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Με ηελ νινθιήξσζε κηαο 4εηνχο ζεηείαο ζηε ζέζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή
Δθπαίδεπζεο Κξήηεο, απφ ηνλ Απξίιε ηνπ 2015, θιείλεη έλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη
παξαγσγηθφο θχθινο ηεο δσήο κνπ.
Δίλαη δχζθνιν λα απνηηκήζσ κέζα ζε ιίγεο γξακκέο κηα πνξεία ηεζζάξσλ εηψλ,
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο θιήζεθα λα αληηκεησπίζσ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη λα
πάξσ απνθάζεηο έρνληαο, ζε θάζε πεξίπησζε, σο ζηφρν ην θαιφ θαη κφλν ησλ παηδηψλ.
Γηαηί ήηαλ θαη είλαη απηφο ν γλψκνλαο πνπ απφ ηελ αξρή ηεο εθπαηδεπηηθήο κνπ
ζηαδηνδξνκίαο έρεη θαζνξίζεη ηε ζηάζε κνπ απέλαληη ζε θάζε εθπαηδεπηηθφ δήηεκα.
Θεσξψ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηη ζε επίπεδν θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, παξά ηε
δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ηηο επαθφινπζεο αληημνφηεηεο, δελ έγηλαλ
ηνπιάρηζηνλ πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο εθπηψζεηο. Με ζθιεξή, ζπζηεκαηηθή, κεζνδηθή
θαη νκαδηθή δνπιεηά αληηκεησπίζακε ηα ηξέρνληα δεηήκαηα θαη ππνζηεξίμακε
πξσηνβνπιίεο πνπ αλέδεημαλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηε δνπιεηά ηνπ ζην ζρνιείν.
Υπεξαζπηδφκελνη ην Γεκφζην θαη Γσξεάλ Σρνιείν πήξακε ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ
αληηκεηψπηζαλ ρξφληα αηηήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ, απνθαηέζηεζαλ αδηθίεο θαη έιπζαλ
πξνβιήκαηα ζηα ζρνιεία: ε ζέζπηζε ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ζηα
λεπηαγσγεία, ην Νέν Οινήκεξν κε ηηο εηδηθφηεηεο ζε φια ηα ζρνιεία, ηα καζήκαηα
θνιχκβεζεο, ν ζεζκφο «ηζάληα ζην ζπίηη», ηα ζρνιηθά γεχκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
Α/ζκηα, νη αιιαγέο ζην Γπκλάζην κε ηηο ιηγφηεξεο εμεηάζεηο θαη ηε ζεκαηηθή
εβδνκάδα, ην λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΠΑΛ κε ην πξφγξακκα ΜΝΑΔ, αιιά θαη
νη αιιαγέο ζην Λχθεην κε ην λέν πιαίζην εηζαγσγήο ζηα ΑΔΙ γηα ηε Β/ζκηα. Η ζηήξημε
θαη ζηειέρσζε ησλ δνκψλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο απφ ηελ πξψηε κέξα ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο, κε έγθαηξεο πξνζιήςεηο θαη ηνπο επηθείκελνπο δηνξηζκνχο, απνηεινχλ ηελ
εηδνπνηφ δηαθνξά, ηελ ελαιιαθηηθή ινγηθή θαη ηε θηινζνθία κε ηελ νπνία ε παξνχζα
θπβέξλεζε αληηκεησπίδεη ηελ εθπαίδεπζε. Ταπηφρξνλα, ε επαλαθνξά ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ ήηαλ ζε δηαζεζηκφηεηα θαη ε θαηάξγεζε ηνπ ηηκσξεηηθνχ
ραξαθηήξα Π.Γ.152 γηα ηελ αμηνιφγεζε, ε απνθαηάζηαζε ηνπ θχξνπο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, επαλέθεξαλ ηελ εξεκία θαη αζθάιεηα ζηα ζρνιεία,
πξνυπνζέζεηο απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
Δηδηθφηεξα, ζηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Κξήηεο, πηνζεηψληαο
ηελ εμσζηξέθεηα, εληζρχζακε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνυπήξραλ, αλαπηχμακε λέεο
δξάζεηο θαη ζπλεξγαζίεο, ππνζηεξίμακε πξσηνβνπιίεο ζπλαδέιθσλ ζε φιν ην λεζί,
πνπ αλέδεημαλ ηε δνπιεηά θαη ηνλ πνιπζχλζεην θαζεκεξηλφ καο ξφιν σο
εθπαηδεπηηθψλ, έλα πιέγκα δειαδή ελεξγεηψλ, πνπ έρνληαο σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν ην
θαιφ ησλ παηδηψλ καο, αγθαιηάζηεθαλ ζπλνιηθά, φρη κφλν απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο,
αιιά θαη απφ ηελ θνηλσλία.
