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Μήνυμα από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Π. Κολόκα και την πρόεδρο της Β/θμίας
Σχολικής Επιτροπής Β. Τσίλη

Τις θερμότερες ευχές του για μια «καλή δημιουργική και γόνιμη σχολική χρονιά», απευθύνει
σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής
Πολιτικής, Νεολαίας, Αθλητισμού και Εθελοντισμού, Παντελής Κολόκας.

Ο κ. Κολόκας υπογραμμίζει ότι, με τη συστηματική δουλειά που έγινε κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού από την πλευρά του Δήμου Ιωαννιτών, σε συντονισμό με τους διευθυντές των
σχολικών μονάδων, υπήρξαν ευρείας κλίμακας συντηρήσεις και αποκαταστάσεις, έτσι ώστε
τα σχολεία να είναι έτοιμα την Πέμπτη να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Εκφράζει δε γι' αυτό τις ευχαριστίες του στην πρώην Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πρόεδρο
της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών, Βούλα Τσίλη και τον Πρόεδρο της
A/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών, Βασίλη Τσαμπαλά.

Μήνυμα του Αντιδημάρχου Παιδείας Παντελή Κολόκα
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Αγαπητά μου παιδιά, μαθήτριες και μαθητές

Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί – Σεβαστοί γονείς και κηδεμόνες

Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε μια καλή δημιουργική και γόνιμη σχολική χρονιά

Η μεγαλύτερη επένδυση για τον άνθρωπο είναι η Παιδεία. Στο σχολικό περιβάλλον
χτίζονται τα θεμέλια, διδάσκονται οι πραγματικές αξίες που μας ακολουθούν όλους στην
ενήλικη ζωή μας.

Κοινή προσπάθεια όλων μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχολικό περιβάλλον ποιοτικό που
να δίνει τα εφόδια στους μαθητές να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους.

Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που βιώνουμε στις σημερινές συνθήκες και που έχουν αντίκτυπο
σε όλους μας. Όμως από τις δυσκολίες αντλούμε δύναμη.

Απευθυνόμενος στους μαθητές, τους προτρέπω να ονειρεύονται, να αγωνίζονται, να
τολμούν, να θέτουν στόχους.

Απευθυνόμενους στους γονείς, εύχομαι δύναμη στον καθημερινό τους αγώνα για να
καμαρώσουν αύριο τα παιδιά τους όπως επιθυμούν.

Απευθυνόμενος στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς τους, είμαι βέβαιος ότι για μια ακόμη
χρονιά, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν, θα πράξουν αυτό που γνωρίζουν καλά:
θα προσφέρουν γνώση, εμπειρίες αλλά και ευαισθησία που υπερβαίνει το γνωστικό πεδίο
της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Θέλω να διαβεβαιώσω όλους σας ότι ο Δήμος Ιωαννιτών, εγώ προσωπικά ως αρμόδιος
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αντιδήμαρχος, οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών και ο υπηρεσιακός μηχανισμός, θα
είμαστε πάντα δίπλα σας.

Ήδη τους δύο καλοκαιρινούς μήνες σε συντονισμό και συνεργασία με τους διευθυντές των
σχολικών μονάδων και παρά τα περιορισμένα οικονομικά μέσα, έγινε μια πολύ σοβαρή
δουλειά στα σχολεία. Εργασίες ευρείας κλίμακας, για το βάψιμο, τη συντήρηση φθαρμένων
στοιχείων, τη μόνωση στεγών και την προμήθεια εξοπλισμού.

Ευχαριστώ την πρώην Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πρόεδρο της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής
Δήμου Ιωαννιτών, Βούλα Τσίλη και τον Πρόεδρο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου
Ιωαννιτών, Βασίλη Τσαμπαλά, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, ώστε τα σχολεία του
Δήμου να είναι έτοιμα υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το μήνυμα της Βούλας Τσίλη για τη νέα σχολική χρονιά

«Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σηματοδοτεί την έναρξη μιας ελπιδοφόρας αρχής.
Ένας νέος κύκλος ζωής αρχίζει, γεμάτος όνειρα, αξίες, μόρφωση και δημιουργία». Αυτό,
μεταξύ άλλων, αναφέρει από την πλευρά της στο μήνυμά της προς του μαθητές, εν όψει
της έναρξης της σχολικής χρονιάς, την προσεχή Πέμπτη, η πρώην αντιδήμαρχος και
Πρόεδρος Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ιωαννιτών Βούλα Τσίλη.
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