγο 

ακομα υπομονη εως οτου όλα επανελθουν στα φυσιολογικα παλι!! Και εμεις εδώ νιωθουμε 

ότι ειμαστε σε καραντινα, δεν κατεβαινει κανεις στα λιμανια, αλλα ειμαστε ολοι καλα και 

ελπιζουμε ότι όλα συντομα θα τελειωσουν. Ευχομαι να μην υπαρξει κανενα κρουσμα εκει 

ποτε!! Η Παναγια μας δινει δυναμη ευχομαι και σε εσενα και στη οικογενεια σου το ιδιο!! 

Καλη Ανασταση!! 
 

  



Προς Βασιλικη: 

Βασιλικη γεια σου!! Ειμαστε ολοι καλα δοξα τω θεω, τα πραγματα με τον κορωνοιο είναι 

δυσκολα σε ολες τις χωρες της Ευρωπης που παμε, τα κρουσματα είναι πολλα, αλλα ειμαστε 

ολοι πολύ προσεκτικοι και υπομονετικοι μεχρι να περασουν όλα! Να μην στενοχωριεσαι, να 

εισαι δυνατη, η Παναγια μας δινει δυναμη και κουραγιο να τα ξεπερναμε όλα! Ειμαι σιγουρος 

ότι συντομα θα βρεθεις ξανα με ολους τους φιλους και τα ξαδελφια σου και θα παιξετε πολλα 

παιχνιδια!! Καλη Ανασταση!! 

 
 Προς Ουρανια: 

Ρανια μου γεια σου!! Ειμαστε ολοι καλα με την βοηθεια της Παναγιας και οδηγο μας τον 

Αγιο Νικολαο! Στην επομενη συνδεση που θα κανουμε θα χαρω πολύ να σε γνωρισω και να 

μιλησουμε! Ανυπομονω! Να εισαι καλα, να προσεχεις και να εχουμε ένα ομορφο πασχα και 

καλη Ανασταση!!  
 

Προς Μαρια: 

Μαρια μου γεια σου!! Σε ευχαριστω για τις ομορφες ευχες σου, ευχομαι και εγω σε εσενα 

και στην οικογενεια σου καλο και ευλογημενο Πασχα, καλη Ανασταση και ο θεος να μας 

φωτισει με αγαπη και υγεια!! Ειμαστε προς το παρον μακρυα από τις οικογενειες μας, αλλα 

συντομα ο καθενας μας θα επιστρεψει και θα τους αγκαλιασει ολους!! Καλη Ανασταση!!  

 
Προς Μαριο: 

Μαριε μου γεια σου!! Φυσικα και σε θυμομαστε από την τελευταια μας συνδεση!! Ελπιζω 

συντομα να τα ξαναπουμε, όταν αυτες οι δυσκολες μερες περασουν. Καλο Πασχα, καλη 

Ανασταση!! Υγεια και Αγαπη σου ευχομαστε!!! 

 

 

 

 


