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Ηράκλειο, 11-09-2020 

 

Χαιρετισμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 

Αγαπητές μαθήτριες, 

Αγαπητοί μαθητές, 

Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, 

Η έναρξη του νέου σχολικού έτους φέρει πάντα μια αισιόδοξη προοπτική 

για μία ακόμα εποικοδομητική χρονιά τόσο για τους εκπαιδευτικούς, 

όσο και για τους γονείς και τους μαθητές/τριες. Φέτος όμως, λόγω των 

μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, πρόκειται για  μια χρονιά 

διαφορετική και απαιτητική, ως προς τα συναισθήματα που επικρατούν. 

Με τα δεδομένα αυτά, το σχολείο αναλαμβάνει μια υποχρέωση με 

σημαντικές παραμέτρους: να στηρίξει την ελληνική οικογένεια σε 

δύσκολες στιγμές, να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους γονείς και να διδάξει 

στα παιδιά πώς να προστατεύουν την υγεία τους επιδεικνύοντας 

κοινωνική ευθύνη, χωρίς να στερηθούν παράλληλα το αγαθό της 

εκπαίδευσης. Ανατίθεται έτσι στον θεσμό της Εκπαίδευσης ένας 

διευρυμένος κοινωνικός ρόλος.  

Αγαπητοί συνάδελφοι καλείστε και πάλι να αντεπεξέλθετε και να 

ισορροπήσετε, με την τήρηση των κανόνων υγιεινής, ανάμεσα στη 

διασφάλιση της υγείας των παιδιών και στις βασικές αρχές που διέπουν 

τη μάθηση και την επικοινωνία. Υπόσχομαι ότι θα έχετε την κατάλληλη 

στήριξη και θα μας βρείτε αρωγούς στην προσπάθειά σας. Είμαι 



σίγουρος ότι για μία ακόμη φορά θα αποδείξετε ότι είστε άξιοι του έργου 

σας! 

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά, με νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς στην 

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση που καλύπτουν κενά χρόνων, καθώς και 

με την ορθολογική διαχείριση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που 

προσελήφθησαν. Όμως από κάπου πρέπει να αντλήσουμε όλοι έμπνευση 

και κουράγιο για να ανταποκριθούμε σε σύνθετα ζητήματα . Προτείνω να 

στραφούμε και πάλι στους μαθητές, στα παιδιά! Εκείνα θα βρουν τη 

λύση! Θα επικοινωνήσουν μέσα από τις μάσκες, θα μάθουν, θα παίξουν, 

θα γελάσουν. Θα καταφέρουν με τον δικό τους μαγικό τρόπο, όπως  

κάνουν πάντα, να προσαρμοστούν σε μία νέα πραγματικότητα, με τη 

βοήθεια, την καθοδήγηση και την επινοητικότητα των δασκάλων τους. Η 

εμπειρία μου στην εκπαίδευση μου δίδαξε πως (μαθητές και δάσκαλοι) 

ποτέ δε θα παύσουν να μας εκπλήσσουν!  

Να έχουμε μία καλή σχολική χρονιά, λοιπόν, με υγεία και αισιοδοξία 

μπροστά στις νέες προκλήσεις! 
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