
Αποχαιρετιςτήρια επιςτολή του απερχόμενου  Διευθυντή Π.Ε. Δ΄ Αθήνασ 

 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ςυναδζλφιςςεσ και ςυνεργάτεσ 

 

  Μετά από τεςςεράμιςι χρόνια ςτθ κζςθ του Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ Δϋ Ακινασ και λόγω τθσ αποχϊρθςισ μου, αιςκάνομαι τθν εςωτερικι 

ανάγκθ και τθν θκικι υποχρζωςθ να επικοινωνιςω με  όλεσ και όλουσ  εςάσ, που 

υπιρξατε ςυνεργάτεσ και ςυνοδοιπόροι μου ςε μια ιδιαίτερα δφςκολθ και 

απαιτθτικι περίοδο, για να ςασ αποχαιρετιςω και να ςασ ευχαριςτιςω. 

Σε επιςτολι μου τον Ιανουάριο του 2016, πριν αναλάβω τα νζα κακικοντα, 

είχα υποςχεκεί να υπθρετιςω με ςυνζπεια το δθμόςιο ςχολείο, τον εκπαιδευτικό 

και τον μακθτι. Στο τζλοσ αυτισ τθσ διαδρομισ  νιϊκω ικανοποιθμζνοσ και 

δικαιωμζνοσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ μου, βαςικό μου μζλθμα αποτζλεςε το 

ςυμφζρον του μακθτι, θ βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, το ιρεμο και 

αςφαλζσ εργαςιακό περιβάλλον των εκπαιδευτικϊν. Κυρίαρχθ επιλογι μου οι 

ανοιχτζσ πόρτεσ τθσ διοίκθςθσ ςτον εκπαιδευτικό, ςτον γονζα, ςτον πολίτθ.  

Ακολουκϊντασ ςυνεργατικζσ και δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, με ςεβαςμό ςτθν άλλθ 

άποψθ  και καλοπροαίρετο διάλογο αναδείχτθκε  το ανκρϊπινο πρόςωπο τθσ 

διοίκθςθσ. Με ςυνζπεια και πίςτθ ςτο λειτοφργθμά μασ, με αμζτρθτεσ ϊρεσ 

δουλειάσ, με ειλικρίνεια και ανκρωπιά,  χωρίσ διακρίςεισ και κρυφζσ προκζςεισ 

οικοδομικθκε ζνα πλαίςιο λειτουργίασ με αξιοκρατία, αντικειμενικότθτα και 

διαφάνεια.   

Σε αυτι τθ ςυλλογικι προςπάκεια βαςικοί ςυντελεςτζσ ιταν οι  πολφτιμοι 

και αγαπθτοί ςυνεργάτεσ μου ςτθ Διεφκυνςθ, οι Προϊςτάμενοι/εσ Τμθμάτων, το 

διοικθτικό προςωπικό, οι αποςπαςμζνοι εκπαιδευτικοί, θ γραμματεία του ΠΥΣΠΕ.  

Ζνα μεγάλο ευχαριςτϊ από καρδιάσ για το  ενδιαφζρον και τθν αφοςίωςθ που 

επζδειξαν για  να διεκπεραιϊςουν τισ αυξθμζνεσ υπθρεςιακζσ υποχρεϊςεισ. 

Ευχαριςτϊ  επίςθσ όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ  του ΠΥΣΠΕ για τθν 

άριςτθ και εποικοδομθτικι ςυνεργαςία.   

     Θερμζσ ευχαριςτίεσ οφείλω και ςτουσ/ςτισ διευκυντζσ/ντριεσ, προϊςτάμενεσ 

των ςχολικϊν μονάδων αλλά και ειδικότερα ςτθν κακεμιά και ςτον κακζνα μάχιμο 

εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ για τθν προςφορά, τθ φιλοτιμία, το υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ 



και τθν κατάκεςθ ψυχισ ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ. Αυτοί κράτθςαν και ςυνεχίηουν να 

κρατοφν   όρκιο το δθμόςιο ςχολείο τισ δφςκολεσ ϊρεσ. 

 

   Ευχαριςτϊ επίςθσ ιδιαίτερα: 

 τον νυν και τον τζωσ Περιφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ Αττικισ, οι 

οποίοι με εμπιςτεφκθκαν ωσ αναπλθρωτι τουσ, κακϊσ  και όλο  το 

διοικθτικό και λοιπό προςωπικό τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ για τθν 

εξαιρετικι ςυνεργαςία 

 τα  τακτικά και αιρετά μζλθ του ΠΥΣΕΕΠ ςτο οποίο είχα τθν τιμι να 

προεδρεφςω για τζςςερα περίπου χρόνια 

 τον Διευκυντι τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  Δϋ Ακινασ και το 

προςωπικό τθσ  

 τα μζλθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων των Συλλόγων των Εκπαιδευτικϊν γιατί 

παρά τισ δυςκολίεσ, με αλλθλοκατανόθςθ, βρίςκαμε τρόπουσ ςυνεννόθςθσ 

προσ  όφελοσ των ςχολείων και των εκπαιδευτικϊν 

 τον Οργανωτικό Συντονιςτι και τουσ Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του 

4ου ΠΕΚΕΣ, τουσ πρϊθν  Σχολικοφσ Συμβοφλουσ, τουσ υπεφκυνουσ ςχολικϊν 

δραςτθριοτιτων, τον Προϊςτάμενο του 1ου ΚΕΣΥ και τθν Προϊςταμζνθ του 

2ου ΚΕΣΥ για τθν άρτια παιδαγωγικι υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ των 

ςχολείων μασ κακϊσ και τθν άψογθ ςυνεργαςία μασ 

 τουσ Δθμάρχουσ, τουσ Αντιδθμάρχουσ Παιδείασ, τουσ Προζδρουσ και τα μζλθ  

των Δθμοτικϊν Επιτροπϊν Παιδείασ, τα μζλθ των Σχολικϊν Επιτροπϊν των 

οκτϊ διμων τθσ Δϋ Ακινασ για τθ γόνιμθ ςυνεργαςία 

 γονείσ και κθδεμόνεσ, Ενϊςεισ Γονζων και  Συλλόγουσ Γονζων των περιοχϊν 

αρμοδιότθτάσ μου, για τθν πάντα χριςιμθ επικοινωνία και ςυνεργαςία 

   Εφχομαι ςτθ νζα Διευκφντρια Π.Ε. Δϋ Ακινασ καλορίηικθ και κάκε επιτυχία 

ςτο δφςκολο ζργο τθσ. Σε όλεσ και όλουσ εςάσ καλι ςχολικι χρονιά με υγεία και 

δφναμθ! 

   Η κοινι προςπάκεια με  όραμα μια καλφτερθ δθμόςια εκπαίδευςθ 

ςυνεχίηεται! 

Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ 

Γιϊργοσ Κζντροσ 

 


