
Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας κ. Αθ. Σαρδέλη 

για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021 – 2022. 

 

 

Η έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς παρέχει πάντοτε το εφαλτήριο για μια 

καινούργια αρχή για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η επιστροφή στα θρανία  στέλνει κι ένα 

σήμα ελπίδας και νέας δημιουργικότητας. Κι αυτό γιατί το σχολείο είναι και μάθηση και 

παιχνίδι και παρέες με τους συνομηλίκους. Είναι η δική μας κοινωνία και ο δικός μας 

ασφαλής κόσμος… 

Και η νέα σχολική χρονιά, 2021-2022, αναμένεται να είναι μια απαιτητική χρονιά, 

αφού η πανδημία εξακολουθεί να ταλαιπωρεί όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και ολόκληρη 

την οικουμένη. Με τα δεδομένα αυτά και με την σημαντική εμπειρία που έχουμε μέχρι 

σήμερα αποκτήσει, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για μια συντεταγμένη 

διαχείριση της κατάστασης. Στην προσπάθεια όλων για διασφάλιση της υγείας των 

μαθητών/τριών μας και των συναδέλφων εκπαιδευτικών, υπενθυμίζουμε την προτροπή 

των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για εμβολιασμό.  

Στηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς μας και τους εμπιστευόμαστε, είναι αυτοί που 

κράτησαν, με πολλαπλούς ρόλους, το Δημόσιο σχολείο ψηλά σε περιόδους δύσκολες. Για 

μια ακόμη φορά υλοποιείται η υποχρέωση της πολιτείας να ανοίγουν όλα τα σχολεία από 

την πρώτη μέρα χωρίς ελλείψεις σε βιβλία και εκπαιδευτικούς. Ο συνολικά μεγάλος 

αριθμός μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών που διορίστηκαν φέτος, πριν χτυπήσει 

το πρώτο κουδούνι, αλλά και η έγκαιρη και συστηματική προετοιμασία και ο σωστός 

προγραμματισμός, έχουν ως αποτέλεσμα την δυνατότητα να υποστηρίξουμε με τον 

προσφορότερο τρόπο τη λειτουργία του Δημόσιου σχολείου. 

Κάθε εποχή είναι διαφορετική, αλλά εκείνο που πρέπει να κρατάμε είναι ο 

σεβασμός και η φροντίδα στις αξίες . Ας δώσουμε και σήμερα αξία στις αξίες, υπάρχουν 

πολλοί τρόποι. Η αληθινή μόρφωση δεν είναι γνώση στεγνή. Διαποτίζεται από την Αλήθεια 

και συμβαδίζει με την Αρετή. Διαπλάθει χαρακτήρες σε όλα ωραίους, χωρίς να στέκεται στο 

εξωτερικό  «φαίνεσθαι» και  «έχειν» του ανθρώπου. Καλλιεργεί γι’ αυτό πρώτα – πρώτα 

τον «έσω άνθρωπο». Για το λόγο αυτό αναδεικνύεται  μεγάλη η ανάγκη της ποιοτικής 

εκπαίδευσης και της ουσιαστικής παιδείας. Το μέλλον δημιουργείται από εκείνους που 

σήμερα εκπαιδεύουμε.  

Εύχομαι σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς και κηδεμόνες,  

υγεία, κουράγιο και δύναμη. Χαρούμενη η νέα σχολική χρονιά!!! 

 

 

Ο Δ/ντής της Δ.Δ.Ε. Αιτ/νίας 

Αθανάσιος Φ. Σαρδέλης 


