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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μήμρμα ηξρ Πεοιθεοειακξύ Διερθρμηή Εκπαίδερζηπ κ. Γ.
Παμαγιωηόπξρλξρ ζε μαθηηέπ/ηοιεπ, εκπαιδερηικξύπ και
γξμείπ για ηημ έμαονη ηηπ μέαπ ζςξλικήπ ςοξμιάπ
Αγαπηηξί/έπ μαθηηέπ/ηοιεπ,
Αγαπηηξί εκπαιδερηικξί,
Αγαπηηξί γξμείπ,

Με ηεκ έκανλε ηεξ κέαξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ, ζα ήζεια κα απεοζοκζώ ζε όιμοξ
ζαξ θαη κα εθθνάζς ζηεκ θαζεμηά θαη ζημκ θαζέκα ζαξ λεπςνηζηά ηηξ πημ
ζενμέξ θαη εγθάνδηεξ εοπέξ μμο γηα μηα δεμημονγηθή θαη επμηθμδμμεηηθή
πνμκηά πανά ηηξ ακηηλμόηεηεξ θαη ηηξ δοζθμιίεξ πμο οπάνπμοκ. Είκαη αιήζεηα
όηη ε ζογθονία πμο βηώκμομε είκαη ηδηαίηενε, θαη μέζα ζε αοηή ηε ζογθονία,
δεμημονγμύκηαη δοζθμιίεξ πμο επενεάδμοκ άμεζα ή έμμεζα θαη ηε ζπμιηθή
πναγμαηηθόηεηα. Είμαη ζίγμονμξ, όμςξ, όηη ακ ακαζοκηάλμομε ηηξ δοκάμεηξ
μαξ θαη δηαπεηνηζημύμε ηηξ θαηαζηάζεηξ όιμη μαξ με πνμγναμμαηηζμό θαη
ζύκεζε, ηόηε ζα είμαζηε ηθακμί κα ακηημεηςπίζμομε ηηξ ακηηλμόηεηεξ πμο
οπάνπμοκ. Η ζθιενή δμοιεηά, ε απμθαζηζηηθόηεηα, ε ακάιερε πνςημβμοιηώκ

θαη ημ όναμα γηα ηεκ παηδεία απμηειμύκ ακεθηίμεηα εθόδηα γηα ηεκ
ακηημεηώπηζε ηςκ όπμηςκ δεηεμάηςκ ακαθύρμοκ με ηεκ έκανλε ηεξ κέαξ
ζπμιηθήξ πνμκηάξ. Η εθθίκεζε ηεξ κέαξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ ζα πνέπεη κα
απμηειέζεη μνόζεμμ μηαξ κέαξ αγςκηζηηθήξ πενηόδμο,
ειπίδςκ,

κέςκ

πνμζδμθηώκ,

κέςκ

πνμβιεμαηηζμώκ

αθεηενία κέςκ
θαη

εζςηενηθώκ

ακηπκεύζεςκ γηα ηηξ πνμθιήζεηξ πμο θαιμύμαζηε κα ακηημεηςπίζμομε.

Αγαπηηξί Μαθηηέπ - Αγαπηηέπ Μαθήηοιεπ,

To λεθίκεμα ηεξ κέαξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ ζεμαημδμηεί ηεκ έκανλε ημο αγώκα
γηα ηεκ θαηάθηεζε ηεξ γκώζεξ θαη ηεξ πνμόδμο με ηεκ πανάιιειε
δηαμόνθςζε θαη πμιύπιεονε μιμθιήνςζε ηεξ πνμζςπηθόηεηαξ θαη ημο
παναθηήνα ζαξ. Σημ ζοκανπαζηηθό ηαλίδη ηεξ γκώζεξ, ε Πμιηηεία, ε
Εθπαηδεοηηθή Κμηκόηεηα θαη μη Γμκείξ, είκαη ζοκεπείξ ζοκμδμηπόνμη θαη
ανςγμί ζαξ γηα ηεκ εδναίςζε εκόξ ειπηδμθόνμο μέιιμκημξ ζε έκα
ακηαγςκηζηηθό πενηβάιιμκ.

Ιδηαίηενε είκαη ε μένα ζήμενα γηα ημοξ μαζεηέξ θαη ηηξ μαζήηνηεξ ηεξ πνώηεξ
ηάλεξ ημο δεμμηηθμύ, πμο ζίγμονα ζα αηζζάκμκηαη ηε μεγαιύηενε αγςκία γηα
ημ δεμημονγηθό ηαλίδη ηεξ γκώζεξ πμο θαιμύκηαη κα ανπίζμοκ. Σε εζάξ, ζημοξ
μαζεηέξ ηεξ Α΄ Δεμμηηθμύ πμο θάκεηε ηα πνώηα ζαξ βήμαηα ζημ κέμ ζπμιηθό
πενηβάιιμκ, αιιά θαη ζημ ζύκμιμ ηεξ μαζεηηθήξ θμηκόηεηαξ, ζαξ εύπμμαη θαιή
ανπή θαη ζαξ ημκίδς όηη ζα είμαζηε ζοκέπεηα δίπια ζαξ.

