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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: «Αποχαιρετιστήρια Επιστολή» 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι & Αγαπητές Συναδέλφισσες, 
                     
Με την ευκαιρία της επικείμενης αποχώρησής μου από την ενεργό υπηρεσία στις 31 

Αυγούστου 2016 και με αφορμή τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, αισθάνομαι την 
ανάγκη, αποχαιρετώντας σας, να επικοινωνήσω με όλους σας και να σας ευχαριστήσω από 
καρδιάς για τη συνεργασία που είχαμε. 

 

Θα ήθελα, λοιπόν, αρχικά να ευχαριστήσω θερμά τους/τις μαθητές/τριες μου, τους 
γονείς και τους κηδεμόνες τους όπως και όλους εσάς, τους συναδέλφους και τις 
συναδέλφισσες, που είχα την τύχη να γνωρίσω ως εκπαιδευτικός «της τάξης» και να 
δουλέψουμε μαζί τις πρώτες δεκαετίες της επαγγελματικής σταδιοδρομίας μου στην 
εκπαίδευση. Είστε εκείνοι που για εμένα αποτελέσατε το μεγαλύτερο κεφάλαιο γνώσης και 
εμπειρίας, αυτό που τελικά με καθοδηγούσε στη μετέπειτα εξέλιξή μου. 

Ιδιαίτερη μνεία νιώθω την ανάγκη να κάνω στην κ. Βασιλική Κουρβανιού, 
Διευθύντρια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου τη διετία 2002-2004, η οποία με τίμησε 
με την απόλυτη εμπιστοσύνη της και την εκτίμησή της, όταν μετά από δική της παρότρυνση 
ανέλαβα τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Σ’  
ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Βασιλική, γιατί αυτά τα δύο χρόνια που δουλέψαμε 
και πορευτήκαμε μαζί στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λέσβου επηρέασαν καθοριστικά τη 
μετέπειτα πορεία μου στις διάφορες θέσεις ευθύνης στη διοίκηση της εκπαίδευσης.  

Επίσης, ευχαριστώ ολόψυχα όλους τους μαθηματικούς της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου για τη γόνιμη και ειλικρινή συνεργασία μας κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως 
Σχολικού Συμβούλου, από το 2007 μέχρι και σήμερα, συνεργασία, η οποία υπερβαίνοντας 
τα όρια της όποιας τυπικότητας, οικοδομήθηκε πάνω στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, 
της εμπιστοσύνης και της αλληλοεκτίμησης. Επιπροσθέτως, ευχαριστώ τον κ. Ευστράτιο 
Τζιμή, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου κατά τη διάρκεια της πρώτης 

 
Μυτιλήνη,  23 Ιουνίου 2016 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  ΜΜΕ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ  
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τριετίας της θητείας μου ως Σχολικού Συμβούλου, για την άψογη συνεργασία μας και τη 
στήριξή του τα χρόνια αυτά. 

Επιπλέον, οφείλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά όλους όσους με περιβάλλατε και με 
περιβάλλετε με την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη σας από το 2010,  όταν ανέλαβα τα 
καθήκοντα του Προϊσταμένου Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας 
Εκπ/σης Β. Αιγαίου, μέχρι και σήμερα: 

- τις δύο προηγούμενες Περιφερειακές Διευθύντριες Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου, κ.  
Αδαμαντία Κοντέλλη και κ. Μαρία Παπαδανιήλ, 

- το νυν Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου, κ. Αριστείδη Καλάργαλη, 
- την Προϊσταμένη Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπ/σης Β. 

Αιγαίου, κ. Σταυρούλα Λυκιαρδοπούλου, 
- τους/τις  Σχολικούς/κές  Συμβούλους Β. Αιγαίου, 
- τους/τις  Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου, 
- τους/τις Προϊσταμένους/ες και Υπευθύνους όλων των δομών εκπαίδευσης Β. 

Αιγαίου, 
- τους  Διευθυντές/ντριες των  σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης Β. Αιγαίου, 
- τους/τις διοικητικούς υπαλλήλους και  
- όλους/ες τους/τις εξαίρετους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη διοίκηση της 

εκπαίδευσης. 
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κατερίνα, τη σύντροφο της ζωής μου, για όσα 

όμορφα και σπουδαία μου πρόσφερε και μου προσφέρει τόσο στην επαγγελματική μου 
ζωή όσο και στην προσωπική. 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι & Αγαπητές Συναδέλφισσες, 
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα το γεγονός ότι συνεργάστηκα με όλους εσάς προς 

όφελος πρωτίστως των μαθητών μας. Είμαι ευτυχής  που σας γνώρισα και συμπορευτήκαμε 
με όραμα ένα καλύτερο σχολείο.  

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια παρά τις ανακύπτουσες 
δυσκολίες και τις κατά καιρούς διαφωνίες. Άλλωστε πάντοτε στη ζωή οι διαφορετικές 
προσεγγίσεις των πραγμάτων είναι και οι πιο δημιουργικές. 

Κάνοντας τον απολογισμό της μέχρι σήμερα διαδρομής μου στη δημόσια 
εκπαίδευση, θα έλεγα, χρησιμοποιώντας μερικές από τις λέξεις του Αλεξανδρινού ποιητή, 
ότι «το ταξίδι διήρκεσε χρόνια πολλά, ο δρόμος ήταν μακρύς, μα ο προορισμός ούτε μια 
στιγμή δε με γέλασε, γιατί ήταν γεμάτος με περιπέτειες και γνώσεις».  

Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου γι’ αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι.                                                             
 
                                                          Με ειλικρινείς και εγκάρδιους χαιρετισμούς 
 

                                                                                 Ο  Προϊστάμενος 
                                                                   Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης            
                                                                                    Δ/θμιας Εκπ/σης Β. Αιγαίου 
 
 
                                                                                     Πρόδρομος Π. Ελευθερίου 
                                                                            
 


