
Γράμματα παιδιών του σχολείου μας στον καπετάνιο του M/T Bergen TS του Ομίλου 

ΤΣΑΚΟΣ 

 

Νεστόριο, Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 

Αγαπητέ καπεταν Παναγιώτη  

Σας θαυμάζω για αυτό που κάνετε  για το επάγγελμα σας και να  είστε μακριά από την 

οικογένεια σας και την γυναίκα σας επίσης  σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την δωρεά 

σας στο νοσοκομείο Καστοριάς. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε στο σχολείο ένα πλοίο 

υιοθετημένο  με ένα τέλειο πλήρωμα και με έναν τέλειο καπετάνιο 💖💖 

Αλέξανδρος 🍒💙 

 

Νεστόριο, Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 

    Αξιότιμε, καπετάν κ. Παναγιώτη  

Έχουμε πολύ καιρό να συνδεθούμε διαδικτυακά με το πλοίο μας. Εδώ τα πράγματα 

κάθε μέρα χειροτερεύουν,από τις 10 Μαρτίου είμαστε όλοι σε καραντίνα στα σπίτια μας, 

εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοιού. Ευτυχώς στο χωριό που μένω στο Νεστόριο δεν 

υπάρχει κανένα κρούσμα. Εσείς πώς τα πάτε στο πλοίο? Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτική 

όταν θα κατεβείτε στην στεριά. Εύχομαι η Παναγιά να είναι μαζί σας. 

Με αγάπη Έλενα 

 

Νεστόριο, Σάββατο 4 Απριλίου 2020 

Αγαπητέ καπετάνιε μας, γειά σας.  

Είμαι η Βασιλική της Ε τάξης. Τι κάνετε; Πώς είναι τα πράγματα με τον Κορονοϊό; 

Σε ποια θάλασσα βρίσκεστε και σε ποια χώρα πηγαίνετε; Εγώ μένω στο σπίτι, κάνουμε με 

τους συμμαθητές μου μαθήματα από τον υπολογιστή. Όλη αυτή η κατάσταση με κάνει να 

νιώθω στεναχωρημένη γιατί θέλω να δω τους φίλους μου και τα ξαδέρφια μου. Εύχομαι να 

περάσει σύντομα.   Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να προσέχετε.  

Με αγάπη Βασιλική 

 

 

Νεστόριο, Σάββατο 4 Απριλίου 2020 

Γεια σας καπετάν Παναγιώτη  

Είμαι η Ουρανία, μαθήτρια της Στ' τάξης η οποία  στην σύνδεση που κάναμε πριν 

λίγο καιρό δεν μπορούσα να παραβρεθώ. Ελπίζω να είστε καλά εκεί που βρίσκεστε και 

εσείς και το πλήρωμα σας και να μας φιλάει η Παναγία. Να έχουμε όμορφες ημέρες να 

έχουμε καλό Πάσχα με υγεία πάνω απ' όλα και ελπίζω να δοθεί η ευκαιρία να σας γνωρίσω 

και εγώ. Να προσέχετε, να είστε υγιείς και να περνάτε όμορφα.⛵⛵⛵ 

Ράνια 

 

 

Νεστόριο, Κυριακή 5 Απριλίου 2020 

 

Αγαπητέ μου καπετάνιε 

Σας στέλνω αυτό το μήνυμα για να σας ευχηθώ καλό Πάσχα και καλό κουράγιο 

αυτές τις μέρες που δοκιμάζεται η ανθρωπότητα. Ελπίζω να είστε κοντά στην οικογένειά 

σας, μα και αν είστε μακριά τους η θάλασσα να είναι ήρεμη και ο Άγιος Νικόλας να σας 

προστατεύει. Σας εύχομαι καλή τύχη, υγεία, χαρά και ευτυχία. 

                                                  Μαρία 

 



Νεστόριο, Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 

 

Γεια σας καπετάνιε Παναγιώτη  

Είμαι ο Μάριος ένας από τους μαθητές με τον οποίο μιλήσατε πριν λίγο καιρό σε μια 

σύνδεση με το σχολείο μας.  Εύχομαι να είστε καλά το πλήρωμα και εσείς από αυτό το νέο  

ιό, εσείς είστε μέσα στο πλοίο ενώ εμείς στο σπίτι. Σας εύχομαι καλό Πάσχα καλά ταξίδια 

με υγεία, προσοχή και όταν τελειώσει αυτό που περνάμε να κάνουμε μια σύνδεση για να 

μιλήσουμε και να ειδωθούμε από την οθόνη. 

Καλό Πάσχα και καλά ταξίδια κι η Παναγιά μαζί σας 

Μάριος 😄 

 



 

  



 


