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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  
ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ Δ/ΝΣΡΙΑ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-22 

 
Αγαπθτοί Δ/ντζσ-ντριεσ και Προϊςτ/νοι-νεσ  χολικϊν Μονάδων τθσ Π.Ε. Φωκίδασ,  

Αγαπθτοί/-εσ ςυνάδελφοι εκπαιδευτικοί,  

Αγαπθτοί/-εσ μακθτζσ και μακιτριεσ,  

Αγαπθτοί γονείσ,  

  

Με τθν τζλεςθ του Αγιαςμοφ ςιμερα ςτα ςχολεία μασ, ανατζλλει για όλουσ μια νζα ςχολικι 

χρονιά, δυναμικι και ελπιδοφόρα!  

Οι ςχολικζσ αίκουςεσ ξαναηωντανεφουν και το μαγικό ταξίδι όλθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ 

ςτον κόςμο τθσ γνϊςθσ ξεκινά. Οι προκλιςεισ είναι πολλζσ, αλλά και τα όνειρα και οι προςδοκίεσ μασ 

για μια χρονιά δθμιουργικι και καρποφόρα είναι ακόμθ περιςςότερεσ.  

Παρά το ότι θ πανδθμία δεν ζχει τελειϊςει, οι ςυνκικεσ λειτουργίασ των ςχολείων μασ φζτοσ είναι 

αςφαλζςτερεσ, ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ χρονιζσ, κακϊσ τόςο οι εμβολιαςμοί, όςο και οι 

διαγνωςτικοί ζλεγχοι ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ του Covid-19 ζχουν επεκτακεί ςθμαντικά. Οι 

εκπαιδευτικοί, με ευςυνειδθςία και υψθλι ςυναίςκθςθ τθσ κοινωνικισ τουσ ευκφνθσ πρωτοςτάτθςαν 

με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτουσ εμβολιαςμοφσ, επιτυγχάνοντασ πολφ υψθλό ποςοςτό εμβολιαςτικισ 

κάλυψθσ, ενιςχφοντασ το τείχοσ  τθσ γενικισ ανοςίασ απζναντι ςτον κορωνοϊό και δθμιουργϊντασ ζτςι 

ζνα αςφαλζςτερο ςχολικό περιβάλλον για τουσ μακθτζσ μασ και τισ οικογζνειζσ τουσ. Με αυτζσ τισ 

ευοίωνεσ προχποκζςεισ ξεκινά θ δια ηϊςθσ εκπαίδευςθ των παιδιϊν μασ, με τθν προοπτικι να 

ςυνεχιςτεί κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ.  

Η εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, θ οποία εφαρμόςτθκε γενικευμζνα και με επιτυχία από τουσ 

εκπαιδευτικοφσ μασ τισ δφο προθγοφμενεσ χρονιζσ, φζτοσ κα παρζχεται όλωσ εξαιρετικά και αυςτθρά 

ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και μόνο εφόςον διαρκεί θ πανδθμία.  

τόχοσ όλων είναι για φζτοσ θ απρόςκοπτθ λειτουργία των ςχολείων μασ και θ διαςφάλιςθ τθσ 

επιςτροφισ των παιδιϊν μασ ςτθν κανονικότθτά τουσ, ςτθν ιρεμθ, ευχάριςτθ, παραγωγικι ςχολικι 

ηωι τουσ. Για να το επιτφχουμε όμωσ αυτό, απαραίτθτθ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ όλων των 

μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ μασ κοινότθτασ, κάτι που αποτελεί υπόκεςθ και κακικον όλων μασ. 

Εκπαιδευτικοί, μακθτζσ και γονείσ ςυςτρατευόμαςτε ςτον αγϊνα κατά τθσ πανδθμίασ, ακολουκϊντασ 

με ςυνζπεια και προςοχι τισ οδθγίεσ των επιςτθμόνων και του ΕΟΔΤ. Σθροφμε λεπτομερϊσ όλα τα 

υγειονομικά πρωτόκολλα και παίρνουμε τα απαραίτθτα μζτρα ατομικισ και ςυλλογικισ προςταςίασ, 

ϊςτε μθν εκτεκοφμε και να μθν εκκζςουμε κανζνα ςτον κίνδυνο τθσ αςκζνειασ.  

Αγαπθτοί/-τζσ ςυνάδελφοι εκπαιδευτικοί,  

ςασ εφχομαι από καρδιάσ υγεία και δφναμθ για να ανταποκρικείτε με τον καλφτερο δυνατό τρόπο, 

όπωσ ζχετε πράξει μζχρι ςιμερα, ςτισ υψθλζσ απαιτιςεισ του λειτουργιματοσ που επιτελείτε. 

