
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ταχ.Δ/νση       : Διοικητήριο, Μεραρχίας 36     

Ταχ.Κωδ.        :  62110                                                        

Τηλέφωνο       : 2321350300 

FAX                : 2321350466 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

    Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών για την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς 
 
 
Αγαπητά μου παιδιά, 
 

Ένας καινούριος κύκλος με προορισμό τη μάθηση  ανοίγει σήμερα για όλους εσάς,  
με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Aπό σήμερα αρχίζει ο δικός σας αγώνας για την 
κατάκτηση της μόρφωσης και της γνώσης. Ένας αγώνας όμορφος και ουσιαστικός που θα 
σας δώσει ισχυρά εφόδια για ένα λαμπρό μέλλον.  

Όλοι εσείς , οι μαθήτριες και οι μαθητές, είστε η ελπίδα για εμάς , τώρα μάλιστα που 
περισσότερο από ποτέ την έχουμε ανάγκη , λόγω των δυσκολιών που βιώνουμε. Είμαι 
βέβαιος πως και τη φετινή σχολική χρονιά θα δουλέψετε σκληρά προκειμένου να 
ανταποκριθείτε με τον καλύτερο τρόπο στον ρόλο σας . Η επιδίωξη υψηλών στόχων, η 
δημιουργικότητα και η συνεργασία θα πρέπει να είναι αυτά που θα σας οδηγούν , ώστε να 
επιτύχετε το μέγιστο αποτέλεσμα.  

Γνωρίζω πολύ καλά βέβαια πως η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς συνοδεύεται 
πολλές φορές από ανησυχία και άγχος γιατί όλοι ξέρουμε πως οι υποχρεώσεις σας ως 
μαθητές είναι αυξημένες. Αυτά τα συναισθήματα όμως δεν πρέπει να στέκονται τροχοπέδη 
στην πορεία σας , καθώς ο στόχος υπερνικά πάντα τον οποιοδήποτε φόβο. Να έχετε 
πάντα στο μυαλό σας πως η γνώση είναι δύναμη και πως οι όποιες δυσκολίες 
προκύπτουν δεν θα πρέπει να σας αποθαρρύνουν αλλά αντιθέτως να σας οπλίζουν με 
μεγαλύτερη θέληση, υπομονή και επιμονή.  

Παράλληλα, απευθύνω τις θερμότερες ευχές μου σε όλους τους εκπαιδευτικούς, 
ώστε και αυτή η χρονιά να είναι δημιουργική. Είναι αλήθεια πως πολλές φορές οι 
διδάσκοντες καλούνται να υλοποιήσουν το έργο τους με πολλές αντιξοότητες , χωρίς 
παρόλα αυτά να χάνουν ούτε μια στιγμή την αίσθηση του υψηλού καθήκοντος που έχουν 
απέναντι στη νέα γενιά. Γι’ αυτό και ακούραστοι σας τροφοδοτούν με  όλες τις απαραίτητες 
γνώσεις , σας βοηθούν να αναπτύσσετε την κριτική σας σκέψη και παράλληλα σας 
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τονίζουν τη σπουδαιότητα των ηθικών αξιών , ως εφόδια για την ανάπτυξη μιας 
ολοκληρωμένης προσωπικότητας. 

Συμπαραστάτες και αρωγοί όμως είναι και οι γονείς σας που δίνουν από την 
πλευρά τους τον δικό τους αγώνα, διασφαλίζοντας για εσάς τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες που θα σας οδηγήσουν στην πρόοδο και την επιτυχία. Και σ ‘ αυτούς λοιπόν θα 
ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη και κουράγιο στο δύσκολο δρόμο των παιδιών τους. 
 

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών  βρίσκεται στο πλευρό σας. Στόχος μας  όλα αυτά 
τα χρόνια είναι η διαρκής και αγαστή συνεργασία με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα  ,έτσι 
ώστε να επιλύονται τυχόν προβλήματα αλλά και να προωθούνται σημαντικά ζητήματα. 
 
  Εύχομαι  από καρδιάς σε όλους καλή σχολική χρονιά με υγεία και δύναμη. 
 
 
 
 
                                                                                  Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών  
                                                                                           Γιάννης Μωυσιάδης    
 
 

            

 

 

 

 

 


