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Ηράκλειο, 31-08-2022
Αρ. Πρωτ.: Φ2 / 1084
ΠΡΟΣ:
• Όλες/όλους τις/τους Εκπαιδευτικούς της Κρήτης (δια των
Δ/ντών-τριών των σχολ. μονάδων)
• Όλες τις Σχολικές Μονάδες Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
Κρήτης (δια των Δ/νσεων Εκπ/σης)
• Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης
• ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Κρήτης
• Κ.Π.Ε. Κρήτης
• Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Κρήτης
• Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης
ΚΟΙΝ:
• ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Αποχαιρετιστήρια – Ευχαριστήρια επιστολή Ειρήνης Βιδάκη,
Εκπαιδευτικού, Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Οργανωτικής Συντονίστριας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΚΡΗΤΗΣ
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι
Η έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς είναι πάντα συγκινησιακά
φορτισμένη με τη χαρά των μαθητών, τη χαρά των νέων
εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν υπηρεσία και τις ελπίδες
γονέων και εκπαιδευτικών για την πρόοδο των παιδιών και την
απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Για μένα είναι ακόμα πιο φορτισμένη, καθώς μετά από 37 έτη
στην υπηρεσία, αποχωρώ λόγω συνταξιοδότησης.
Επικοινωνώ μαζί σας για να σας εκφράσω τις ευχές μου για τη
νέα σχολική χρονιά και για να μοιραστώ μαζί σας λίγες σκέψεις
μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για όσα σπουδαία περάσαμε σε κάθε θέση που υπηρέτησα, ως
Εκπαιδευτικός, Διευθύντρια, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Οργανωτική Συντονίστρια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.
Μοιραστήκαμε χαρές, λύπες, επιτυχίες, αποτυχίες, αλλά και το όραμά μας για ένα καλύτερο δημόσιο σχολείο, για
μια ποιοτική δημοκρατική εκπαίδευση
με εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών σε ενεργές, βιωματικές, διερευνητικές, επικοινωνιακές και
συνεργατικές διαδικασίες μάθησης,
με διαπαιδαγώγηση των παιδιών στις δημοκρατικές αξίες και στον ρόλο των ενεργών πολιτών,
με σεβασμό σε κάθε εμπλεκόμενο στη μαθησιακή διαδικασία
με ανάπτυξη των συνεργασιών, της ακρόασης της θέσης του άλλου, της κατανόησης, της συλλογικής λήψης
αποφάσεων, των συναινέσεων, της αλληλοβοήθειας, του αλληλοσεβασμού, της μη βίας, της ανάληψης και του

καταμερισμό ευθυνών, της αλληλεγγύης, της κοινής προσπάθειας για τη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος, των
σχέσεων και της σχολικής ζωής και φυσικά της πολιτειότητας.
Τελειώνοντας αυτό το όμορφο ταξίδι ζωής, φεύγω πλουσιότερη σε γνώσεις, εμπειρίες, συνεργασίες, δημιουργίες.
Δυσκολίες θα υπάρχουν πάντα. Όμως, η χαρά του να δίνεις στο παιδί, σου επιστρέφει με χίλια «δώρα».
Συνεχίστε να διεκδικείτε αυτά που αξίζουν στο δημόσιο σχολείο. Στηρίξτε το κάθε παιδί, στηρίξτε το δημόσιο σχολείο.
