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ΘΕΜΑ : Ζκφραςη ευχαριςτηρίων και ευχών με τη λήξη του διδακτικοφ ζτουσ 

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι/-ιςςεσ,  

Με τθ λιξθ του τρζχοντοσ διδακτικοφ ζτουσ, κα ικελα και πάλι να ςασ εκφράςω τισ κερμζσ 

ευχαριςτίεσ μου για τθν άψογθ, ςυνεχι και αποδοτικι ςυνεργαςία μασ και τισ άοκνεσ προςπάκειεσ που  

καταβάλαμε από κοινοφ για τθν εφρυκμθ λειτουργία των ςχολείων τθσ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ 

Φωκίδασ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ μακθτζσ/τριεσ μασ.  

Η χρονιά που πζραςε, αν και καλφτερθ από τθν προθγοφμενθ, εφόςον τα ςχολεία λειτοφργθςαν με 

διά ηϊςθσ διδαςκαλία, υπιρξε ιδιαίτερα απαιτθτικι. Ο αγϊνασ όλων για τθ ςχολαςτικι εφαρμογι των 

υγειονομικϊν πρωτοκόλλων, με ςτόχο τθν  προςταςία τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ από τον κορωνοϊό 

ιταν επίπονοσ και κακθμερινόσ. Ανταπεξιλκατε όμωσ με ιδιαίτερθ επιτυχία. Επίςθσ κα ικελα, ιδιαίτερα 

να επαινζςω τον τρόπο με τον οποίο χειριςτικατε ςε ςυνεργαςία με τουσ γονείσ, τα κζματα τθσ 

κοινωνικοςυναιςκθματικισ προςαρμογισ των μακθτϊν μζςα ςτισ ιδιάηουςεσ και δφςκολεσ ςυνκικεσ τθσ 

πανδθμίασ, που εξακολουκεί να υφίςταται και να επθρεάηει ζντονα τθν κοινωνικοςυναιςκθματικι 

ανάπτυξθ και ωρίμανςι τουσ.  

 Παράλλθλα κλθκικατε να εμπλουτίςετε το εκπαιδευτικό ςασ ζργο ενςωματϊνοντασ καινοτόμεσ 

διδακτικζσ πρακτικζσ για τθν εφαρμογι νζων διδακτικϊν αντικειμζνων, όπωσ τα εργαςτιρια δεξιοτιτων, 

κακϊσ  και να προχωριςετε ςε ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία των ςχολείων ςασ με 

τον προγραμματιςμό και υλοποίθςθ ποικίλων ςχεδίων δράςθσ ςτο πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ του ζργου 

των ςχολικϊν μονάδων. Με πνεφμα ομαδικότθτασ και ςυνεργατικότθτασ, ηιλο, επαγγελματιςμό και 

υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ ανταποκρικικατε άμεςα και αποτελεςματικά ςτισ νζεσ απαιτιςεισ, παράγοντασ 

πλοφςιο και εξαιρετικό εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό ζργο προσ όφελοσ των μακθτϊν/τριϊν ςασ, το 

οποίο αναγνωρίηεται και επαινείται από τισ τοπικζσ κοινωνίεσ και για το οποίο, προςωπικά, κερμά ςασ 

ςυγχαίρω.  

Εξαίροντασ τθν υψθλι προςφορά των μονίμων εκπαιδευτικϊν, τθσ Διεφκυνςισ μασ, που αποτελοφν 

τουσ ςτυλοβάτεσ των ςχολείων τθσ περιοχισ μασ κακϊσ και των νεοδιόριςτων ςυναδζλφων που 

ςτελζχωςαν τισ ςχολικζσ μασ μονάδεσ, απευκφνουμε κερμζσ ευχαριςτίεσ ςτουσ αναπλθρωτζσ 
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ςυναδζλφουσ που ςτιριξαν το ζργο των ςχολείων και ςυνζβαλαν τα μζγιςτα ςτθν εφρυκμθ λειτουργία 

τουσ, ιδιαίτερα, δε, ςε εκείνουσ που ιρκαν ςτθ Φωκίδα για να εργαςτοφν με 3μθνθ ςφμβαςθ 

πρόςλθψθσ ςτα μζςα τθσ ςχολικισ χρονιάσ για να καλφψουν ζκτακτεσ λειτουργικζσ ανάγκεσ για λόγουσ 

που ςχετίηονταν με τον κορωνοϊό. Ευχόμαςτε ςε όλεσ/ουσ ςφντομα να διοριςτοφν μόνιμα ςτθ δθμόςια 

εκπαίδευςθ και εφόςον το επικυμοφν, να ζχουμε τθ χαρά να τουσ υποδεχκοφμε ξανά ςτθ Φωκίδα.  

