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Ηράκλειο 09-09-2022 

Αγαπθτζσ μακιτριεσ, αγαπθτοί μακθτζσ, 

Αγαπθτζσ και αγαπθτοί εκπαιδευτικοί, 

Αγαπθτοί/εσ γονείσ και κθδεμόνεσ, 

 

ιμερα ακοφςτθκε και πάλι ο γνϊριμοσ ιχοσ του κουδουνιοφ και οι αυλζσ των ςχολείων πλθμμφριςαν 

με παιδικζσ φωνζσ, γζλια, νεανικά όνειρα και φιλοδοξίεσ. Μια νζα ςχολικι χρονιά ξεκινά και 

ταυτόχρονα ζνα νζο ταξίδι προσ τθ γνϊςθ αρχίηει. ασ καλωςορίηω όλουσ ςε αυτό το ταξίδι και 

εφχομαι ο κακζνασ, θ κακεμιά από τθ δικι του/τθσ κζςθ, να εκπλθρϊςει με επιτυχία τον ρόλο που 

του/τθσ αναλογεί. 

 

Αρχικά απευκφνομαι ςτουσ αγαπθτοφσ μακθτζσ/τριεσ μασ και τουσ/τισ καλωςορίηω ςτο νζο ςκαλί που 

ανεβαίνουν. Ιδιαίτερα καλωςορίηω τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ τθσ Α’ τάξθσ όλων των βακμίδων. Θα 

δανειςτϊ τα λόγια του ποιθτι  Κων/νου Καβάφθ και κα ςασ ευχθκϊ “να 'ναι μακρφσ ο δρόμοσ, 

γεμάτοσ περιπζτειεσ, γεμάτοσ γνώςεισ... Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι που με τι ευχαρίςτηςι, 

με τι χαρά θα μπαίνετε ςε λιμζνασ πρωτοϊδωμζνουσ”. Σο ςχολείο αποτελεί για εςάσ τουσ/τισ 

μακθτζσ/τριεσ του μια δεφτερθ μεγάλθ οικογζνεια. Αξιοποιιςτε τισ ευκαιρίεσ που ςασ προςφζρει και 

είμαι ςίγουροσ πωσ κα απολαφςετε το ταξίδι.. 

 

Επίςθσ, απευκφνω ςε όλουσ τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ τισ κερμότερεσ ευχζσ μου για μια δθμιουργικι 

χρονιά. Ξζρω ότι το ζργο ςασ είναι επίπονο και οι προκλιςεισ είναι πολλζσ, αλλά ξζρω επίςθσ πωσ 

ζχετε ενζργεια και δφναμθ, τθν αγάπθ των μακθτϊν/τριων ςασ και τθν αγάπθ ςασ για τουσ/τισ 

μακθτζσ/τριεσ ςασ. Είμαι ςίγουροσ, λοιπόν, πωσ με υψθλό το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ που ζχετε κα 

ανταποκρικείτε και αυτι τθ ςχολικι χρονιά ςτο κακικον ςασ και κα εργαςτείτε με δφναμθ, όραμα και 

δθμιουργικότθτα. 

 

Σα ςχολεία μασ είναι περιςςότερο ενιςχυμζνα με τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ που διορίςτθκαν και φζτοσ 

ςτισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Κριτθσ, καλφπτοντασ 

οργανικά κενά μετά από πολλά χρόνια. Είμαι ςίγουροσ ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί, παλαιότεροι και 

νζοι, με τθν υπευκυνότθτα που τουσ διακρίνει, κα εργαςκοφν για τθν επίτευξθ των εκπαιδευτικϊν και 

παιδαγωγικϊν ςτόχων. 

 



 Θα ικελα να ςτείλω ευχζσ για καλι δφναμθ και ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριων μασ, 

που ςτθρίηουν με τον δικό τουσ μοναδικό τρόπο τον αγϊνα των παιδιϊν τουσ και προςπακοφν να 

διαςφαλίηουν τισ καλφτερεσ δυνατζσ ςυνκικεσ γι’ αυτά. Εμπιςτευκείτε τουσ εκπαιδευτικοφσ των 

παιδιϊν ςασ και ςυνεργαςτείτε μαηί τουσ ςτθν προςπάκεια που καταβάλλουν για να τα οδθγιςουν  

προσ τθ γνϊςθ και να τουσ μεταλαμπαδεφςουν ιδανικά και αξίεσ. Η ςυμπαράςταςι ςασ είναι 

κακοριςτικισ ςθμαςίασ για τθν απρόςκοπτθ διεξαγωγι του εκπαιδευτικοφ ζργου. 

 

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ κι εγϊ προςωπικά κα βριςκόμαςτε ςτο πλευρό όλων 

ςασ με ςτόχο τθν επίλυςθ των αναδυόμενων προβλθμάτων και εκπαιδευτικϊν κεμάτων. Με ςεβαςμό 

και ςυνεργαςία μποροφμε να εργαςτοφμε για ζνα ςχολείο δθμοκρατικό, για ζνα ςχολείο ολοζνα 

καλφτερο. Με γνϊμονα πάντα τθν αγάπθ μασ για τα παιδιά και το ςυμφζρον τουσ, οφείλουμε να 

ςτακοφμε με δφναμθ και αξιοπρζπεια ςτισ απαιτιςεισ των καιρϊν και να δϊςουμε ςτουσ/ςτισ 

μακθτζσ/τριεσ μασ τα απαραίτθτα εφόδια που κα τουσ/τισ καταςτιςουν υπεφκυνουσ/νεσ και άξιουσ 

ανκρϊπουσ, με ολοκλθρωμζνθ προςωπικότθτα και κοινωνικι ευαιςκθςία.  

 

Ασ εργαςτοφμε, λοιπόν, όλοι μαηί ςε αυτό το ταξίδι για μια Παιδεία που κα κάνει τθν κοινωνία μασ 

καλφτερθ και το μζλλον πιο φωτεινό! 

Εφχομαι από καρδιάσ ςε όλουσ καλι ςχολικι χρονιά με υγεία και δφναμθ! 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 
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