Στηρίξτε ο ένας τον άλλο. Η συλλογικότητα και η δύναμη της κοινότητας είναι τα όπλα σας απέναντι στη μοναχικότητα
και στον ατομισμό. Δείτε τη ζωή όχι με φόβο, αλλά ως ζωή με νόημα. Την αρνητικότητα, που είναι η ζοφερή πλευρά
των καιρών μας και, η οποία προέρχεται από την αυταρχική στροφή των δημοκρατιών, από τις οικονομίες της
ανισότητας, από την πανδημία και τα lock down, από τις πολιτικές του φόβου, από τις πολλαπλές παραβιάσεις των
ελευθεριών και των δικαιωμάτων, από τις καταστάσεις εξαίρεσης κάποιων, από το «ο σώζων εαυτόν σωθήτω», ας
τη μεταστρέψουμε, όπως λέει και ο φιλόσοφος Ζαν Λικ Νανσί, σε συναίσθημα της κοινής ζωής-θεσμών, της
αλληλεγγύης στη χαρά του «είμαστε μαζί», ως αντίσταση στην κοινοτυπία του καπιταλιστικού ατομισμού. Στηρίξτε
ο ένας τον άλλο και μαζί και τα παιδιά, τους νέους, για να ζήσουμε σε έναν καλύτερο κόσμο.
Ας προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε κάθε παιδί να γίνει ένας χαρούμενος, δημιουργικός και δημοκρατικός άνθρωπος
που θα αγαπά και θα αγαπιέται, που θα στηρίζει και θα στηρίζεται, που θα σέβεται τους άλλους και θα τον σέβονται,
που θα είναι ευγενής στις σκέψεις και στις πράξεις.
Συνεχίστε κάθε μέρα με το πάθος που σας χαρακτήριζε την πρώτη φορά. Μην κάνετε εκπτώσεις στην ποιότητα, στις
αξίες και στα ιδανικά σας.
Αγωνιστείτε για το παιδί και το συμφέρον του. Γίνετε οι άνθρωποι που θα το οδηγήσουν να γίνει ελεύθερος,
δημοκρατικός, σκεπτόμενος, αλληλέγγυος πολίτης, που θα αμφισβητεί, θα κρίνει, θα παίρνει αποφάσεις, θα έχει
άποψη, θα εκφράζει τα συναισθήματά του, θα διαφωνεί, θα συναινεί, θα δημιουργεί, θα εκφράζεται, θα στοχάζεται,
θα συνεργάζεται, θα ονειρεύεται, θα αγαπά, θα διεκδικεί το δίκιο, θα παίρνει το ζωή του στα χέρια του.
Κάντε το ίδιο πρώτιστα και για τον εαυτό σας. Αγαπήστε το έργο που κάνετε και πιστέψτε σε αυτό. Το κάνετε καλά
και το ξέρετε, παρόλες τις δυσκολίες και την αδυναμία της πολιτείας να σας στηρίξει όσο χρειάζεται ή ακόμα και να
το αναγνωρίσει πολλές φορές. Αξίζει κάθε λεπτό που αφιερώνεται για το μαθητή σας. Η αγάπη και η σκέψη του θα
σας συντροφεύει πάντα. Έστω κι αν δεν το μάθετε ποτέ!
Δώστε απλόχερα την αγάπη σας, την αγάπη του παιδαγωγού, και στηρίξτε τα παιδιά αυτού του τόπου. Το αξίζουν.
Σε εσάς αξίζει η ευγνωμοσύνη όλων, της πολιτείας, των γονιών, των επόμενων γενεών που θα μας κυβερνήσουν, για
το πάθος με το οποίο υπηρετείτε το λειτούργημα του εκπαιδευτικού, την ανιδιοτέλεια και την εντιμότητά σας.
Ξέρω…. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Όμως, στην αξιολόγηση από τον ιστορικό του μέλλοντος, εσείς οι εκπαιδευτικοί της
πράξης, θα είστε οι ήρωες που καταφέρατε σε περιόδους οικονομικής κρίσης, πανδημίας, ανέχειας και πολέμων να
εμπνεύσετε τους μαθητές σας να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι.

Σας ευχαριστώ για αυτό το υπέροχο ταξίδι που κάναμε μαζί, αυτά τα χρόνια.
Είμαι υπερήφανη που είμαι μέλος αυτής της μεγάλης ομάδας, των Εκπαιδευτικών της χώρας μας.
Καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη σε όλες και όλους και ψυχή ψηλά!!!
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