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«Καινούπγιοςρ ηόποςρ δεν θα βπειρ, δεν θα ’βπειρ άλλερ θάλαζζερ. 

       Η πόλιρ θα ζε ακολοςθεί»  Κ. Καβάθεο 
 

Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
 

αο επραξηζηώ ζεξκά, από ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ, γηα ηε ζπλεξγαζία καο ζηα ρξόληα 

ηεο ζεηείαο κνπ σο αηξεηόο εθπξόζσπνο ζην Π.Τ..Π.Ε. ηεο Α΄ Αζήλαο, ηεο κεγαιύηεξεο 

Δηεύζπλζεο Π.Ε. ηεο ρώξαο. 
 

Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ησλ Δ.. ησλ ζπιιόγσλ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε.  

ηεο Α΄ Αζήλαο πνπ όια απηά ηα ρξόληα ζπκπνξεπηήθακε γηα κηα θαιύηεξε παηδεία, ηα -θαηά 

θαηξνύο- κέιε ηνπ Π.Τ..Π.Ε., θαζώο θαη ην πξνζσπηθό ηεο Δηεύζπλζεο Π.Ε. Α΄ Αζήλαο γηα 

ηε ζπλεξγαζία. 
 

Η ζεηεία απηή νινθιεξώλεηαη κε έλαλ απξόζκελν ηξόπν κεηά ηελ επηινγή ηεο πνιηηηθήο 

εγεζίαο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ. λα πξνρσξήζεη ζηελ αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ αθνξά 

ζηελ εθινγή ησλ αηξεηώλ κειώλ ησλ ππεξεζηαθώλ ζπκβνπιίσλ, κηα επηινγή θόληξα ζηε 

βνύιεζε ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, όπσο θάλεθε θαη από ην 

πξόζθαην «εθινγηθό απνηέιεζκα». 
 

Με απνδερόκελνο ηελ «εθινγή» κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ηεο 7
εο

 Ννεκβξίνπ 2020, 

κηα δηαδηθαζία απν-λνκηκνπνηεκέλε ζηε ζπλείδεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θόζκνπ, κηα 

δηαδηθαζία πνπ δελ ζπλάδεη κε ην αμηαθό κνπ ζύζηεκα, ππέβαια ηελ παξαίηεζε κνπ από ηε 

ζέζε ηνπ αηξεηνύ. 
 

Κάλνληαο έλαλ ζύληνκν απνινγηζκό, γηα ηα ρξόληα ηεο παξνπζίαο κνπ ζην Π.Τ..Π.Ε. 

ηεο Α΄ Αζήλαο, λνκίδσ πσο δελ ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα βξεη πην ηαηξηαζηά ιόγηα από ηα 

ιόγηα ηνπ πνηεηή: «Το ηαξίδι ήηαν πιο ζημανηικό από ηον πποοπιζμό…». Έλα ηαμίδη πνπ 

θξάηεζε ρξόληα, έλα ηαμίδη γεκάην ζπγθηλήζεηο, εκπεηξίεο θαη αγσλία, έλα ηαμίδη γλώζεσλ 

θαη δπζθνιηώλ, έλα ηαμίδη αλζξσπηάο θαη ζπλαδειθηθόηεηαο, όπνπ ε πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ήηαλ γηα κέλα κνλόδξνκνο πέξα από νπνηαδήπνηε πνιηηηθή, 

παξαηαμηαθή, θνκκαηηθή ή άιιε ζθνπηκόηεηα. Μπνύζνπιαο γηα κέλα ππήξμε ν 

ζπλδηθαιηζκόο ηεο ζέζεο θαη όρη ηεο άξλεζεο, γηαηί ν ζπλδηθαιηζκόο είλαη ζηάζε δσήο, 

ηξόπνο δσήο θαη ζπλερήο αγώλαο γηα ην θαιύηεξν. 
 

Εύρνκαη θαη ειπίδσ όηη θάπνηεο/νη αλαγλσξίδνληαο ην νιίζζεκά ηνπο θαη νη νπνίεο/νη, κε 

κηα κνλνθνληπιηά, ζπλεηέιεζαλ ζηελ νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ελόο ζεζκνύ κε ηζηνξία πεξίπνπ 

100 ρξόλσλ δελ ζα παξαθξάζνπλ ηα ιόγηα ηνπ ποιηηή «Και ηώπα ηι θα γενούμε... Οι 

άνθπωποι αςηοί ήζαν μια κάποια λύζιρ». 
 

Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
 

ΣΥΝΕΦΙΖΟΥΜΕ… Τα μεηερίζια -μικρά ή μεγάλα-, άλλωζηε, δεν χάθηκαν… 
 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 ηέσο αηξεηόο Π.Τ..Π.Ε. Α΄ Αζήλαο 

κε ηε Δεκνθξαηηθή πλεξγαζία Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. 
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