
Χαιρετισμός προς τις ελληνόγλωσσες εκπαιδευτικές κοινότητες της Μ. Βρετανίας και της Βόρειας 

Ευρώπης για το νέο διδακτικό έτος 2018-2019 από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου 

 

Η ξένοιαστη εποχή του καλοκαιριού πέρασε γρήγορα κι εφέτος και οι όμορφες ημέρες των διακοπών 

αποτελούν πλέον μια γλυκιά ανάμνηση. Έτσι τα σχολεία ξανάνοιξαν πάλι τη ζεστή αγκαλιά τους για να 

υποδεχθούν τους μαθητές κοντά τους και να συνεχίσουν τη μαθησιακή προσπάθεια για την ελληνόγλωσση 

εκπαίδευση και τη διάπλαση του χαρακτήρα.  

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2018-2019 θα ήθελα να εκφράσω προς όλους, εκπαιδευτικούς, 

γονείς και μαθητές τις θερμότερες ευχές μου για μια δημιουργική σχολική χρονιά. Εύχομαι καλή δύναμη, για 

να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το παιδαγωγικό μας έργο με την απαιτούμενη πίστη και αφοσίωση. 

Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς των αμιγώς ελληνικών σχολικών μονάδων, των Τμημάτων Ελληνικής 

Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) και των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων, καθώς και στις Σχολικές 

Επιτροπές και τους Προέδρους τους. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Εκκλησίας και των 

Ελληνικών Κοινοτήτων. Συνεργαστήκαμε στενά κατά την περασμένη χρονιά. Προσβλέπω στην ανανέωση και 

ενίσχυση της επιτυχούς συνεργασίας μας. 

Αξίζει να μνημονευτεί ότι οι περιοχές ευθύνης του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης της Ελληνικής 

Πρεσβείας στο Λονδίνο είναι: Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία, 

Εσθονία και Λετονία. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας στηρίζει την 

εκπαίδευση σε όλες της χώρες της Ελληνικής Διασποράς με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, βιβλία και 

εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ηλεκτρονικό. Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση αξιοποιεί τη μακρά παράδοση 

του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Ερευνών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ) και την πλούσια προσφορά 

του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), ιδιαίτερα στην πιστοποίηση της Ελληνομάθειας. Στο πλαίσιο αυτό, 

παρέχονται δυνατότητες στα παιδιά των Ελλήνων μεταναστών να παρακολουθούν μαθήματα εκμάθησης της 

ελληνικής γλώσσας και να αναπτύσσουν τις απαραίτητες γνωστικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες ώστε να 

είναι σε θέση να εντάσσονται ενεργητικά στην εκάστοτε χώρα υποδοχής.  

Ευελπιστώ ότι η νέα σχολική χρονιά θα είναι ευχάριστη και παραγωγική για όλους τους τύπους των σχολείων 

της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης. Επιπλέον, όλοι οι συνεργάτες μας θα υπηρετήσουν το υψηλό αγαθό της 

Ελληνικής Παιδείας με βάση τις αρχές της συνεργασίας, του διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού. Οι 

εκπαιδευτικοί μας περιμένουν όλα τα παιδιά με ανοιχτή την αγκαλιά όπως πάντα. Τους ευχαριστούμε θερμά 

για τις άοκνες προσπάθειες, τον θερμό ζήλο και την υποδειγματική ευσυνειδησία, με την οποία επιτελούν το 

λειτούργημά τους. Αγκαλιάζουμε όλοι μας με αγάπη και συναδελφική αλληλεγγύη το νέο διδακτικό 

προσωπικό. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλουν με τον καλύτερο τρόπο για την ασφάλεια των μαθητών και 

μαθητριών, την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και την πλήρη συμμετοχή τους στην 

κοινωνική ζωή. Να εκπονήσουν καινοτόμες δράσεις που αξιοποιούν το διαδίκτυο και την ψηφιακή 

τεχνολογία για τη διασύνδεση των σχολικών τάξεων σε όλη την υφήλιο και προωθούν την εξωστρέφεια των 

εκπαιδευτικών μονάδων στις χώρες διαμονής των μαθητών, τον διάλογο των πολιτισμών και την αποδοχή 

της διαφορετικότητας. Να αφοσιωθούν στην καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού και των πανανθρώπινων 

αξιών, ως οι κατ’ εξοχήν εμπνευστές της νέας γενιάς. 

Πάνω από όλα, καλούνται οι μαθητές να ριχθούν από την αρχή του διδακτικού έτους με κέφι και χαρούμενη 

διάθεση, οπλισμένοι με ζήλο και επιμονή, στον ωραίο αγώνα της ελληνόγλωσσης μόρφωσής τους, για να 

αποκομίσουν στο τέλος της χρονιάς τους πλούσιους καρπούς του μόχθου τους. Οι γονείς, τέλος, ευχόμαστε 

να χαίρονται και να καμαρώνουν τα παιδιά τους καθώς θα τα βλέπουν να προοδεύουν με βήματα σταθερά 

και μελετημένα. 

Εύχομαι ολόψυχα σε όλες και όλους κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας για το καλό των μαθητών μας και 

της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης γενικότερα.  

Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο 

Γιώργος Κόσυβας 


