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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
με ιδιαίτερη συγκίνηση, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους σας για την άριστη 

συνεργασία μας, στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος πρόληψης και 

αντιμετώπισης της σχολικής βίας. 

Μετά από τρία χρόνια διαρκούς αγώνα, από σχολείο σε σχολείο, με κάθε εκπαιδευτικό, 

κάθε μαθητή και κάθε γονιό που είχε ανάγκη συμπαράστασης και βοήθειας, σε κάθε γωνιά 

της Κεντρικής Μακεδονίας, ήρθε η στιγμή της αποχώρησής μου από τη θέση του 

Συντονιστή Κεντρικής Μακεδονίας σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης σχολικής βίας. 

Πήραμε έναν θεσμό του Υπουργείου Παιδείας και όλοι μαζί, με εντιμότητα και αξιοπρέπεια 

τον κάναμε όραμα. Το όραμα αυτό το δώσαμε σάρκα και οστά και το μετατρέψαμε σε 

στόχο και το στόχο αυτό τον υλοποιήσαμε με καθημερινό αγώνα ενημερώσεων και 



παρεμβάσεων σε ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία. Εργαστήκαμε όλοι μαζί με μοναδικό 

κριτήριο την προσφορά και γνώμονα τη βοήθεια σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. 

Θεωρώ πως η περίοδος αυτή ήταν ένα από τα εποικοδομητικότερα στάδια της 

εκπαιδευτικής μου σταδιοδρομίας. Καταδείξαμε πώς μπορεί να λειτουργήσει ένα σχολείο 

ανοιχτό στην κοινωνία. Αποδείξαμε πως σχολείο και γονείς μπορούν ενωμένοι να 

πολλαπλασιάσουν τις δυνατότητες του σχολείου να επιλύει προβλήματα. Βεβαιώσαμε πως 

τα προβλήματα συμπεριφοράς και βίας επιλύονται με τη σύμπραξη όλων των παραγόντων 

της εκπαιδευτικής κοινότητας, μετά από μεράκι, ενημέρωση και γνώση. 

Οργανώσαμε έναν ιστό, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο, που απλώθηκε σε όλη την Κεντρική 

Μακεδονία και δημιούργησε τις προϋποθέσεις στήριξης και συμπαράστασης 

εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Δημιουργήσαμε σε κάθε σχολείο ομάδες δράσης, σε 

κάθε Διεύθυνση ένα Δίκτυο με εξειδικευμένα άτομα στο χώρο της σχολικής βίας, σε κάθε 

Περιφερειακή Ενότητα μία διευρυμένη ομάδα παρέμβασης. 

Οργανώσαμε όλους τους θεσμοθετημένους φορείς σε μία ομάδα, με κοινό στόχο δράσης. 

Δημιουργήσαμε τις υποδομές για πρόληψη της σχολικής βίας, ευαισθητοποίηση όλης της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και στήριξη όσων αναζητούν βοήθεια. 

Ο δρόμος αυτός είναι μακρύς και είμαι σίγουρος πως ο αντικαταστάτης μου θα συμβάλει 

με τη σειρά του στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας, που με κατάθεση ψυχής και 

από καρδιάς οραματιστήκαμε, οργανώσαμε και υλοποιήσαμε. Σας καλώ και σας παρακαλώ 

όλους να συνεχίσετε με την ίδια ζέση αυτή την προσπάθεια. 

Νιώθω την ειλικρινή ανάγκη, από βάθους καρδιάς, να ευχαριστήσω όλους σας που 

σταθήκατε δίπλα μας στους δύσκολους αυτούς καιρούς. Νιώθω υπερήφανος για το έργο 

που έχει παραχθεί, νιώθω τιμή για τη συνεργασία μαζί σας, νιώθω απόλυτη ικανοποίηση 

για την αμέριστη βοήθεια, εμπιστοσύνη και συμπαράστασή σας, νιώθω εν τέλει ευτυχής 

που αποδείξαμε πως οι δυνάμεις στην εκπαιδευτική κοινότητα είναι υγιείς, γιγαντιαίες και 

ανιδιοτελείς. 

Με απόλυτη, βαθιά εκτίμηση και σεβασμό προς όλους σας και τον καθημερινό σας 

ανιδιοτελή αγώνα στα σχολειά μας. 

 

Αλέξανδρος Κόπτσης 

 

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Θεσσαλονίκης 


