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Αγαπητά μου παιδιά,  
 
   Για όλους όσοι ασχολούνται με την εκπαιδευτική διαδικασία - μαθητές και 
μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς, και φυσικά για τα στελέχη του ΥΠ.Ε.Π.Θ. – ο 
Σεπτέμβρης αποτελεί μία χρονική τομή, που διαφοροποιεί την κοινώς αποδεκτή έναρξη 
του έτους και την μεταφέρει , έτσι ώστε να συμπίπτει με την αρχή της σχολικής χρονιάς. 
Αυτή η «άτυπη» μεταφορά εκφράζει τις προσδοκίες, τις αγωνίες και τα όνειρα των 
παιδιών, που προετοιμάζονται για την επιστροφή στα θρανία.  
 Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, γι’ αυτό και όλοι μας γνωρίζουμε πόσο 
σημαντική είναι αυτή η πρώτη μέρα για τα παιδιά μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι 
όλοι μας, ξεκινώντας  από το προσωπικό και την διεύθυνση της κάθε σχολικής μονάδας 
και φθάνοντας ως την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, θα είμαστε δίπλα σας σε ό,τι μας 
χρειαστείτε, για να ακούσουμε τις απόψεις, τους προβληματισμούς, αλλά και τις 
διαφωνίες και την κριτική σας, η οποία μας είναι απαραίτητη, προκειμένου να 
προχωρήσουμε ασφαλέστερα σε ριζικές αλλαγές και καινοτόμους πρωτοβουλίες.  

Κοινός μας στόχος είναι να διαμορφώσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα 
αναβαθμισμένο, ποιοτικό και ανταγωνιστικό, που εξασφαλίζει στους μαθητές και τις 
μαθήτριες όλες τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες να ικανοποιήσουν τα όνειρα και τις 
φιλοδοξίες τους, αλλά και να προσαρμοστούν στις μετέπειτα απαιτήσεις της ενήλικης 
ζωής. 

Ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω σήμερα στις μαθήτριες και τους μαθητές της 
πρώτης τάξης του δημοτικού, στα λεγόμενα «πρωτάκια», που σίγουρα αισθάνονται 
μεγαλύτερη ανασφάλεια και αγωνία μπροστά στις προκλήσεις της σχολικής ζωής. Σε 
εσάς θέλω να ευχηθώ ξεχωριστά καλή αρχή και να σας διαβεβαιώσω ότι στην νέα σας 
«περιπέτεια» θα είμαστε όλοι στο πλευρό σας, για να διευκολύνουμε την προσαρμογή 
σας στο νέο, απαιτητικό μεν, αλλά πολύ ενδιαφέρον σχολικό περιβάλλον.  

Τέλος, δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε την κινητήρια δύναμη του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος, τις και τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι για ακόμη μία χρονιά ετοιμάζονται 
να προσφέρουν τη γνώση, την εμπειρία, αλλά και την ευαισθησία τους στους μαθητές, 
προκειμένου να τους βοηθήσουν όχι μόνο σε καθαρά γνωστικού τύπου προβλήματα, 
αλλά και στις διάφορες δοκιμασίες, που αντιμετωπίζουν σε όλα τα επίπεδα.   
  Εύχομαι σε όλες και όλους καλή και δημιουργική σχολική χρόνια! Ας ξεκινήσουμε 
με υψηλούς στόχους και οράματα κι ας καταβάλουμε όλοι μαζί την μέγιστη δυνατή 
προσπάθεια, για να πραγματοποιηθούν.  
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