Αλακθίβνια, ληψζσ ηθαλνπνηεκέλνο γηαηί ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ
αλαπηχρζεθε κεηαμχ καο, ηφζν κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο (ζηειέρε, εξγαδφκελνπο δηνηθεηηθνχο,

εθπαηδεπηηθνχο), φζν θαη κε ηα ζηειέρε ηνπ Υπνπξγείνπ, καο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα
επηιχνπκε απνηειεζκαηηθά θαη κε ζρεηηθή ηαρχηεηα πξνβιήκαηα, θαζψο θαη λα
παξεκβαίλνπκε κε θαηλνηφκεο πξνηάζεηο ζηηο λέεο ζεζκηθέο, θαη φρη κφλν,
πξσηνβνπιίεο.
Ωο εθ ηνχηνπ, απφ ηε ζέζε απηή, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο Υπνπξγνχο,
Υθππνπξγνχο, Γεληθνχο Γξακκαηείο, αιιά θαη φια ηα ζηειέρε ηνπ Υπνπξγείνπ
Παηδείαο κε ηα νπνία ζπλεξγάζηεθα ηα ηέζζεξα απηά ρξφληα, φινπο ηνπο ζεζκηθνχο
θνξείο (Πεξηθέξεηα, Γήκνπο, ΑΔΙ,ΤΔΙ, Δξεπλεηηθά θέληξα,7ε Υγεηνλνκηθή
Πεξηθέξεηα Κξήηεο), ηνπο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο πνπ καδί κνρζήζακε θαη ιχζακε
πξνβιήκαηα. Τνπο Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο, λπλ Σπληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ θαη
ηνπο πξντζηακέλνπο φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ, πνπ πξφζπκα πξσηνζηάηεζαλ
κε πνιιέο ηδέεο. Τα κέιε ησλ Υπεξεζηαθψλ Σπκβνπιίσλ κε ηα νπνία πεξάζακε
αξθεηέο ψξεο καδί ηδηαίηεξα ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ζπλεξγαδφκελνη πάληα κε θαιή
δηάζεζε, θνηλνχο ζηφρνπο θαη νκνθσλία ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ
απνθάζεσλ. Τα κέιε ησλ Οξγαλσηηθψλ θαη Δθηειεζηηθψλ Δπηηξνπψλ, θαζψο θαη ησλ
Δζεινληψλ καο, πνπ επσκίζηεθαλ ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο (1ν θαη 2ν Δπηζηεκνληθφ Σπλέδξην, Πεξηθεξεηαθή
Μαζεηηάδα, Παγθφζκην Μαζεηηθφ Πξσηάζιεκα Καιαζνζθαίξηζεο, θαη πιήζνο
άιισλ). Τνπο Γηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο θαη εθπαηδεπηηθνχο, απνζπαζκέλνπο ή κε
δηάζεζε, ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ
ππνζηήξημή ηνπο θαη ηελ πξνζπκία κε ηελ νπνία έδξαζαλ ζε φ,ηη θη αλ έπξεπε λα
δηεθπεξαησζεί.
Οθείισ λα επηζεκάλσ φηη δσηηθήο ζεκαζίαο απνδείρηεθε γηα κέλα ε ζπρλή
επηθνηλσλία κε ηα ζπλδηθάηα φιεο ηεο Κξήηεο θαη ε θαηά γεληθή νκνινγία
πνιηηηζκέλε πνιηηηθή αληηπαξάζεζε πνπ θαηά θαηξνχο είρακε.
Θα ήζεια λα νινθιεξψζσ ηηο επραξηζηίεο, αλαθεξφκελνο ζην δσληαλφ θχηηαξν
ηεο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη ην Σρνιείν. Σηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπιιφγνπο ηνπο, πνπ
παξίζηαληαη κε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ θαηαζέηνπλ ηελ ςπρή
ηνπο θαζεκεξηλά, ηνπο δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο πνπ ζπληνλίδνπλ ην δχζθνιν
απηφ εγρείξεκα θαη βέβαηα ζηνπο καζεηέο καο, ην κέιινλ ηνπ θφζκνπ, πνπ καο
γεκίδνπλ ειπίδα γηα ην αχξην θαη καο θάλνπλ ππεξήθαλνπο ζε θάζε επθαηξία.
Μαδί θάλακε πνιιά. Μέλεη λα γίλνπλ πεξηζζφηεξα.
Κιείλνληαο αθνχ δψζσ ηηο θαιχηεξεο επρέο κνπ ζηνλ λέν Π.Γ.Δ. Κξήηεο γηα
θαιή δχλακε θαη θαιή επηηπρία ζηα λέα ηνπ θαζήθνληα, ζέισ λα ζαο επραξηζηήζσ
φινπο απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ, γηαηί ζηαζήθαηε δίπια κνπ, αιιά θη απέλαληί κνπ,
γηαηί ζπκθσλήζακε αιιά θαη δηαθσλήζακε δεκηνπξγηθά, γηαηί κε σζήζαηε λα γίλνκαη
θάζε κέξα θαιχηεξνο δάζθαινο, πνιίηεο, άλζξσπνο. Γηαηί απνηειέζαηε φινη εζείο, γηα
ηέζζεξα νιφθιεξα ρξφληα, ηνπο ζπλνδνηπφξνπο κνπ ζ' απηφ ην επίπνλν κα θαη σξαίν
ηαμίδη πξνο ηε δηθή κνπ Ιζάθε.
Με ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς
Γιώργος Τερζάκης

