
Aγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

 

Ζπειτα από 13 ζτθ υπθρεςίασ ωσ Υπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςτθ Διεφκυνςθ 

Π.Ε. Αν. Θεςςαλονίκθσ, ιρκε θ ϊρα τθσ παραίτθςισ μου, κακϊσ από το νζο ςχολικό 

ζτοσ αναλαμβάνω κακικοντα ωσ δαςκάλα ςτο Λουξεμβοφργο.  

 

Θζλω να ςασ ευχαριςτιςω  μζςα από τα βάκθ τθσ καρδιάσ μου για όλα αυτά τα 

χρόνια που διανφςαμε μαηί, διςτακτικά μεν και από τισ δυο πλευρζσ ςτθν αρχι, 

αλλά ιδιαίτερα ςυνεργατικά και δθμιουργικά ςτθ ςυνζχεια. Σασ ευχαριςτϊ πολφ για 

τθ μεγάλθ ανταπόκριςι ςασ ςτα Πολιτιςτικά Προγράμματα και ςασ ςυγχαίρω για τα 

υπζροχα ςχζδια εργαςίασ που πραγματοποιιςατε και που παρουςιάςατε. Η 

εμπιςτοςφνθ που δείξατε ςτο πρόςωπό μου, θ διάκεςθ του πολφτιμου προςωπικοφ 

ςασ χρόνου για τθν προετοιμαςία των Προγραμμάτων και για τθ ςυμμετοχι ςασ 

ςτισ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ, θ δίψα ςασ για νζα γνϊςθ και για τθν υιοκζτθςθ 

καινοτόμων δράςεων ςτθν τάξθ και το μεράκι ςασ να δουλζψετε με ζναν 

διαφορετικό τρόπο με πολλαπλά οφζλθ για ςασ και τα παιδιά, αποτζλεςαν τθν 

κινθτιρια δφναμθ τθσ δουλειάσ μου. Προςπάκθςα να δϊςω όςα περιςςότερα 

μποροφςα, ςκεπτόμενθ τισ ανάγκεσ ςασ αλλά και τα τρζχοντα εκπαιδευτικά και 

κοινωνικά κζματα, που αναδφονταν κατά καιροφσ. Εφχομαι να ανταποκρίκθκα ςτισ 

απαιτιςεισ ςασ ςτον ίδιο βακμό, που εςείσ ανταποκρικικατε ςτισ προτάςεισ μου. 

Μου διδάξατε πάρα πολλά τόςο μζςα από όςα υλοποιιςατε όςο και μζςα από τισ 

διαπροςωπικζσ ςυνεργατικζσ μασ ςχζςεισ. Αιςκάνομαι πραγματικά ευλογθμζνθ για 

τθ δυνατότθτα που μου δόκθκε να δουλζψω τόςα χρόνια ςε μια περιοχι με 

εμπνευςμζνουσ/εσ εκπαιδευτικοφσ. Σε μια περιοχι ανοιχτι ςτισ καινοτομίεσ, 

ανκρϊπινθ, φιλικι και δθμιουργικι. 

 

Φεφγω από τθν Ελλάδα με τισ βαλίτςεσ μου γεμάτεσ με τθν πολφτιμθ εμπειρία που 

μου προςφζρατε. Ζνα κομμάτι τθσ ψυχισ μου, όμωσ, κα μείνει και κα ανικει πάντα 

εδϊ, ςε εςάσ και ςτθ δουλειά που κάναμε. 

 

Σασ εφχομαι να είςτε πάντα γεροί και δθμιουργικοί και να ςυνεχίςετε με τθν ίδια 

αςτείρευτθ διάκεςθ το ζργο ςασ.  

 

Καλό καλοκαίρι! 

 

Xαρίκλεια Τερηθτάνου 

Τθλ: 6946119689 

e-mail: terzitanou12@gmail.com 


