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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Μήνυµα Αντιδηµάρχου Παιδείας, Εθελοντισµού και Κοινωνικής Μέριµνας ∆ήµου Εορδαίας Ρούλας 

Σεβαστού. 

Στους φερέλπιδες µαθητές και µαθήτριες της Εορδαίας, σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και στους 

αγαπητούς γονείς εύχοµαι από καρδιάς "Καλή αρχή". 

Έπειτα από µήνες διαδικτυακών µαθηµάτων µακριά από τις σχολικές αίθουσες βρισκόσαστε και πάλι στην 

αφετηρία της σχολικής και προσωπικής σας προόδου. Ο αγώνας δύσκολος µα συναρπαστικός. Ευχόµαστε 

οι προσπάθειές σας να είναι άοκνες και πολύµοχθες  προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι σας και να 

αποκτηθεί το πολυπόθητο αγαθό της µάθησης...Η ΓΝΩΣΗ.  

Αυτή η µεγάλη δύναµη που ανοίγει φτερά και διαβαίνει ορίζοντες, αυτή που δηµιουργεί υπευθυνότητα 

απέναντι στον εαυτό µας και τους γύρω µας. Οι συνθήκες λόγω Covid-19 µπορεί να µην είναι πλέον 

πρωτόγνωρες, εξακολουθούν όµως να είναι δύσκολες και απαιτούν υπακοή και πειθαρχία. Το αποδείξατε 

στο παρελθόν είµαστε πεπεισµένοι πως θα εφαρµόσετε και τώρα όλα τα υγειονοµικά µέτρα, προκειµένου να 

διασφαλιστεί η υγεία όλων.   

Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, οι οποίοι διακρίνονται από άψογο επαγγελµατισµό και βαθιά αφοσίωση στο 

εκπαιδευτικό τους λειτούργηµα θα σας περιµένουν στο σχολικό περιβάλλον, αυτό που ως δηµοτική αρχή 

φροντίσαµε να σας φιλοξενήσει µε όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήµατα κάνοντας τις συνθήκες 

εκπαίδευσής σας ευνοϊκές, περισσότερο ποιοτικές και πάνω από όλα ασφαλείς. Αρωγοί  λοιπόν δίπλα σας 
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οι εκπαιδευτικοί, έτοιµοι να σας καθοδηγήσουν και να δουλέψουν σκληρά προκειµένου να καλλιεργηθούν οι 

δυνατότητές σας και να δοθούν τα κίνητρα για την επίτευξη των στόχων σας. 

Το ίδιο και οι γονείς σας, άξιοι υποστηρικτές της διαδροµής και των ονείρων σας έτοιµοι να σας εξοπλίσουν 

µε θάρρος και αισιοδοξία. 

Ο ∆ήµος Εορδαίας συµπορεύεται µαζί σας κάνοντας στο βέλτιστο ότι του αναλογεί.  

 Βάλτε ψηλά τον πήχη! 

"Το µέλλον σας µπροστάρης στους ουρανούς της γνώσης". 

 

Ευτυχισµένη σχολική χρονιά µε υγεία, µε πρόοδο και επιτυχίες! 

 


