
Μήνυμα  του Περιφερειακοφ Διευθυντή 
Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 

Στερεάσ Ελλάδασ για τη νζα ςχολική χρονιά 

 

Αγαπητά μου παιδιά, 

Αγαπητοί γονείσ, 

 Αγαπητοί Συνάδελφοι, ςυναδζλφιςςεσ 
 

Αιςκάνομαι ιδιαίτερθ χαρά με τθν ευκαιρία που μου 
δίνεται ςιμερα να επικοινωνιςω μαηί ςασ, από τθ κζςθ του 
Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Στερεάσ Ελλάδασ  και 
να μοιραςτϊ μαηί με όλουσ ςασ, μακθτζσ, γονείσ και 
ςυναδζλφουσ τθ χαρά, τον ενκουςιαςμό και τθν όρεξθ για 
δουλειά, πρόοδο και δθμιουργία. 

Θ ςθμερινι θμζρα ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ τθσ νζασ 
ςχολικισ χρονιάσ! Μια νζα ςχολικι χρονιά γεμάτθ όνειρα, 
φιλοδοξίεσ, επικυμία για ζργο και αλθκινι πρόοδο! Στθν 
προςπάκεια αυτι κανείσ δε κα μείνει μόνοσ! Θ ςυνεργαςία 
των ςτελεχϊν τθσ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ, του διδακτικοφ 
προςωπικοφ των ςχολικϊν μασ μονάδων και των γονζων είναι 
δεδομζνθ! Κοινι μασ επικυμία θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ 
παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ μακθτζσ μασ, ςτα παιδιά που 
θ πολιτεία και οι γονείσ εμπιςτεφονται ςτα χζρια μασ για να 
τουσ μεταλαμπαδεφςουμε γνϊςεισ, δεξιότθτεσ, ιδανικά και 
αξίεσ!  

Αγαπητοί μαθητζσ,  

 H παιδεία αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα αγακά για 
τον πολίτθ και οι μακθτζσ κα πρζπει να εκμεταλλευτοφν, κάκε 
ευκαιρία που τουσ παρζχεται για μάκθςθ. Γιατί θ ουςιαςτικι 



μάκθςθ και θ γνϊςθ, αποτελοφν το απαραίτθτο εφόδιο, για τθ 
δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου, πολίτθ και μιασ δίκαιθσ 
κοινωνίασ προόδου. 

 Σασ εφχομαι λοιπόν, δφναμθ, για να αντιμετωπίςετε τισ 
δυςκολίεσ. Σασ εφχομαι δφναμθ, για να μάκετε, για να 
αναπτφξετε τθν ελευκερία τθσ ςκζψθσ ςασ, για να 
περιφρονιςετε τισ ψεφτικεσ αξίεσ, για να δείτε τον κόςμο 
κετικά και να κελιςετε να τον κάνετε καλφτερο, για να 
πιςτζψετε ότι ο κόςμοσ είναι δικόσ ςασ και να τον 
διεκδικιςετε.  

Αγαπημζνα μασ παιδιά, 

 Ξεκουραςτικατε και με ανανεωμζνεσ δυνάμεισ από τισ 
διακοπζσ του καλοκαιριοφ ιρκε θ ϊρα τθσ δουλειάσ. 
Προςπακιςτε κάκε μζρα να γίνεςτε καλφτεροι και αυτό κα το 
πετφχετε όταν είςτε υπεφκυνοι, όταν ςζβεςτε τον εαυτό ςασ 
και απαιτείτε από τουσ άλλουσ να ςασ ςζβονται. 

 Αξιοποιιςτε τθν κάκε ςασ μζρα, προγραμματίηοντασ το 
χρόνο ςασ. Δουλειά από αφριο λοιπόν, γιατί ςτθ ηωι τίποτα δε 
μασ χαρίηεται, αλλά αντίκετα, όλα μποροφμε να τα πετφχουμε 
με αγϊνα και ςκλθρι δουλειά. 

Αγαπητοί γονείσ, 

 Ωσ Περιφερειακόσ Διευκυντισ κζλω να ςασ βεβαιϊςω ότι 
οι ςυνάδελφοι εκπαιδευτικοί, με μεκοδικότθτα, εργατικότθτα 
και προπαντόσ αγάπθ για το παιδί και το ζργο τουσ, 
ανταποκρίνονται με επιτυχία ςτον προοριςμό τουσ. Ζχουν ςαν 
όπλο τουσ τθν πίςτθ και αφοςίωςι  ςτθν αποςτολι τουσ, τθ 
ςυνζπεια και τθν άριςτθ επιςτθμονικι τουσ κατάρτιςθ. 

 Για να γίνει αποδοτικότερο το ζργο του ςχολείου 
απαιτείται ςυνεργαςία με τουσ γονείσ. Συμπαραςτακείτε ςτισ 
προςπάκειεσ του ςχολείου για να ςυντελζςουμε μαηί, 



αποφαςιςτικά ςτθν ψυχοςωματικι εξζλιξθ, τον πλουτιςμό των 
γνϊςεων, τθν θκικι ςυγκρότθςθ, τθ ςυναιςκθματικι 
ανάπτυξθ, τθν ψυχικι ιςορροπία, τθ ςωματικι υγεία και τθ 
διαμόρφωςθ ιςχυρϊν χαρακτιρων. 

 Σχολείο και οικογζνεια είναι βίοι παράλλθλοι. Ζχουν και 
οι δφο το ίδιο αντικείμενο αςχολίασ, το παιδί και τον ίδιο 
ςκοπό, τθ ςωςτι διαπαιδαγϊγθςι του. Για το λόγο αυτό θ 
ςυνεργαςία πρζπει να είναι ςυνεχισ και εποικοδομθτικι. 

Αγαπητοί ςυνάδελφοι – αγαπητοί ςυνεργάτεσ,  

Θα ικελα να ςασ ευχαριςτιςω κερμά για τθ διαρκι και 
ακοφραςτθ προςπάκειά ςασ, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ εφρυκμθσ 
λειτουργίασ των ςχολείων τθσ περιφζρειάσ μασ. 

Ηοφμε μια πολφπλευρθ κρίςθ: πνευματική, ταυτότητασ, 
πολιτιςτική, πολιτική και οικονομική. Ζχουμε χρζοσ απζναντι 
ςτα παιδιά μασ, ο κακζνασ μασ να βάλει ζνα μικρό λικαράκι 
ελπίδασ, αξιοπρζπειασ, τόλμησ, αλληλεγγφησ, αντίςταςησ και 
όλοι μαηί να ανατρζψουμε τθ φορά των πραγμάτων. 

Εφχομαι ολόψυχα ςε όλουσ υγεία, δφναμθ και κάκε 
επιτυχία ςτο ζργο ςασ! 

Καλή ςχολική χρονιά! 

 

Χρήςτοσ Δημητρίου 
 

Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και 
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Στερεάσ Ελλάδασ 

 

 


