Μήνυμα Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γ. Πατούλη για την
έναρξη της σχολικής χρονιάς

Αξιότιμοι εκπαιδευτικοί.
Αγαπητοί γονείς.
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες.
Ξεκινά σήμερα για όλα τα σχολεία της Αττικής, μια νέα σχολική περίοδος.
Ευχόμαστε καταρχήν ολόψυχα η νέα εκπαιδευτική χρονιά να είναι μια περίοδος
που θα χαρίσει καταρχήν υγεία σε όλους, θα είναι γόνιμη και δημιουργική και θα δώσει
την ευκαιρία στα παιδιά μας να απολαύσουν αυτό το όμορφο ταξίδι γνώσης που σήμερα
αρχίζει, ώστε να εκπληρώσουν με επιτυχία τους στόχους που θα θέσουν.
Η Περιφέρεια Αττικής έχει θέσει ως προτεραιότητα της, την ενίσχυση της δημόσιας
εκπαίδευσης αλλά και την υιοθέτηση μιας νέας φιλοσοφίας, που στο επίκεντρο της είναι
η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου ζωής που θα σέβεται το περιβάλλον και το δικαίωμα
όλων των πολιτών σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Στο πλαίσιο αυτό
-προγραμματίζουμε σε συνεργασία με τους Δήμους της Αττικής την εκπόνηση ενός
προγράμματος ενίσχυσης της σχολικής στέγης, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα
ισότιμης πρόσβασης στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
- την αναβάθμιση του σχολικού εξοπλισμού με νέους υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες,
σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό.
- την προώθηση κι υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στους τομείς της
ανακύκλωσης, της πρόληψης της υγείας, της πολιτικής προστασίας και του εθελοντισμού
με στόχο να δημιουργήσουμε υπεύθυνους και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους πολίτες.
- τη διασφάλιση του δικαιώματος των μαθητών να μετακινούνται με ασφάλεια από και προς
το σχολείο τους.
Γνωρίζουμε καλά όλοι ότι η Παιδεία υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια ένας από τους τομείς
της δημόσιας δραστηριότητας που πλήρωσε ακριβά το κόστος της δημοσιονομικής
προσαρμογής. Οι περικοπές στις δαπάνες για την Παιδεία δημιούργησαν ένα ασφυκτικό

πλαίσιο λειτουργίας της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτικοί υπέστησαν κι αυτοί τις συνέπειες αυτής της πολιτικής, όμως η συντριπτική
τους πλειοψηφία στάθηκε στο ύψος της κι ανταποκρίθηκε με επάρκεια στα δύσκολα
καθήκοντα της. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε δημόσια τη συμβολή τους και να τους
ευχαριστήσουμε για όσα προσφέρουν στα παιδιά μας.

Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί διαχρονικά προτεραιότητα η δυνατότητα πρόσβασης
όλων των παιδιών, χωρίς καμία εξαίρεση, στα αγαθά της μόρφωσης, σ΄ένα ασφαλές
και σύγχρονο σχολικό περιβάλλον.
Αποτελεί βαθιά μας πεποίθηση πως η επένδυση στη γνώση και την άρτια εκπαίδευση
της νέας γενιάς αφορά το μέλλον της Πατρίδας μας. Είναι τα ισχυρά «θεμέλια»
για την ουσιαστική και αποτελεσματική αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας μας.

Σε αυτό το πλαίσιο όλοι μαζί, Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι ,γονείς και συνεργαζόμενοι φορείς
θα κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να ξεπεράσουμε κάθε αδυναμία και να βελτιώσουμε
όσο δυνατόν γίνεται τις συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μας.
Εμπιστευόμαστε το λειτούργημα των εκπαιδευτικών και θα στηρίξουμε, την προσπάθεια
τους για βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολείων αλλά και την επιμόρφωση
τους όπου κρίνεται απαραίτητο.
Στόχος μας είναι ένα σχολείο σύγχρονο, με ίσες ευκαιρίες για όλους.

