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Χαιρετισµός Περιφερειακού ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης  

για τη νέα σχολική χρονιά 

 

 

Αγαπητά µου παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, φίλοι γονείς, 

 

Η σηµερινή µέρα σηµατοδοτεί την έναρξη µιας ελπιδοφόρας αρχής. Ένας 

νέος κύκλος ζωής αρχίζει γεµάτος όνειρα, αξίες, µόρφωση και δηµιουργική 

διάθεση για πρόοδο στην Παιδεία. 

Μια Παιδεία στην υπηρεσία του ανθρώπινου προσώπου και όχι του 

απρόσωπου συστήµατος. 

 

Όραµα όλων µας είναι να συµβάλουµε στη δηµιουργία ενός σχολείου που 

θα προσφέρει στα παιδιά µας όχι στείρες γνώσεις αλλά µια ολόπλευρη 

εκπαίδευση. Το σχολείο, ως αναπόσπαστο κοµµάτι του κοινωνικού συνόλου 

καλείται να στηρίξει και να εµπνεύσει ώστε οι µαθητές να αποκτήσουν 

εντιµότητα, υπευθυνότητα, πνεύµα συνεργασίας και αλληλεγγύης, στο 

πλαίσιο των στόχων και των προσανατολισµών της Παιδείας. 

 

Ένα ξεχωριστό καλωσόρισµα για τους µαθητές και µαθήτριες της Α΄ τάξης 

όλων των βαθµίδων. Σας υποδεχόµαστε µε µια µεγάλη ανοιχτή αγκαλιά και 



θα φροντίσουµε, οι δάσκαλοι και καθηγητές σας αλλά και οι συµµαθητές και 

συµµαθήτριές σας να γίνουν η δεύτερη µεγάλη οικογένειά σας. 

 

Παράλληλα, απευθύνω τις θερµότερες ευχές µου σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς, ώστε και αυτή η χρονιά να είναι δηµιουργική. Είναι αλήθεια 

πως πολλές φορές οι διδάσκοντες καλούνται να υλοποιήσουν το έργο τους 

µε πολλές αντιξοότητες, χωρίς παρόλα αυτά να χάνουν ούτε µια στιγµή την 

αίσθηση και τη σπουδαιότητα των ηθικών αξιών, ως εφόδια για την 

ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας. 

  

Συµπαραστάτες και αρωγοί όµως είναι και οι γονείς που δίνουν από την 

πλευρά τους τον δικό τους αγώνα, διασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές 

συνθήκες που θα οδηγήσουν τα παιδιά τους στην πρόοδο και την επιτυχία. 

Και σ ‘ αυτούς λοιπόν θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναµη και κουράγιο. 

 

Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης βρίσκεται στο πλευρό σας. 

Στόχος µας όλα αυτά τα χρόνια είναι η διαρκής και αγαστή συνεργασία µε 

όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι ώστε να επιλύονται τυχόν προβλήµατα 

αλλά και να προωθούνται σηµαντικά ζητήµατα. 

 

Εύχοµαι από καρδιάς σε όλους καλή σχολική χρονιά µε υγεία και δύναµη! 

 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ 


