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Χαιρετισμός για το νέο σχολικό έτος 2019-2020 από την Αναπληρώτρια 

     Διευθύντρια της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.  
 

    Με ηελ έλαξμε ηνπ λένπ ζρνιηθνύ έηνπο 2019-2020 ζα ήζεια λα εθθξάζσ πξνο όινπο, 
εθπαηδεπηηθνύο, γνλείο θαη καζεηέο ηηο ζεξκόηεξεο επρέο κνπ γηα κηα δεκηνπξγηθή  ζρνιηθή 
ρξνληά, κε πγεία, δύλακε θαη έκπλεπζε. 
     Κάζε επηέκβξηνο ζεκαηνδνηεί κηα λέα αθεηεξία γεκάηε ζηόρνπο, πξνζδνθίεο θαη όλεηξα 
ζην δύζθνιν αιιά ζπλαξπαζηηθό δξόκν ησλ καζεηώλ πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο γλώζεο. Η 
γλώζε είλαη δύλακε θαη ε επέλδπζε ζηε γλώζε είλαη επέλδπζε ζην κέιινλ. Κνηλόο ζηόρνο 
όισλ καο είλαη λα δηακνξθώζνπκε έλα εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ πνηνηηθό, λα ελώζνπκε ηηο 
δπλάκεηο καο γηα αθόκε κηα θνξά, έηζη ώζηε από θνηλνύ όινη καδί λα ζπκβάινπκε ζηελ 
ελίζρπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Η επηηπρία ησλ πξνζπαζεηώλ καο εμαξηάηαη ζε 
κεγάιν βαζκό από ηε ζπλαίλεζε θαη ηε ζηελή ζπλεξγαζία όισλ καο. 
  
Αγαπεηνί εθπαηδεπηηθνί 
 
Είκαη βέβαηε όηη γηα άιιε κηα ζρνιηθή ρξνληά ζα αληαπνθξηζείηε ζηα θαζήθνληά ζαο, ζα 
επηηειέζεηε κε επζπλεηδεζία ην εθπαηδεπηηθό ζαο έξγν θαη ζα απνηειέζεηε κε ην 
παξάδεηγκα ζαο πεγή έκπλεπζεο γηα ηα παηδηά. Είκαη απόιπηα ζίγνπξε όηη κε ζύκπλνηα 
απόςεσλ, εξγαηηθόηεηα θαη ππνκνλή ζα ζπκβάιινπκε θαζνξηζηηθά ζηελ πξόνδν ησλ 
καζεηώλ. 
 
Αγαπεηνί καζεηέο/ηξηεο 
 
Αξρίζηε ηε λέα ζαο ζρνιηθή ρξνληά κε ραξά θαη αηζηνδνμία, νπιηζκέλνη κε δήιν θαη επηκνλή 
ζηνλ σξαίν αγώλα ηεο κόξθσζήο ζαο γηα λα απνθνκίζεηε ζην ηέινο ηεο ρξνληάο ηνπο 
πινύζηνπο θαξπνύο ηνπ κόρζνπ ζαο. Αμηνπνηήζηε κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν ηε 
θνίηεζή ζαο ζην ζρνιείν, ώζηε λα απνθηήζεηε όια εθείλα ηα εθόδηα πνπ ζα ζαο δώζνπλ 
ηε δπλαηόηεηα λα θαηαθηήζεηε ηνπο ζηόρνπο ζαο θαη λα αληηκεησπίζεηε ηηο πξνθιήζεηο ηεο 
επνρήο καο.  
 
Σέινο, ζέισ λα ζαο δηαβεβαηώζσ όηη ε Δ/λζε Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο Ηξαθιείνπ 
θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ αζθαιή, εύξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή 
ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ καο. Απηνλόεηα, ηόζν εγώ πξνζσπηθά όζν θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ, 
ζα είκαζηε πάληνηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πξνζπάζεηα πνπ ζα ζηνρεύεη ζηε 
δηακόξθσζε ελόο απνδνηηθόηεξνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο πνπ ζα έρεη ζην θέληξν 
ηνπ ην καζεηή θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 
 
 Καιή δύλακε ζε όινπο γηα κηα επηηπρεκέλε θαη δεκηνπξγηθή ζρνιηθή ρξνληά. 
 
                                                                                  Η Αλαπιεξώηξηα Δηεπζύληξηα ηεο Δ/λζεο  
                                                                                                 Δ/ζκηαο Εθπαίδεπζεο  
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