
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Μετά από τεσσεράμισι χρόνια στη θέση του διευθυντή Π.Ε. Αιτωλ/νίας, θέση που κατείχα και 
με τη δική σας συνδρομή, έφτασε η ώρα της αποχώρησης και της επιστροφής μου στο σχολείο, 
στο χώρο που επί τριάντα έτη υπηρετώ με ζήλο και ανιδιοτέλεια. 

Στα τεσσεράμισι χρόνια της θητείας μου ως διευθυντής Π.Ε. Αιτωλ/νίας, προσπάθησα με 
όλες μου τις δυνάμεις να είμαι δίκαιος, υπηρεσιακός και συναδελφικός απέναντι σε όλους σας. 
Το εάν τα κατάφερα ή όχι το αφήνω στη δική σας κρίση. Προσπαθήσαμε να αναδείξουμε το ρόλο 
και την ευθύνη της εκπαίδευσης κι ανοίξαμε μαζί το Σχολείο και την Διεύθυνση στην κοινωνία. 
Με τις δικές σας παιδαγωγικές δράσεις συνεργαστήκαμε με ξένα Πανεπιστήμια, τις 
παρουσιάσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταθέσαμε πρόταση συμμετοχής της Διεύθυνσής 
μας στις γιορτές για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και συχνά 
αναδείξαμε τα προβλήματα και τους προβληματισμούς της Εκπαίδευσης στα Μέσα μαζικής 
Ενημέρωσης. 

Στάθηκα δίπλα στον/στην κάθε συνάδελφο/σσα, μαθητή/τρια και οικογένεια, συμβάλλοντας, 
αφενός στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων κι αφετέρου στο να μην υπάρξει παιδί εκτός 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης.   

Κλείνοντας λοιπόν αυτός ο κύκλος της υπηρεσιακής μου διαδρομής, οφείλω να ευχαριστήσω 
όλες κι όλους, όσοι στάθηκαν αρωγοί και συμπαραστάτες στην προσπάθειά μου αυτή. Ευχαριστώ 
θερμά για τη στήριξή του τον Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας κ. Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο, τους πρώην Σχολικούς Συμβούλους και τους νυν 
Συντονιστές Εκπαιδευτικού έργου για την άψογη και παραγωγική μας συνεργασία, τα μέλη του 
Π.Υ.Σ.Π.Ε. για τη συνδρομή τους στην δίκαιη έκδοση αποφάσεων, όλα τα Δ.Σ. των Συλλόγων των 
Εκπαιδευτικών για την υποστήριξη και την παραγωγική κριτική τους κι όλες κι όλους εσάς 
διευθυντές/ντριες, προϊστάμενους/ες κι εκπαιδευτικούς, μόνιμους κι αναπληρωτές/τριες για τον 
ζήλο, τον επαγγελματισμό και την συνεργασία που αναπτύξαμε για το καλό του Σχολείου. Κρατώ 
απ’ όλες κι όλους σας την αμοιβαία εκτίμηση που αναπτύξαμε αυτά τα χρόνια. 

Άφησα τελευταίους για να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους μοναδικούς  κι εξαίρετους 
συνεργάτες μου στην Δ/νση Π.Ε. Αιτωλ/νίας. Θα ήθελα να τους αναφέρω έναν-έναν και μια-μια 
ξεχωριστά, αλλά ίσως τους αδικήσει η σειρά, αφού για μένα κατέχουν όλες κι όλοι την πρώτη και 
μοναδική θέση στην καρδιά μου. Είναι οι άνθρωποι - προϊστάμενοι Τμημάτων, διοικητικοί 
υπάλληλοι κι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί - που υπήρξαν καθημερινά η προέκταση του εαυτού 
μου, αυτοί που στα δύσκολα και στα εύκολα ήμαστε ένα, που δεν με άφησαν ποτέ να νιώσω 
μόνος στο δύσκολο έργο μου. Τους οφείλω και τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, αφού 
καθημερινά μοχθούν να φέρουν σε πέρας το δύσκολο έργο της Διεύθυνσης. Σας παρακαλώ να 
συνεχίσετε να τους περιβάλλετε κι εσείς με εμπιστοσύνη. 

Εύχομαι στον νέο διευθυντή Π.Ε. Αιτωλ/νίας καλή επιτυχία στο έργο του. 

Σε όλες κι όλους σας, εύχομαι να έχετε υγεία και γρήγορα να επανέλθει η κοινωνία και τα 
σχολεία μας στην κανονικότητα, ξεπερνώντας τις σημερινές αντιξοότητες. 

Εις το επανιδείν! 

Με εκτίμηση 

Χρήστος Β. Κολοβός, ΔΑΣΚΑΛΟΣ 


