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Θέμα: «Χαιρετισμός για τη νέα σχολική χρονιά» 
 

Αγαπητές Συναδέλφισσες & Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 

Δεν θα αρκεστώ να σας ευχηθώ απλώς «Καλή Χρονιά», ως είθισται, γιατί πρωτίστως θα ήθελα να 
σας ευχηθώ καλή δύναμη και αντοχή, για να ανταπεξέλθουμε στις ιδιαίτερες δυσκολίες της νέας 
σχολικής χρονιάς. Οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, που έχουν επιβληθεί και ταλανίζουν τη χώρα 
μας, έχουν διαταράξει σε έντονο βαθμό τη λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Η ελαχιστοποίηση κι ο μηδενισμός στους διορισμούς εκπαιδευτικών τα προηγούμενα χρόνια, σε 
συνδυασμό με τις πολλές συνταξιοδοτήσεις, έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δυσχερές παιδαγωγικό 
και εργασιακό περιβάλλον, το οποίο αντανακλάται στη διδασκαλία και στη λειτουργία των σχολείων.  

Όντας, ως εκπαιδευτικοί, ο σημαντικότερος παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
καλούμαστε για άλλη μια χρονιά να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες και προβλήματα για τα οποία δεν 
φέρουμε καμία ευθύνη. Όμως, οι μαθητές μας, τα πλέον ζωντανά και υγιή μέλη της κοινωνίας, 
περιμένουν από εμάς, τους δασκάλους τους, στήριξη, τόσο διδακτική όσο και ανθρώπινη.  

Σήμερα, οφείλουμε να πλησιάσουμε περισσότερο από ποτέ τους μαθητές μας. Με τη διδασκαλία 
και τη στάση ζωής μας μπορούμε να ελαττώσουμε την απόσταση ανάμεσα στον δάσκαλο και τον 
μαθητή. Έχουμε κατεβεί από την έδρα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, είμαστε δάσκαλοι συνάμα και 
συνεργάτες – σύμβουλοι των μαθητών. Μερικές φορές οι μοναδικοί συμπαραστάτες τους. Κι αν 
πρόσκαιρα μπορεί να αμφισβητούμαστε, σε ορισμένες περιπτώσεις, εν τούτοις σύντομα 
επανερχόμαστε δικαιωμένοι στη μνήμη των παιδιών και των γονιών τους. 

Άμποτε η ευχή «Καλή Χρονιά» να ξαναγίνει εθιμοτυπική, να παραμεριστούν τα τόσα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί να ασχολούμαστε απερίσπαστοι με τους 
μαθητές, το σχολείο και την εκπαίδευση.   

 
 

                                                                                                   Ο Περιφερειακός Διευθυντής 

                                                                                                                     Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης  
                                                                                                      Βορείου Αιγαίου 

 
 

                                                                                                     Αριστείδης Καλάργαλης 
 

 

Μυτιλήνη, 10 Σεπτεμβρίου 2015 
Αρ.  Πρωτ.: 3722 
 
 
ΠΡΟΣ :  
Όπως Πίνακας Αποδεκτών  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
1. Σχολικοί Σύμβουλοι Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου 

2. Διευθύντριες & Διευθυντές Δ/νσεων Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου 

3. ΠΕΚ Μυτιλήνης 
4. ΚΕΔΔΥ Βορείου Αιγαίου 
5. ΚΠΕ Ευεργέτουλα 
6. ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου 
7. Υπεύθυνοι  Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου 

(μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης) 
8. Υπεύθυνοι ΚΕΠΛΗΝΕΤ Βορείου Αιγαίου (μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης) 
9. Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ Βορείου Αιγαίου  (μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης) 
10. Υπεύθυνοι ΚΕΣΥΠ Βορείου Αιγαίου  (μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης) 
11. Υπεύθυνοι ΣΣΝ Βορείου Αιγαίου (μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης) 
12. Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και Αιρετοί Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου 
13. Σχολικές Μονάδες Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Β. Αιγαίου (μέσω των οικείων Δ/νσεων Εκπ/σης) 

 
  