Αγαπηηξί Εκπαιδερηικξί,
Οη απαηηήζεηξ ηεξ ζύγπνμκεξ δςήξ θαζηζημύκ ηεκ παηδεία ςξ έκα από ηα πημ
ζεμακηηθά αγαζά θαη ζεμειηώδε πανάγμκηα ακάπηολεξ θαη εοεμενίαξ,
απμηειώκηαξ ημ εθαιηήνημ γηα ηε δηαμόνθςζε εκενγώκ πμιηηώκ ηθακώκ κα
ακηαπελέιζμοκ ζηηξ ζύγπνμκεξ εζκηθέξ αιιά θαη οπενεζκηθέξ πνμθιήζεηξ.
Σήμενα, πενηζζόηενμ από πμηέ, θαιείζηε κα δηαδναμαηίζεηε ζεμακηηθό νόιμ
ζηε δηαπαηδαγώγεζε ηςκ κέςκ. Η απμζημιή ζαξ είκαη πμιοπμίθηιε θαη
πμιοεπίπεδε, θαζώξ έπεηε ακαιάβεη κα μδεγήζεηε ημοξ κέμοξ ζημ δνόμμ ηεξ
γκώζεξ θαη ηεξ αιήζεηαξ, με ηεκ μιόπιεονε αγςγή, μόνθςζε θαη θαιιηένγεηα,
ώζηε κα είκαη ηθακμί κα ακηαπελέιζμοκ ζηηξ απαηηήζεηξ εκόξ θόζμμο δίπςξ
ζύκμνα με δηαηήνεζε όμςξ θαη ηςκ παναδόζεςκ θαη ημο παναθηήνα ημο ιαμύ
μαξ. Απμηειώκηαξ εζείξ ημ μμπιό θαη ηεκ ροπή ημο εθπαηδεοηηθμύ
ζοζηήμαημξ, ε πνμζςπηθή ζαξ ζομβμιή ζηε μεηαηνμπή ημο ζπμιείμο ζε έκα
πώνμ ειθοζηηθό πμο κα δεμημονγεί δήιμ γηα μάζεζε, πμο κα εμπκέεη θαη κα
δηεγείνεη ημκ εκζμοζηαζμό γηα ακάιερε πνςημβμοιηώκ θαη δεμημονγηθή
έθθναζε, είκαη θαζμνηζηηθή!

Αγαπηηξί Γξμείπ,
Η μηθμγέκεηα απμηειεί ημ θοζηθό πονήκα ηεξ θμηκςκίαξ. Τμ μέιιμκ ηςκ κέςκ
εδναηώκεηαη μέζα ζημ μηθμγεκεηαθό πενηβάιιμκ θαη είζηε εζείξ εθείκμη πμο
ημοξ γαιμοπείηε με ανπέξ θαη αλίεξ ζεμειηώδεηξ, ημοξ δηαζθαιίδεηε ηα
ζεμέιηα γηα ηε δςή ημοξ θαη μεηαιαμπαδεύεηε ηα ηδακηθά ημο ηόπμο μαξ. Οη
ειπίδεξ, μη ακεζοπίεξ, ηα όκεηνα θαη μη αγςκίεξ ζαξ μνημζεημύκ ημ δηθαίςμα
ζηεκ πμημηηθή θαη μμνθςηηθή ελέιηλε ηςκ παηδηώκ ζαξ με μηα παηδεία

ζύγπνμκε θαη ηθακή κα ακηημεηςπίζεη ηηξ κέεξ πνμθιήζεηξ αιιά θαη ακάγθεξ.
Θα ήζεια κα οπμγναμμίζς όηη ζεςνώ πνέμξ όιςκ μαξ, όζςκ εμπιεθόμαζηε
ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία κα ζαξ ζηενίδμομε θαη κα αθμογθναδόμαζηε
θαζεμενηκά ηηξ ακεζοπίεξ θαη ημοξ πνμβιεμαηηζμμύξ ζαξ ακαιαμβάκμκηαξ ηηξ
πνςημβμοιίεξ, ηηξ δνάζεηξ θαη ηηξ εοζύκεξ πμο ακαιμγμύκ ζημκ θαζέκα μαξ.
Εμ καηακλείδι, με βάζε ηηξ πνμακαθενόμεκεξ ζθέρεηξ, ζα ήζεια κα ζαξ
δηαβεβαηώζς όηη ε ζομβμιή θαη ε ζομπανάζηαζε ηεξ Πενηθενεηαθήξ
Δηεύζοκζεξ Εθπαίδεοζεξ Δοηηθήξ Ειιάδμξ, ζα είκαη αμένηζηε θαη μοζηαζηηθή
ζε όιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ.

Εύπμμαη ζε όιμοξ ζαξ, ογεία, επηηοπία θαη θαιή δύκαμε ζημ ένγμ μαξ. Έκα
ένγμ πμο θαιμύμαζηε ζοκεπώξ κα ημ οπενεηήζμομε με ζοκέπεηα, ζοκέπεηα θαη
αηζηόδμλμ πκεύμα.

Καλή και δημιξρογική ςοξμιά!