Καλωςορίηω για άλλθ μια φορά τουσ/τισ νεοδιόριςτουσ/τεσ  και τουσ/τισ  αναπλθρωτζσ/-τριεσ 

ςυναδζλφουσ ςτθν εκπαιδευτικι οικογζνεια τθσ περιφζρειάσ μασ. Με δεδομζνθ τθ ςφμπνοια, τθ 



ςυνεχι, εποικοδομθτικι ςυνεργαςία και τθ ςυναδελφικι αλλθλεγγφθ, πορευόμαςτε και 

προςπακοφμε από κοινοφ για να αναβακμίςουμε ακόμθ περιςςότερο τθν παρεχόμενθ εκπαίδευςθ 

ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ τθσ Φωκίδασ.  

 

 

Αγαπθτά μασ παιδιά,  

ςασ καλωςορίηουμε και πάλι ςτο ςχολείο! Ιδιαίτερα καλωςορίηουμε τα προνιπια και τουσ/τισ 

μακθτζσ/τριεσ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ. Σο ςχολείο ςασ άνοιξε τθν αγκαλιά του για να ςασ υποδεχκεί. Οι 

δαςκάλεσ και οι δάςκαλοί ςασ περιμζνουν με χαρά για να ςασ βοθκιςουν να ανακαλφψετε νζουσ 

κόςμουσ και να γευτείτε υπζροχεσ εμπειρίεσ. Η φετινι χρονιά κα είναι πολφ καλφτερθ από τθν 

περςινι. Σο ςχολείο κα παραμείνει ανοιχτό και όλοι μασ, οι δάςκαλοι και οι γονείσ ςασ κα κάνουμε 

ό,τι είναι δυνατό για να μθ μείνετε ξανά μακριά από τθν τάξθ ςασ, τουσ δαςκάλουσ και τουσ 

ςυμμακθτζσ ςασ.  

Αγαπθτοί γονείσ,  

ςτθν κοινι προςπάκειά μασ προσ όφελοσ των παιδιϊν ςασ και «παιδιϊν» μασ, ηθτοφμε τθ ςυνδρομι 

και τθ ςυνεργαςία ςασ.  Η ςυνεχισ επικοινωνία και αγαςτι ςυνεργαςία ςχολείου-οικογζνειασ είναι 

βαςικι προχπόκεςθ για τθν ομαλι προςαρμογι των παιδιϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον και τθν 

αποτελεςματικι εκπαίδευςι τουσ.  

Θα ικελα να επιςθμάνω ότι θ Διεφκυνςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Φωκίδασ κα καταβάλει κάκε δυνατι 

προςπάκεια για να εξαςφαλίςει τθν ομαλι και αποδοτικι λειτουργία όλων των ςχολείων 

αρμοδιότθτάσ τθσ και να ςυνδράμει ςτο μζγιςτο των δυνατοτιτων τθσ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτο 

πολυδιάςτατο ζργο τουσ .  

Με ελπίδα, πίςτθ, όραμα, ςυνζργεια και αγαςτι ςυνεργαςία όλων των εμπλεκομζνων, 

εκπαιδευτικϊν, γονζων και φορζων είναι ςίγουρο ότι κα δθμιουργθκοφν οι ευνοϊκότερεσ ςυνκικεσ 

για να λειτουργιςουν απρόςκοπτα τα ςχολεία μασ και να επιτευχκεί ο κοινόσ ςκοπόσ:  να 

«ανκίςουν» τα παιδιά μασ, να κερδίςουν ό,τι ςτερικθκαν από τθν προθγοφμενθ περίοδο των 

περιοριςμϊν λόγω τθσ πανδθμίασ, να αποκτιςουν με τον προςφορότερο τρόπο πολφτιμεσ γνϊςεισ 

και δεξιότθτεσ, να ωριμάςουν και να εξελιχκοφν νιϊκοντασ ιρεμα και αςφαλι ςε ζνα υγιζσ ςχολικό 

περιβάλλον που κα ανταποκρίνεται ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ του κακενόσ και κα τα υποςτθρίηει 

κατάλλθλα για να ξεδιπλϊςουν τα ταλζντα και τισ κλίςεισ τουσ.  

 

Εφχομαι ςε όλεσ και όλουσ καλι, δθμιουργικι και καρποφόρα ςχολικι χρονιά, με δφναμθ, 

αιςιοδοξία, ελπίδα και κυρίωσ υγεία! Ιδιαίτερα ςτα παιδιά μασ εφχομαι με πολλι αγάπθ, καλι 

επάνοδο ςτα ςχολεία τουσ και καλι πρόοδο!   

 

 

 Η Διευκφντρια Δ/νςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Φωκίδασ  

 

                                          Αμαλία Β. Παπαϊωάννου 


