
Χαιρετισμός του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κ. Διονυσίου Μεσσάρη για την έναρξη της νέας 

σχολικής χρονιάς 2014-2015 

 

 

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,  

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,  

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2014-2015 σηματοδοτεί την απαρχή ενός 

νέου κύκλου συστηματικής και σκληρής δουλειάς για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας.  

Πρώτα από όλα, όμως, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας 

κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες καταφέραμε να 

ανταποκριθούμε στις περιστάσεις που προσδιορίζουν και χαρακτηρίζουν την 

ανθρωπογεωγραφία της νησιωτικής περιοχής του Νοτίου Αιγαίου, αφενός 

ενισχύοντας υπάρχουσες δομές και δράσεις και αφετέρου αναπτύσσοντας νέες.  

Ειδικότερα, θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των φορέων της 

Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τους εκπροσώπους των 

εκπαιδευτικών, τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και 

των φορέων επιμόρφωσης, των συλλόγων γονέων, των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων, των τοπικών κοινωνιών για τη συνεχή υποστήριξη και το ενδιαφέρον 

τους. Σημαντικό ρόλο στην όλη προσπάθεια έπαιξαν οι Προϊστάμενες Επιστημονικής 

και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, οι Σχολικοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας, οι Διοικητικοί υπάλληλοι της 

εκπαίδευσης, οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτούς για τον αποτελεσματικό συντονισμό, την 

υποστήριξη αλλά και την οργάνωση όλων των δράσεων, την έγκαιρη αντιμετώπιση 

των προβλημάτων αλλά και το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας που επέδειξαν. 

Οι υπάρχουσες δομές και οι εποπτευόμενοι φορείς υπήρξαν προσηλωμένοι 

συνεργάτες  στην προσπάθεια για την επίτευξη της αριστείας και τη διεύρυνση των 

πνευματικών οριζόντων. 

Ιδιαίτερη αξία, όμως, οφείλω να αποδώσω στο έργο των μάχιμων 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νησιά μας και που καταβάλλουν κάθε δυνατή 

προσπάθεια, παρά τις αντίξοες πολλές φορές συνθήκες, στην υλοποίηση του 

παιδαγωγικού τους έργου.  



Σήμερα, όμως, νέοι στόχοι τίθενται προς εκπλήρωση και νέες προκλήσεις 

ορίζονται προς διεκδίκηση. Όλοι όσοι υπηρετούμε στο πεδίο της εκπαίδευσης, ας 

ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας σε κοινό βηματισμό με τις τοπικές κοινωνίες και με 

το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ας εργαστούμε με συνέπεια και υπευθυνότητα στο 

σημαντικό έργο που έχουμε αναλάβει για την εκπαίδευση και την αγωγή των 

μαθητών του Νοτίου Αιγαίου. Απερίσπαστοι, ας ετοιμαστούμε να φέρουμε σε πέρας 

το καθήκον μας, για μία ακόμη φορά, με τον καλύτερο τρόπο.  

Αναμφισβήτητα, αποτελεί κοινό τόπο ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

κοσμείται από εξαίρετους μαθητές και εκπαιδευτικούς,  που με τον καθημερινό 

αγώνα τους στο μικροεπίπεδο των σχολικών τάξεων, οικοδομούν μια παιδεία που 

διευρύνει τους ορίζοντες και επενδύει στην καινοτομία. Η πρόκληση για όλους μας 

στη νέα σχολική χρονιά είναι να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω. 

Σε αυτήν την προσπάθεια εύχομαι ολόψυχα στους μαθητές, τους γονείς, τους 

εκπαιδευτικούς, το διοικητικό προσωπικό και τις οικογένειές τους, καλή σχολική 

χρονιά με υγεία και δύναμη. 

 

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας 

& Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου 
 

Διονύσιος Μεσσάρης 

 

 

 

 
 
 
 


