
Μήνυμα Διευθυντή προς μαθητές/τριες 
 

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, 
 

Με την έναρξη του σχολικού έτους, η Διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, σας 

καλωσορίζουν και σας εύχονται μία όμορφη και παραγωγική χρονιά γεμάτη δύναμη και υγεία. 

Αρχικά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και ο κάθε εκπαιδευτικός 

ξεχωριστά, καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς, θα βρισκόμαστε συνεχώς στο πλευρό σας για να 

σας στηρίξουμε και να επιλύσουμε οποιαδήποτε προβλήματα σας απασχολούν. Δυστυχώς, η 

φετινή σχολική χρονιά μας βρίσκει αντιμέτωπους με ένα συνεχή πόλεμο ενάντια στην πανδημία 

του κορωνοϊού, η οποία θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη για όλους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν 

να τηρούμε μερικούς απλούς κανόνες, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν να περιορίσουμε τον κίνδυνο 

μετάδοσης του ιού.   
 

Βασικά καθημερινά μέτρα πρόληψης είναι: 

1. Η χρήση μάσκας  

2. Τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων  

3. Πλύσιμο χεριών σε τακτά χρονικά διαστήματα 

4. Η χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος 
  
Συγχρόνως, θεωρώ πολύ σημαντικό να τηρούμε και να ακολουθούμε όλοι κάποιες βασικές αρχές 

και αξίες πάνω στις οποίες θα στηριχθούμε για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να 

συνεργαστούμε αρμονικά. Αναμφίβολα, ο  αμοιβαίος σεβασμός και η εμπιστοσύνη αποτελούν τις 

βάσεις για την ανάπτυξη μίας ουσιαστικής σχέσης δασκάλου – μαθητή. Σεβασμός σημαίνει 

αναγνωρίζω τα βασικά δικαιώματά σας, αποδέχομαι τη διαφορετικότητα και κατανοώ τα 

προβλήματα και τις αγωνίες σας. Με τον ίδιο τρόπο όμως θα πρέπει να λειτουργείτε κι εσείς 

απέναντι σ’ εμάς. Αυτό, αποτελεί βασική προϋπόθεση και θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους 

σας, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρουμε να κτίσουμε σε γερά θεμέλια και να προχωρήσουμε μπροστά.  
 

Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε τεράστιες δυνατότητες. Μην πάψετε ποτέ να πιστεύετε στον εαυτό 

σας και στις δικές σας δυνάμεις. Διαθέτετε όλα όσα χρειάζονται για να φτάσετε ψηλά και να κάνετε 

τα όνειρά σας πραγματικότητα. Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε όμως είναι να εστιάσετε στο 

στόχο σας και να εργάζεστε συστηματικά και μεθοδικά. Οι δυνατότητες είναι μέσα στον καθένα 

από εσάς. Απλά, θα πρέπει να τις αξιοποιήσετε ώστε να πετύχετε τους δικούς σας προσωπικούς 

στόχους.  
  
Τελειώνοντας, αναφέρω μερικές χρήσιμες πληροφορίες που θα συμβάλουν στην καλύτερη 

οργάνωση της σχολικής σας ζωής.  
 

(α) Έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο στις 7:30π.μ  

(β) Τακτικός και προσεκτικός έλεγχος του αριθμού των απουσιών σας.  

(γ) Προσέλευση στο σχολείο με την καθορισμένη μαθητική στολή και με ευπρεπή εμφάνιση 

(χωρίς υπερβολές στα μαλλιά-κούρεμα, εμφανές αξύριστο πρόσωπο, μακιγιαρισμένο 

πρόσωπο, κλπ). 

(δ) Απαγορεύεται η μεταφορά και η χρήση κινητού τηλεφώνου στην τάξη.  

(ε) Σε περίπτωση παρουσίασης οποιουδήποτε προβλήματος να γίνεται άμεση αναφορά στον 

Υ.Τ σας αλλά και στον υπεύθυνο Διοικητικό Β.Δ.  

(ζ) Το σχολείο θα έχει συχνή επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες σας.  
 

Τελειώνοντας, θα ήθελα για ακόμη μια φορά να ευχηθώ σε όλους καλή και παραγωγική χρονιά.  
 

Ο Διευθυντής,  

Θεόδωρος (Άκης)  Ηλία 


