
Χαιρετιςμόσ του Περιφερειακοφ Διευθυντή Εκπαίδευςησ Αττικήσ Γεωργίου 
Κόςυβα για το νζο ςχολικό ζτοσ 2019-2020 

  
 
Αγαπθτοί μακθτζσ, αγαπθτζσ μακιτριεσ, γονείσ και εκπαιδευτικοί  
 
Με τθν ευκαιρία τθσ ζναρξθσ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ 2019-2020, θ Περιφερειακι 
Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αττικισ εκφράηει προσ 
όλεσ και όλουσ, εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, μακιτριεσ, γονείσ, κθδεμόνεσ, ςτελζχθ 
τθσ εκπαίδευςθσ τισ κερμότερεσ ευχζσ για μια δθμιουργικι ςχολικι χρονιά.  
 
Μετά τθν ξζνοιαςτθ εποχι του καλοκαιριοφ, τα ςχολεία ξανανοίγουν και πάλι τθ 
ηεςτι αγκαλιά τουσ, για να υποδεχκοφν τουσ εκπαιδευόμενουσ και τισ 
εκπαιδευόμενεσ και να ςυνεχίςουν τθν προςπάκεια για τθ μάκθςθ και τθ διάπλαςθ 
του χαρακτιρα τουσ. 
 
Αξίηει να μνθμονευτεί ότι θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Αττικισ, ςε 
ςυνεργαςία με τισ Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 
τισ δομζσ ςχεδιαςμοφ και υποςτιριξθσ, κακϊσ και με τθν αδιάλειπτθ αρωγι του 
Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ζχει προβεί ςτισ αναγκαίεσ παιδαγωγικζσ 
και διοικθτικζσ ενζργειεσ, ϊςτε να ανοίξουν και να λειτουργιςουν κανονικά όλεσ οι 
ςχολικζσ μονάδεσ με πλθρότθτα εκπαιδευτικϊν, βιβλίων, εξοπλιςμοφ και 
διδακτικϊν μζςων. Ιδιαίτερα ευχαριςτοφμε τισ Διευκφντριεσ και τουσ Διευκυντζσ 
των ςχολικϊν μονάδων, τισ δθμοτικζσ αρχζσ, τα μζλθ των Σχολικϊν Επιτροπϊν, τουσ 
εκπροςϊπουσ των Συλλόγων Γονζων και Κθδεμόνων και γενικά όλα τα ςτελζχθ τθσ 
εκπαίδευςθσ για τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςι τουσ.  
 
Καταβάλλουμε κάκε δυνατι προςπάκεια και ευελπιςτοφμε ότι θ νζα ςχολικι 
χρονιά κα είναι ευχάριςτθ και παραγωγικι ςε νθπιαγωγεία και δθμοτικά, γυμνάςια 
και λφκεια, δομζσ υποδοχισ και ομαλισ ζνταξθσ των προςφυγοπαίδων, ςχολεία 
γενικισ, επαγγελματικισ και ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ, εργαςτθριακά κζντρα 
και γενικά ςε όλουσ τουσ τφπουσ των ςχολικϊν μονάδων. Όλοι οι ςυνεργάτεσ μασ 
είναι ζτοιμοι να υπθρετιςουν το υψθλό αγακό τθσ Παιδείασ με βάςθ τισ αρχζσ τθσ 
ςυνεργαςίασ, του διαλόγου και του αμοιβαίου ςεβαςμοφ. 
 
