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 Μήνυμα Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για την έναρξη της 

σχολικής χρονιάς 2022-2023 

Αγαπητοί/ες μαθητές/τριες, αγαπητοί/ες συνάδελφοι/φισσες, αγαπητοί γονείς, 

η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τις μεγαλύτερες ελπίδες ότι φέτος θα είναι μία από τις καλύτερα εκπαιδευτικά 

σχολικές χρονιές των τελευταίων δεκαετιών. 

«H παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ’ αγαθά φέρει». Η μόρφωση όπως μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά. 

(Σωκράτης, 469-399 π.Χ.) 

Ένας νέος εκπαιδευτικός χρόνος ανατέλλει. Κάθε νέα αρχή γεννά ελπίδες και προσδοκίες. Κάθε εκπαιδευτικός 

σχεδιάζει αλλά και ονειρεύεται το καλύτερο για την εκπαιδευτική του κοινότητα.  

Οι σχολικές μονάδες ανοίγουν με ήπια μέτρα και με την πρόβλεψη ότι θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες της πανδημίας 

και βέβαια με όνειρα κι αισιοδοξία για ένα σχολείο δημοκρατικό και σύγχρονο. 

Ύστερα από μια μεγάλη προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης 

Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έχοντας 

δουλέψει με σεβασμό και ενδιαφέρον είμαστε έτοιμοι να σηματοδοτήσουμε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 

2022-2023. Όλες οι σχολικές μονάδες στις 12 Σεπτεμβρίου 2022 θα λειτουργήσουν από την πρώτη μέρα, με τους/τις 

εκπαιδευτικούς και τα σχολικά βιβλία στη θέση τους. 

Ευελπιστούμε η φετινή σχολική χρονιά να δώσει περισσότερες ευκαιρίες, ώστε η εκπαίδευση να είναι ομαλή για 

όλους/ες. Ο απαίδευτος νους δεν έχει καμία εσωτερική ευγένεια, ο απαίδευτος νους δεν έχει χιούμορ, ο απαίδευτος 

νους συγχωρεί τον εαυτό του αλλά ποτέ τους άλλους. 

Με τη βοήθεια όλων των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων, η εκπαιδευτική πορεία θα είναι πιο ομαλή 

και πιο ευχάριστη. Είμαστε βέβαιοι πως το αξιολογότατο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Περιφέρειάς 

μας, οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι γονείς, θα δώσουν και αυτή τη σχολική χρονιά τον καλύτερο εαυτό τους. Σας 

ευχαριστούμε θερμά για την ανεκτίμητη προσφορά σας στην εκπαίδευση. 

Σας καλώ όλους και όλες να ανταποκριθούμε στο όραμα μιας σύγχρονης εκπαίδευσης με νέα δυναμική δίνοντας 

προτεραιότητα στην ανθρωπιστική της διάσταση, που θα προάγει και θα αναβαθμίσει ποιοτικά τον άνθρωπο. Τα 

ανθρώπινα δικαιώματα είναι έμφυτα σε κάθε άνθρωπο. 

Εύχομαι στους μαθητές και στις μαθήτριες υγιή, ασφαλή και δημιουργική σχολική χρονιά 

Στους εκπαιδευτικούς εύχομαι, καλή επιτυχία στον απαιτητικό ρόλο που καλούνται να αναλάβουν και στους γονείς 

δύναμη και αντοχή για να ανταπεξέλθουν με επάρκεια στο έργο τους. 

Καλή, ασφαλή και δημιουργική σχολική χρονιά!  

 

 


