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Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,
Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Αγαπητοί/ες γονείς και κηδεμόνες,
Σήμερα ακούστηκε και πάλι ο γνώριμος ήχος του κουδουνιού και οι αυλές των σχολείων πλημμύρισαν
με παιδικές φωνές, γέλια, νεανικά όνειρα και φιλοδοξίες. Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινά και
ταυτόχρονα ένα νέο ταξίδι προς τη γνώση αρχίζει. Σας καλωσορίζω όλους σε αυτό το ταξίδι και
εύχομαι ο καθένας, η καθεμιά από τη δική του/της θέση, να εκπληρώσει με επιτυχία τον ρόλο που
του/της αναλογεί.
Αρχικά απευθύνομαι στους αγαπητούς μαθητές/τριες μας και τους/τις καλωσορίζω στο νέο σκαλί που
ανεβαίνουν. Ιδιαίτερα καλωσορίζω τους/τις μαθητές/τριες της Α’ τάξης όλων των βαθμίδων. Θα
δανειστώ τα λόγια του ποιητή Κων/νου Καβάφη και θα σας ευχηθώ “να 'ναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις... Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι που με τι ευχαρίστησι,
με τι χαρά θα μπαίνετε σε λιμένας πρωτοϊδωμένους”. Το σχολείο αποτελεί για εσάς τους/τις
μαθητές/τριες του μια δεύτερη μεγάλη οικογένεια. Αξιοποιήστε τις ευκαιρίες που σας προσφέρει και
είμαι σίγουρος πως θα απολαύσετε το ταξίδι..
Επίσης, απευθύνω σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς τις θερμότερες ευχές μου για μια δημιουργική
χρονιά. Ξέρω ότι το έργο σας είναι επίπονο και οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά ξέρω επίσης πως
έχετε ενέργεια και δύναμη, την αγάπη των μαθητών/τριων σας και την αγάπη σας για τους/τις
μαθητές/τριες σας. Είμαι σίγουρος, λοιπόν, πως με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης που έχετε θα
ανταποκριθείτε και αυτή τη σχολική χρονιά στο καθήκον σας και θα εργαστείτε με δύναμη, όραμα και
δημιουργικότητα.
Τα σχολεία μας είναι περισσότερο ενισχυμένα με τους/τις εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν και φέτος
στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης, καλύπτοντας
οργανικά κενά μετά από πολλά χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί, παλαιότεροι και
νέοι, με την υπευθυνότητα που τους διακρίνει, θα εργασθούν για την επίτευξη των εκπαιδευτικών και
παιδαγωγικών στόχων.

Θα ήθελα να στείλω ευχές για καλή δύναμη και στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριων μας,
που στηρίζουν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο τον αγώνα των παιδιών τους και προσπαθούν να
διασφαλίζουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες γι’ αυτά. Εμπιστευθείτε τους εκπαιδευτικούς των
παιδιών σας και συνεργαστείτε μαζί τους στην προσπάθεια που καταβάλλουν για να τα οδηγήσουν
προς τη γνώση και να τους μεταλαμπαδεύσουν ιδανικά και αξίες. Η συμπαράστασή σας είναι
καθοριστικής σημασίας για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης κι εγώ προσωπικά θα βρισκόμαστε στο πλευρό όλων
σας με στόχο την επίλυση των αναδυόμενων προβλημάτων και εκπαιδευτικών θεμάτων. Με σεβασμό
και συνεργασία μπορούμε να εργαστούμε για ένα σχολείο δημοκρατικό, για ένα σχολείο ολοένα
καλύτερο. Με γνώμονα πάντα την αγάπη μας για τα παιδιά και το συμφέρον τους, οφείλουμε να
σταθούμε με δύναμη και αξιοπρέπεια στις απαιτήσεις των καιρών και να δώσουμε στους/στις
μαθητές/τριες μας τα απαραίτητα εφόδια που θα τους/τις καταστήσουν υπεύθυνους/νες και άξιους
ανθρώπους, με ολοκληρωμένη προσωπικότητα και κοινωνική ευαισθησία.
Ας εργαστούμε, λοιπόν, όλοι μαζί σε αυτό το ταξίδι για μια Παιδεία που θα κάνει την κοινωνία μας
καλύτερη και το μέλλον πιο φωτεινό!
Εύχομαι από καρδιάς σε όλους καλή σχολική χρονιά με υγεία και δύναμη!
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