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Ανιόςιμε κ. Υπξσογέ,
Ωπ Διξικήρειπ μέλη ςχμ Σσλλόγχμ Απoτξίςχμ ςχμ Ποξςύπχμ Συξλείχμ,
έυξσμε ςημ ςιμή μα αμήκξσμε ρε μία μεγάλη εκπαιδεσςική ξικξγέμεια, η
ξπξία επί ρειοά εςώμ ςοξτξδόςηρε ςημ παςοίδα μαπ με διακεκοιμέμα ρςελέυη
ρε πξικίλξσπ ςξμείπ ςξσ κξιμχμικξύ, πξλιςικξύ και επαγγελμαςικξύ βίξσ,
εκποξρχπξύμε δε, όπχπ θα αμςιλαμβάμερθε, υιλιάδεπ Απξτξίςχμ ςχμ
Ποξςύπχμ Συξλείχμ μαπ. Είμαι ρκόπιμξ μα σπξγοαμμίρξσμε όςι ςα Ποόςσπα
Συξλεία ποξρέτεοαμ αμέκαθεμ ρςη υώοα μαπ δημόρια δχοεάμ πξιξςική
εκπαίδεσρη. Μακοιά από ξπξιαδήπξςε ποόθερη «ελιςιρμξύ», απεσθύμθηκαμ
ρε όλα ςα ρςοώμαςα ςηπ ελλημικήπ κξιμχμίαπ και εμθάοοσμαμ ςημ κξιμχμική
κιμηςικόςηςα, ξικξδξμώμςαπ μία παοάδξρη εκπαιδεσςικήπ αοιρςείαπ, πξσ δεμ
βαρίρςηκε ρςημ ξικξμξμική επιτάμεια ςχμ γξμέχμ αλλά ρςημ εμπμεσρμέμη
διδαρκαλία ςχμ εκπαιδεσςικώμ, ρςημ επιμέλεια και ςη ρκληοή δξσλειά ςχμ
μαθηςώμ. Ασςή η εκπαιδεσςική παοάδξρη αγχμίζεςαι μα αμαβιώρει ρςα
ρημεοιμά Ποόςσπα Πειοαμαςικά Συξλεία, με αιυμή ςξσ δόοαςξπ ςημ
επαματξοά ςχμ ειραγχγικώμ ενεςάρεχμ.
Σςημ παοξύρα ρσγκσοία, καςά ςημ ξπξία ςξ ζήςημα ςχμ Ποόςσπχμ
Πειοαμαςικώμ Συξλείχμ επαμέουεςαι ρςξ ποξρκήμιξ, επιθσμξύμε χπ
απότξιςξι ςχμ Ποξςύπχμ Συξλείχμ μα εκτοάρξσμε για μία ακόμα τξοά ςημ
πεπξίθηρή μαπ όςι η υώοα μαπ και η παιδεία μαπ υοειάζεςαι μεςανύ άλλχμ
και ςα ρυξλεία ασςά, πξσ είμαι ποξραμαςξλιρμέμα ρςημ αοιρςεία, Συξλεία
όπξσ ξι μαθηςέπ ειράγξμςαι με ενεςάρειπ. Είμαι ποχςεύξσραπ ρημαρίαπ μα
απξτεσυθξύμ βιαρςικέπ απξτάρειπ για ςξ μέλλξμ ςχμ Π.Π.Σ., πξσ θα
λητθξύμ εοήμημ ςηπ εκπαιδεσςικήπ κξιμόςηςαπ και ςχμ ίδιχμ ςχμ ρυξλείχμ
(διεσθσμςώμ, εκπαιδεσςικώμ, γξμέχμ, μαθηςώμ, απξτξίςχμ).
Εσελπιρςξύμε, κύοιε Υπξσογέ, όςι θα ποξρεγγίρεςε ςξ θέμα με ςη δέξσρα
ποξρξυή, και ποξρβλέπξσμε ξπχρδήπξςε ρε μία ρσμάμςηρη, καςά ςημ ξπξία
θα έυξσμε ςημ εσκαιοία μα ραπ εκθέρξσμε αμαλσςικά ςιπ απόφειπ μαπ.

