Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τελειώνοντας τη θητεία μου ως σχολικός σύμβουλος θα ήθελα να ευχαριστήσω από
καρδιάς όλους τους συναδέλφους σχολικούς συμβούλους, εκπαιδευτικούς, διευθυντές,
διοικητικούς, με τους οποίους συνεργάστηκα με οποιοδήποτε τρόπο, όλα αυτά τα
χρόνια. Έχω τη πεποίθηση ότι η αλληλεπίδραση μαζί τους, μου έδωσε τη δυνατότητα να
αυξήσω τις εμπειρίες μου και να διευρύνω τις γνώσεις μου σε θέματα παιδαγωγικά,
εκπαιδευτικά και διοικητικά.
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο βαθμός δυσκολίας στη λειτουργία των σχολείων,
αφού πλέον είναι εμφανείς οι συνέπειες της κρίσης. Επίσης έχουμε συνεχείς αλλαγές
στη νομοθεσία, καθυστέρηση στη κάλυψη των κενών κυρίως στην επαρχία, την
οδύσσεια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε εξέλιξη και τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό
σύστημα-γεφύρι της Άρτας. Τα 4,5 χρόνια της θητείας μου προσπάθησα εντός των
αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων μου να βοηθήσω τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς
ευθύνης μου, έχοντας αποτυπώσει την κατάσταση στις ετήσιες εκθέσεις μου και με
επιστολές προς το ΥΠΠΕΘ. Πάντα είχα την άποψη ότι η παιδεία δεν μπορεί να είναι
αντικείμενο μιας υπουργικής θητείας. Χρειάζονται χρόνος και ευρύτερες συναινέσεις για
τα οποία δυστυχώς η Ελληνική κοινωνία δεν είναι ακόμα έτοιμη και συνεπώς το μέλλον
της εκπαίδευσης είναι θολό. Οι αιτίες κατά τη γνώμη μου είναι πολλές και έχουν σχέση
με τις χρόνιες παθογένειες του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας και την όξυνση
του κοινωνικού αυτοματισμού λόγω της κρίσης.
Θα συνεχίσω προσωρινά μέσα από τη σχολική τάξη, να κάνω αυτό που ξέρω καλύτερα,
ενώνοντας τις δυνάμεις μου με εκείνες των εκπαιδευτικών που καθημερινά προσπαθούν
γιατί αγαπούν αυτό που κάνουν και ικανοποιούνται με τη πρόοδο των μαθητών τους.
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς
ειδικότητας και τους διευθυντές στα σχολεία παιδαγωγικής και επιστημονικής μου
ευθύνης για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Οι καλές αλλά και οι
δύσκολες στιγμές δεν ξεχνιούνται οπότε η υπόσχεση είναι ότι η προσπάθεια και η
συνεργασία συνεχίζονται από οποιαδήποτε νέα θέση.
Συναδελφικά και φιλικά
Γιώργος Χατζηδάκης
Χημικός, τέως σχολικός σύμβουλος ΠΕ04 Ηρακλείου

