
 

  Στον επίλογο της φετινής σχολικής χρονιάς, μιας χρονιάς με πολλές ιδιαιτερότητες, 

θα ήθελα να κάνω μία σύντομη αναδρομή στα όσα έζησε η εκπαιδευτική «οικογένεια» του 

Ν. Κυκλάδων και ολόκληρης της Ελλάδος, νιώθοντας την ανάγκη να σταθώ και κυρίως να 

υπογραμμίσω τη θετική πλευρά της δύσκολης κατάστασης που όλοι μας βιώσαμε. 

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου 

Παιδείας, το οποίο χρειάστηκε να πάρει δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις και να προβεί 

σε απαραίτητες - δραστικές λύσεις, στηρίξαμε τα παιδιά μας, ο καθένας από τη δική του 

θέση ευθύνης και με όλη του τη δύναμη. Φέραμε εις  πέρας, παρά τις τεχνικές δυσκολίες 

που προέκυψαν στην αρχή, το εγχείρημα της  τηλεκπαίδευσης αλλά κι έπειτα το άνοιγμα 

των σχολείων με τα γνωστά σε όλους μέτρα προφύλαξης και τις ομολογουμένως ιδιαίτερες 

και κάποιες φορές στρεσογόνες συνθήκες.  

Στην όποια επιτυχία της φετινής χρονιάς, περισσότερο από ποτέ, συνέβαλαν  οι γονείς 

των μαθητών μας και δη των μικρών τάξεων που λόγω συνθηκών έγιναν ξανά μαθητές οι 

ίδιοι, προκείμενου να στηρίξουν τα παιδιά τους στον ψηφιακό τρόπο διδασκαλίας ο οποίος 

δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τη δια ζώσης εκπαίδευση. Παράλληλα, οι 

εκπαιδευτικοί μας με υπερβάλλοντα ζήλο και αυταπάρνηση πορεύτηκαν σε νέα μονοπάτια, 

έγιναν επίσης μαθητές και  στήριξαν το νέο τρόπο διδασκαλίας, αποκομίζοντας γνώσεις κι 

εργαλεία που σε άλλη περίπτωση, χωρίς  δηλαδή την παρουσία του covid – 19, ενδεχομένως 

θα αργούσαν, καλώς ή λιγότερο καλώς, να υιοθετήσουν. 

Οι πραγματικοί όμως  «νικητές» της φετινής χρονιάς είναι οι μικροί μαθητές μας που 

απέδειξαν το πόσο μεγάλοι είναι καθώς μέσα από την ικανότητα της ενσυναίσθησης , της 

εναρμόνισης και γρήγορης προσαρμοστικότητας, μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις 

ιδιαίτερες  κι ενίοτε κουραστικές συνθήκες ώστε να αποτελέσουν έμπνευση και δύναμη για 

όλους εμάς.  

Ειδικά τα παιδιά, τους μικρούς ήρωες της εποχής μας, το μέλλον μας, τους συγχαίρω 

κι ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.  

Με τη βεβαιότητα ότι η νέα χρονιά, έχοντας  πλέον την εμπειρία, θα μας βρει 

καλύτερα προετοιμασμένους και με την ελπίδα ότι δε θα ζήσουμε ξανά ίδιες καταστάσεις, 

εύχομαι ολόψυχα σε όλους καλό καλοκαίρι. 
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