Οι εκπαιδευτικοί, ςυνοδοιπόροι ςτο ταξίδι τθσ γνϊςθσ με τα παιδιά μασ, είναι 
ζτοιμοι να εμπλουτίςουν τισ εμπειρίεσ τουσ, ϊςτε εκείνα να είναι ςε κζςθ να 
ηιςουν απρόςκοπτα και δθμιουργικά ςτο διευρυνόμενο πολυπολιτιςμικό 
περιβάλλον. Κατανοοφμε τουσ προβλθματιςμοφσ και τισ ανθςυχίεσ των 
εκπαιδευτικϊν και τουσ ευχαριςτοφμε για τισ άοκνεσ και φιλότιμεσ προςπάκειεσ, το 
κερμό ηιλο και τθν υποδειγματικι ευςυνειδθςία με τθν οποία επιτελοφν το 
παιδαγωγικό λειτοφργθμά τουσ, κατακζτοντασ τθν ψυχι τουσ ςε πολυποίκιλεσ 
πρωτοβουλίεσ μάκθςθσ και αγωγισ. Αγκαλιάηουμε επίςθσ με αγάπθ και 
ςυναδελφικι αλλθλεγγφθ το νζο διδακτικό προςωπικό –αναπλθρωτζσ, 
αναπλθρϊτριεσ– που προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε ιδιαίτερα δφςκολεσ 
ςυνκικεσ. 
 



Οι εκπαιδευτικοί είναι βζβαιο ότι κα ςυμβάλλουν με τον καλφτερο τρόπο ςτθ 
δθμιουργία ενόσ αςφαλοφσ κλίματοσ διαπροςωπικϊν ςχζςεων των μακθτϊν και 
μακθτριϊν, ςτθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ και δθμιουργικισ τουσ ςκζψθσ, ςτθν 
ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ και τθν πλιρθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 
κοινωνικι ηωι. Θα εκπονιςουν καινοτόμεσ δράςεισ που αξιοποιοφν το διαδίκτυο 
και τθν ψθφιακι τεχνολογία και προωκοφν τον διάλογο των πολιτιςμϊν και τθν 
εξωςτρζφεια των εκπαιδευτικϊν μονάδων. Θα αφοςιωκοφν ςτθν καλλιζργεια του 
ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και των πανανκρϊπινων αξιϊν, ωσ οι κατ’ εξοχιν εμπνευςτζσ 
τθσ νζασ γενιάσ. 
 
Πάνω από όλα προςδοκοφμε από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, που 
ενςαρκϊνουν τθν ελπίδα και το μζλλον του τόπου μασ, να επιδοκοφν ςτον ωραίο 
αγϊνα τθσ πολφπλευρθσ μόρφωςισ τουσ από τθν αρχι του διδακτικοφ ζτουσ με 
κζφι και χαροφμενθ διάκεςθ, οπλίηοντασ τον εαυτό τουσ με ενκουςιαςμό και 
επιμονι, για να αποκομίςουν, ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ, τουσ πλοφςιουσ καρποφσ του 
μόχκου τουσ. Επικυμοφμε οι γονείσ να χαίρονται και να καμαρϊνουν τα παιδιά 
τουσ, κακϊσ κα τα βλζπουν να προοδεφουν με βιματα ςτακερά και μελετθμζνα. 
 
Με αυτζσ τισ ςκζψεισ, εκ μζρουσ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ 
Αττικισ ευχόμαςτε ςε όςουσ υπθρετοφν το εκπαιδευτικό λειτοφργθμα και 
αφοςιϊνονται ςε αυτό να ςυνεχίςουν τθν προςφορά τουσ ςε κλίμα ηεςτισ 
επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, οικοδομϊντασ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ ςτισ 
εκπαιδευτικζσ κοινότθτεσ. Με τθν πεποίκθςθ ότι τα ςχολεία μασ με τισ γνϊςεισ, τισ 
δεξιότθτεσ και τισ αξίεσ που καλλιεργοφν εδραιϊνονται προοδευτικά ςε 
επιτυχθμζνεσ εςτίεσ αποτελεςματικισ μάκθςθσ και διαπαιδαγϊγθςθσ, 
υποςχόμαςτε να δϊςουμε τον καλφτερο εαυτό μασ για το καλό των 
μακθτϊν/μακθτριϊν μασ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν 
περιοχι ευκφνθσ μασ. 
 
Καλι ςχολικι χρονιά και καλι δφναμθ ςε όλεσ και όλουσ. 
 
 
Ο Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ 
 
Γιϊργοσ Κόςυβασ 
 
 
 
 


