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ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί, Αγαπητές Μαθήτριες,
Αγαπητοί Μαθητές,
Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας ελπιδοφόρας αρχής και αποτελεί
το εφαλτήριο για μια νέα προσπάθεια, με νέους στόχους και προσδοκίες.
Μια νέα σχολική χρονιά αρχίζει και μαζί ένα πολύτιμο ταξίδι στη γνώση και στη
δημιουργία. Ένας νέος κύκλος ζωής, γεμάτος με όνειρα, αξίες και μόρφωση.
Ο δρόμος προς τη μάθηση είναι σίγουρα απαιτητικός και επίπονος αλλά δεν
παύει να είναι γόνιμος και συναρπαστικός, παρέχοντας γνώσεις, καλλιεργώντας
δεξιότητες, ιδανικά αλλά και πνευματικά εφόδια για προσωπική και
επαγγελματική εξέλιξη.
Σε αυτή την προσπάθειά σας, θα είμαστε για ακόμη μία φορά στο πλευρό σας,
βελτιώνοντας τις υπάρχουσες συνθήκες στο μέγιστο βαθμό, καταβάλλοντας όλες
μας τις δυνάμεις προκειμένου να οικοδομήσουμε μια χρονιά σημαντική και
δημιουργική, με ήθος και αξίες.
Υπεύθυνα και στοχευμένα, με συνέπεια και αισιοδοξία, ανεξάρτητα από τις
δυσκολίες και τις υψηλές απαιτήσεις των σημερινών συνθηκών τόσο στην
εκπαιδευτική όσο και στην ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα, θα
συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας εποικοδομητικής και δημιουργικής σχολικής
χρονιάς.
Ωστόσο, στο ταξίδι αυτό πρέπει όλοι να είστε σε εγρήγορση, προκειμένου να
αντιμετωπίσετε τα εμπόδια που τυχόν να συναντήσετε στην πορεία σας. Δεν
πρέπει να τους επιτρέψετε να λειτουργήσουν ως ανασταλτικοί παράγοντες, αλλά
ως ευκαιρίες και δυνατότητες, αποδεικνύοντας κάθε φορά το μέτρο της αξίας
σας.
Σας καλώ λοιπόν να αγωνιστείτε για τα όνειρά σας, πάντα με σεβασμό,
κατανόηση και ανθρωπισμό, ποιότητες αδιαπραγμάτευτες και πάνω στις οποίες
βασίζεται η ζωή, η ευημερία της κοινωνίας και η δημοκρατία.
Όλοι μαζί θα καταθέσουμε το μεράκι και τη φαντασία μας, τη γνώση και
τη δημιουργικότητα μας, για να προσφέρουμε σε αυτή τη γενιά το
μέλλον που της αξίζει.
Να έχετε όλοι υγεία και δύναμη, έμπνευση, πείσμα και υπομονή, για να
κατακτήσετε τους στόχους σας και να απολαύσετε το συναρπαστικό αυτό ταξίδι.
Η κοινή μας αγάπη για ουσιαστικό έργο και αληθινή πρόοδο αποτελεί κοινή μας
επιθυμία για ένα καλύτερο μέλλον.
Υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με χαμόγελο και αισιοδοξία κι αυτό είναι το μήνυμα
που σας καλώ να πάρετε σήμερα μαζί σας.

Ας ξεκινήσουμε τη νέα αυτή σχολική χρονιά με
προκειμένου να φέρουμε σε πέρας την αποστολή μας.

παραγωγική

δύναμη,

Στους αγαπητούς μαθητές και τις μαθήτριές μας, εύχομαι «Καλή Πρόοδο» και σε
όλους μας μια «Καλή δημιουργική σχολική χρονιά»!
o

