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Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες

Άλλος ένας κύκλος ζωής κλείνει…..
Μ’ αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου με δεδομένο ότι
υπέβαλα την αίτησή μου για συνταξιοδότηση και συνεπώς αποχωρώ από την ενεργό εκπαιδευτική
πράξη.

Αισθήματα χαράς γεμίζουν την ψυχή μου γιατί κλείνει ένας κύκλος τριάντα χρόνων στην εκπαίδευση
κι ανοίγει ένα νέο πεδίο ζωής.
Ταυτόχρονα όμως  μια βαθιά λύπη πλημμυρίζει την ψυχή μου για τη διακοπή της συνεργασίας μας.
Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη προς όλους και όλες για την υπεύθυνη και αξιοπρεπή εικόνα που
δείξατε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια που είχα την τιμή να
ηγούμαι της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
Χαρμολύπη…ίσως η λύτρωση που φέρνει το κλείσιμο του κύκλου!!

Όλοι μαζί προσπαθήσαμε ο καθένας από το δικό του μετερίζι να προάγουμε τη δημόσια εκπαίδευση.
Εξ’ αρχής θέσαμε πολύ ψηλά τον πήχυ και καταβάλαμε συλλογική προσπάθεια για να πετύχουμε.
Εκτιμώ ότι πετύχαμε πολλά τα οποία δεν θα απαριθμήσω γιατί φυσικά είναι και άκαιρο και
ανώφελο. Θεωρώ όμως ότι ο καθένας κι η καθεμιά έκανε το χρέος του/της γιατί τι άλλο μπορεί να
είναι άλλωστε το έργο που επιτελούμε;

Κλείνοντας αυτός ο κύκλος θα ήθελα να εκφράσω από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους /ες
πριν  αποχωρήσω από την Εκπαίδευση.
Το ταξίδι μου προς την Ιθάκη είχε δυσκολίες αλλά ήταν συναρπαστικό και μου έδωσε πολλές και
ποικίλες εμπειρίες. Μου έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσω τον εαυτό μου ως δασκάλα στα
ολιγοθέσια σχολεία του Ν. Ηρακλείου αλλά και στα πολυθέσια του Κερατσινίου, της Νίκαιας, της
Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, ως Διευθύντρια για μια δεκαετία στο 48ο Δημοτικό Σχολείο
Ηρακλείου, ως Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης στον τόσο δύσκολο αλλά και συνάμα υπέροχο Ν.
Ηρακλείου.
Είχα την τύχη και την τιμή να είμαι μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), μέλος  του ΑΠΥΣΠΕ Κρήτης αλλά και Πρόεδρος τόσο του ΠΥΣΠΕ  Ηρακλείου
όσο και του ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης. Η εμπειρία που απέκτησα είναι πολύτιμη και θα ήθελα να σας



διαβεβαιώσω ότι πάντα λειτουργούσα με γνώμονα τη συναδελφικότητα, την αξιοκρατία, την
αλληλεγγύη και κυρίως την ανθρωπιά.

Θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στην Περιφέρεια Κρήτης, σε όλους τους Δημάρχους και
Αντιδημάρχους των Δήμων της Περιφερειακής  Ενότητας Ηρακλείου, στους Προέδρους Σχολικών
Επιτροπών Α/μιας Εκπαίδευσης, σε όλους τους κοινωνικούς φορείς που συνεργαστήκαμε καθώς και
στο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ειρηναίο που ήταν πάντα δίπλα μας.
Θερμές ευχαριστίες για τη γόνιμη συνεργασία μας στον Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/μιας
Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Απόστολο  Κλινάκη, στον Προϊστάμενο Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης κ. Γιώργο Περικλειδάκη, στους Διευθυντές Α/θμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας,
στο Διευθυντή Β/μιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου κ. Γιώργο Μανουσάκη,  στους/στις κ.κ. Σχολικούς
Συμβούλους Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής, Ειδικοτήτων, Ειδικής Αγωγής, στο ΚΕΔΔΥ
Ηρακλείου, στα μέλη του ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου, του ΑΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΕΕΠ Κρήτης, του ΚΥΣΠΕ, στους
συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου μας.

Νιώθω μεγάλη υποχρέωση και εκφράζω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους/στις εξαιρετικούς /εξαιρετικές
συνεργάτες/συνεργάτιδες συναδέλφους/ισσες και στους/στις διοικητικούς υπαλλήλους που
υπηρέτησαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Χάρη στη
συμβολή τους αλλά στις υπεράνθρωπες προσπάθειες τους, δώσαμε νέα πνοή στην υπηρεσία και
ελπίζουμε ότι καταφέραμε να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλους/ες αλλά και να
λειτουργούν εύρυθμα τα σχολεία μας.
Στους δύο πολύτιμους συνεργάτες μου την Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων κ.
Βάλια Ανδρεαδάκη  και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Μύρωνα
Σαββάκη, χρωστάω πολλά. Ήταν πάντα δίπλα μου για να σχεδιάσουμε, για να μου προτείνουν
πρωτότυπες ιδέες, καλές πρακτικές. Ήταν πάντα δίπλα μου για να οργανώσουμε μια υπηρεσία που
μπορεί να εξυπηρετεί και να έχει ανθρώπινο πρόσωπο. Το κυριότερο ήταν πάντα δίπλα μου με καλή
διάθεση και χαμόγελο παρ’ όλο που οι ώρες που εργάζονταν καθημερινά ήταν πολύ περισσότερες
των προβλεπομένων και οι δυσκολίες πολλές φορές ανυπέρβλητες.

Ευχαριστώ, τους υπεύθυνους του Τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων, τους/τις Διευθυντές/ντριες,
Προισταμένους/ες Σχολικών μονάδων αλλά και όλους/ες τους/τις συναδέλφους/ισσες που
συνεργαστήκαμε και κάθε μέρα καταθέτουν ψυχή…

Τελειώνοντας αυτή τη διαδρομή μου ως δασκάλα, θέση με την οποία η Πολιτεία με τίμησε, αφήνω
πίσω μου τα χνάρια μου, ένα έργο το οποίο είναι καρπός της προσπάθειας που καταβάλαμε όλοι/ες
μαζί, μιας κι έλαχε να συναντηθούμε…
Νομίζω όμως ότι δε θα χαθούμε…θα συναντιόμαστε στους ίδιους δρόμους, θα χαιρόμαστε αυτό τον
όμορφο τόπο, τον ήλιο και τη ζωή …
Να ξέρετε ότι αν με χρειαστείτε θα είμαι πάντα παρούσα, δίπλα σας….

Εύχομαι καλή επιτυχία στο εξαιρετικά δύσκολο έργο της νέας Διοίκησης της Διεύθυνσης μας!

 Με εκτίμηση

Κυριακή Τσικαλάκη