Τουσ/τισ ςυναδζλφουσ που φεφγουν με μετάκεςθ από τθν περιφζρειά μασ, ευχαριςτοφμε για τθν 

εποικοδομθτικι ςυνεργαςία και τθν αξιόλογθ προςφορά τουσ ςτα ςχολεία τθσ ΔΠΕ Φωκίδασ και τουσ 

ευχόμαςτε καλι ςυνζχεια τθσ ευδόκιμθσ υπθρεςίασ τουσ ςτθ νζα τουσ κζςθ.  

Κλείνοντασ, με ιδιαίτερθ ςυγκίνθςθ, επικυμϊ εγκάρδια να ευχαριςτιςω εκ μζρουσ τθσ εκπαιδευτικισ 

μασ κοινότθτασ, για τθ μεγάλθ προςφορά τθσ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν  εκλεκτι και αγαπθτι ςυνάδελφο, 

δαςκάλα, κ. Ευανκία (Εφθ) Κορμζντηα, Διευκφντρια του 6/κ Δθμοτικοφ Σχολείου Λιδωρικίου, θ οποία 

αφυπθρετεί, μετά από πολυετι, ευδόκιμθ  υπθρεςία, λόγω ςυνταξιοδότθςθσ. Η κ. Κορμζντηα διακρίκθκε 

κακόλθ τθν υπθρεςιακι τθσ πορεία, για το ικοσ, τθν ευγζνεια, τθν επιςτθμονικι και παιδαγωγικι τθσ 

κατάρτιςθ και το ηιλο, με τον οποίο εργάςτθκε ωσ εκπαιδευτικόσ, διδάςκοντασ και διαπαιδαγωγϊντασ 

πλικοσ μακθτϊν, κερδίηοντασ τθν αγάπθ τουσ, αλλά  και τθν κακολικι εκτίμθςθ και το ςεβαςμό τθσ 

τοπικισ κοινωνίασ. Υπθρζτθςε ωσ Στζλεχοσ τθσ εκπαίδευςθσ, ςτθ Διεφκυνςθ του 6/κ Δθμοτικοφ Σχολείου 

Λιδωρικίου, με ςυνζπεια, εργατικότθτα, οργανωτικότθτα,  υψθλό αίςκθμα ευκφνθσ, επαγγελματιςμό, 

αλλά και όραμα, ςυμβάλλοντασ ουςιαςτικά ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου 

του ςχολείου τθσ. Επίςθσ για πολλά χρόνια ανζπτυξε πλοφςια ςυνδικαλιςτικι δράςθ, υπεραςπιηόμενθ 

με δυναμικότθτα και παρρθςία τα αιτιματα του εκπαιδευτικοφ κλάδου και υποςτθρίηοντασ με πνεφμα 

αλλθλεγγφθσ τουσ ςυναδζλφουσ τθσ. Με αυτά τα προςόντα τθσ, τισ γνϊςεισ και τθ μεγάλθ εκπαιδευτικι 

τθσ εμπειρία, βοικθςε ουςιαςτικά και αποτελεςματικά ςτθν απρόςκοπτθ και εφρυκμθ λειτουργία του 

ΠΥΣΠΕ Φωκίδασ, ςυμμετζχοντασ ωσ τακτικό μζλοσ του. Προςωπικά τθν ευχαριςτϊ από καρδιάσ για τθ 

ςτενι και  ιδιαίτερα πολφτιμθ ςυνεργαςία μασ. Τθσ ευχόμαςτε να είναι πάντα υγιισ και δραςτιρια και 

να πραγματοποιιςει τα όνειρα που ζχει για τθ μετα-υπθρεςιακι τθσ ηωι!  

Συναδζλφιςςεσ και  ςυνάδελφοι,  

μετά από μια ομολογουμζνωσ απαιτθτικι, αλλά και δθμιουργικι ςχολικι χρονιά, ςασ εφχομαι να 

απολαφςετε ζνα χαροφμενο, ξεκοφραςτο καλοκαίρι, με υγεία και ό,τι επικυμείτε για ςασ και τισ 

οικογζνειζσ ςασ!  

 

                                                                                               Με ιδιαίτερη εκτίμηςη 

 


