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Θέμα: «Μήνυμα του Διευθυντή Δ.Ε. με αφορμή τη λήξη των εξετάσεων 
και την έναρξη των θερινών διακοπών» 
 
 

Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 

Με αφορμή το πέρας των εξετάσεων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 
θερμά για την ουσιαστική συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή τους. Για μια 
ακόμη φορά στηρίξατε τις προσπάθειες των παιδιών με προθυμία, 
υπευθυνότητα, υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης και ευθύνης απέναντι στα ίδια και 
στους γονείς τους. Με τη δράση σας ενισχύσατε τόσο την ψυχολογία των 
μαθητών όσο και την αξιοπιστία του θεσμού.  

 
Ωστόσο, δε θα μπορούσα να παραλείψω ότι με λύπησε ιδιαίτερα το 

γεγονός ότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί ζήτησαν να εξαιρεθούν από τη διαδικασία 
των Πανελλαδικών εξετάσεων. Ομολογουμένως, έλπιζα ότι τόσο η 
σοβαρότητα του θεσμού όσο και το αίσθημα καθήκοντος των εκπαιδευτικών 
θα απέτρεπε την ύπαρξη, έστω και αυτής της μειοψηφίας.  

 
Πιστεύω, όμως, ότι στο μέλλον θα εκλείψουν ανάλογες δυσάρεστες 

καταστάσεις. Άλλωστε, κατά τα άλλα, η μεταξύ μας συνεργασία, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της χρονιάς, υπήρξε αποδοτική κι εύχομαι να συνεχιστεί και την 
επόμενη χρονιά.  

 



 Επιτρέψτε μου, με την ευκαιρία, να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς 
που αποχωρούν από την Υπηρεσία, λόγω συνταξιοδότησης, για το έργο, που 
με αξιοσύνη και αμέριστη αγάπη, πρόσφεραν στους νέους και την παιδεία του 
τόπου μας.  
 
 Η Διεύθυνσή μας, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, θα στέκεται στο 
πλάι σας και θα στηρίζει το απαιτητικό έργο σας. Μόνο με ομαδικό πνεύμα και 
συλλογική προσπάθεια θα πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η 
περίοδος, μάλιστα, των θερινών διακοπών πιστεύω ότι προσφέρεται, για να 
ξεκουραστούμε και με καθαρό μυαλό να αναλογιστούμε με ποιους τρόπους 
θα συμβάλλει ο καθένας από μας, από όποια θέση και αν κατέχει, στο να 
αποκτήσει το σχολείο πρωταγωνιστικό ρόλο στην  παροχή εκπαίδευσης και 
παιδείας στα παιδιά, το μέλλον αυτού του τόπου.   
 

Σας εύχομαι ολόψυχα προσωπική και οικογενειακή υγεία και καλό 
καλοκαίρι.  
 
 
 
              
 


