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 ΘΕΜΑ:«Αποχαιρετιςτήρια επιςτολή» 

 
 

Αγαπθτζσ και αγαπθτοί  ςυνάδελφοι και ςυνεργάτεσ, 

ιμερα ολοκλθρϊνεται μια περίοδοσ που άρχιςε πριν από τεςςεράμιςι χρόνια, όταν ανζλαβα 

κακικοντα Διευκυντι ςτθν Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αϋ Ακινασ. 

Με τθ λιξθ τθσ κθτείασ μου, κζλω να ευχαριςτιςω όλεσ και όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ 

Διευκυντζσ και τισ Διευκφντριεσ των ςχολείων, τουσ Προϊςταμζνουσ και Προϊςταμζνεσ των 

Νθπιαγωγείων, τουσ διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ και τουσ αποςπαςμζνουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ 

Διεφκυνςθ Π.Ε Αϋ Ακινασ, κακϊσ και όλουσ τουσ φορείσ - εκπαιδευτικοφσ και μθ - για τθ 

ςυνεργαςία που είχαμε αυτά τα χρόνια. 

ε μια περίοδο μεγάλων προκλιςεων, ζχω βακιά πεποίκθςθ ότι, όλοι οι - είτε άμεςα είτε 

ζμμεςα - εμπλεκόμενοι με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία καταβάλλαμε κάκε δυνατι προςπάκεια 

ϊςτε να απαντιςουμε κετικά και να κερδίςουμε, ςε μεγάλο βακμό, όλα τα κρίςιμα ςτοιχιματα. 

Γιατί τζτοιο ιταν θ προςπάκεια για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του νζου, Ολοιμερου 

χολείου με ενιαίο τφπο, θ ζνταξθ όλων των προςφυγόπουλων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, θ 

υλοποίθςθ τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ προςχολικισ εκπαίδευςθσ, θ ενίςχυςθ και ανάπτυξθ των 

δομϊν τθσ ειδικισ αγωγισ, θ αναβάκμιςθ του δθμόςιου ςχολείου. 

Αξιοποιϊντασ όλο μασ το ανκρϊπινο δυναμικό και όλεσ μασ τισ δυνατότθτεσ, υπερβαίνοντασ 

υπάρχουςεσ πακογζνειεσ, αγωνιςτικαμε για ζνα νζο παράδειγμα ςχολείου που κα επιλφει 

προβλιματα και κα υπεραςπίηεται το δίκαιο, τθν αμοιβαιότθτα και τθ διαφορετικότθτα, ικανό 

και άξιο να ανταποκρικεί με επάρκεια και επιτυχία ςτισ αυξθμζνεσ ανάγκεσ των μακθτϊν και τθσ 

κοινωνίασ. Με βακιά προοδευτικι αντίλθψθ για τθ λειτουργία του, ϊςτε να μπορεί να απαντιςει 

ςτθν κρίςθ ςυλλογικοφ οράματοσ για τθν παιδεία. Για τθν περαιτζρω εξζλιξι του και τθν 

ικανοποίθςθ τθσ δθμοκρατικισ αξίωςθσ για το ςχολείο τθσ ιςότθτασ και τθσ ποιότθτασ.  

Επιπλζον αυτϊν, αποτζλεςε για μζνα  ιδιαίτερθ τιμι το γεγονόσ ότι θ επιλογι μου ωσ 

Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, εκτόσ των αντικειμενικϊν κριτθρίων, πραγματοποιικθκε 

και με τθν ψιφο των ςυναδζλφων μου Διευκυντϊν, Τποδιευκυντϊν και Προϊςταμζνων των 

ςχολείων τθσ Αϋ Διεφκυνςθσ, οι οποίοι μου ζδωςαν τθ δυνατότθτα και με εμπιςτεφκθκαν για μια 
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δθμοκρατικι διοίκθςθ, με διαφάνεια και αμοιβαίο ςεβαςμό. Αυτι ιταν ταυτόχρονα για μζνα 

ευκφνθ και δζςμευςθ.  

Ευχαριςτϊ, τζλοσ, όλουσ και όλεσ, εκπαιδευτικοφσ με κζςθ ευκφνθσ και μάχιμουσ 

εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ που, ςυμμεριηόμενοι ζνα ευρφτερο αξιακό πλαίςιο δικαιοςφνθσ και 

αλλθλεγγφθσ, προςζφεραν τθ ςτιριξι τουσ ςε όλθ αυτι τθ διαδρομι, με ςεβαςμό ςτο 

λειτοφργθμά τουσ. 

 

Εφχομαι υγεία και δφναμθ ςε όλουσ ςασ. 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. Αϋ ΑΘΗΝΑ 
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