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Φτάνοντας στο τέλος ενός βασανιστικού διδακτικού έτους, αφήνοντας όλοι πίσω μας πικρίες 
κακές σκέψεις και όποια αρνητικά συναισθήματα, θα ήθελα να κλείσω τη χρονιά μόνο με 
εγκάρδιες ευχαριστίες. 
  
Ευχαριστώ τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων 
ευθύνης μας για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πράγμα που επέτρεψε το 
2020-2021 να μην καταγραφεί ως μια χαμένη για την εκπαίδευση χρονιά. Ειδικότερα 
ευχαριστώ και συγχαίρω όλους και όλες για τις δεξιότητες τηλεκπαίδευσης που σταδιακά 
ανέπτυξαν και έφτασαν σε αξιοζήλευτο επίπεδο. Ευχαριστώ για τον προσωπικό ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό που διέθεσαν ώστε να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους, 
εξοπλισμό που άλλοι ήδη είχαν, άλλοι αναβάθμισαν και άλλοι προμηθεύτηκαν εκ του 
μηδενός με προσωπικά τους έξοδα, χωρίς να παραβλέπουμε και την κοστοβόρο αναβάθμιση 
προσωπικών διαδικτυακών συνδέσεων. 
  
Ευχαριστώ όλους και όλες για την συμβολή τους στην επιτυχή διεκπεραίωση των 
πανελλαδικών εξετάσεων που αποτελούν ορόσημο για κάθε σχολική χρονιά, 
ανακουφίζοντας έτσι ένα τεράστιο άγχος μαθητών, κηδεμόνων, εκπαιδευτικών, αλλά και της 
Πολιτείας στο σύνολο. 
  
Επίσης, ειλικρινείς ευχαριστίες απευθύνω σε όσους και όσες συνέβαλαν στην επιτυχή 
διεκπεραίωση των εξετάσεων επιλογής στα Πρότυπα Σχολεία της Διεύθυνσής μας. 
  
Ευχαριστώ το διοικητικό προσωπικό της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας που κατάφερε να ολοκληρώσει τις 
υποχρεώσεις της Διεύθυνσης εγκαίρως και χωρίς να αφήσει εκκρεμότητες, αξιοποιώντας στο 
έπακρο την τηλεργασία 
  
Ευχαριστώ τους ανθρώπους που εργάστηκαν άοκνα βράδια, απογεύματα, Σάββατα, ακόμα 
και το μεγάλο Σάββατο για να πετύχουν τον έγκαιρο εμβολιασμό περισσότερων των χιλίων 
συναδέλφων δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, με αδιάθετες 
δόσεις εμβολίων για τον Covid-19. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω εκείνους και εκείνες που 
είτε προγραμματισμένα, είτε με τις αδιάθετες δόσεις, με υψηλό αίσθημα ατομικής και 
κοινωνικής ευθύνης έσπευσαν να εμβολιαστούν. Το σύνθημά και η επιδίωξη όλων μας 
πρέπει να είναι πλέον, «κανείς εκπαιδευτικός ανεμβολίαστος το Σεπτέμβριο». 
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Τέλος ευχαριστώ τα μέλη και την γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Α΄ Αθήνας για τις άοκνες 
προσπάθειές τους καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και κυρίως για την ολοκλήρωση 
των τοποθετήσεων Μαΐου-Ιουνίου 2021 με ταχύτατους ρυθμούς, με δικαιοσύνη και 
αξιοπιστία, όπως καταδεικνύεται και από τον πολύ μικρό αριθμό αιτήσεων θεραπείας που 
υπεβλήθησαν. 
  
Εύχομαι σε όλους και όλες καλό καλοκαίρι καλές διακοπές και να ανταμώσουμε όλοι υγιείς 
το Σεπτέμβριο έχοντας αφήσει πίσω μας την πανδημία, ή έστω όντας θωρακισμένοι απέναντί 
της. 
 

 

Με εκτίμηση, 

 

   

O Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  Α΄ Αθήνας 

 

 

Λεωνίδας Μάντζος PhD, MSc, MEd 
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