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ΠΑΤΡΑ             9-02-2012. 
Αρ.πρωτ        4 
 
 
ΠΡΟΣ:  ∆ιευθυντές, Προϊσταµένους, 
Εκπαιδευτικούς και Ειδικό Εκπαιδευτικό 
και Βοηθητικό Προσωπικό Σ. Μ. Ε. Α  
Α/βαθµιας & Β/βαθµιας Εκπ/σης (Ειδικά 
Νηπιαγωγεία, Ειδικά ∆ηµοτικά Σχολεία, , 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ, Ειδικό Επαγγελµατικό 
Γυµνάσιο - ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής) καθώς 
και των  Τµηµάτων Ένταξης, Παράλληλης 
Στήριξης και  κατ΄ Οίκον  ∆ιδασκαλίας και 
των δύο βαθµίδων εκπαίδευσης 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.( Αχαΐας, 
Ηλείας, Αιτ/νίας) 
. 

Έδρες τους 
(Μέσω των ∆/νσεων Π.Ε. και ∆.Ε.    
Αιτ/νίας, Αχαΐας, και Ηλείας ).    
                                                                                                                             
ΚΟΙΝ. :   
 κ. Περιφερειακό ∆/ντή Α&Β/θµιας      
Εκπαίδευσης  ∆υτικής Ελλάδας  

κ. κ. Προϊσταµένους  Επιστηµονικής – 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε και ∆.Ε  
∆υτικής Ελλάδας    

∆ιευθυντές ∆/νσεων. Π.Ε & ∆.Ε. Αχαΐας, 
Αιτ/νίας, και Ηλείας 
Κ 

 
 
 

ΘΕΜΑ: Χαιρετισµός του Σχολικού Συµβούλου Ειδικής Αγωγής 
 
 
Αγαπητές/τοί συνάδελφοι, 
 

Η ειδική αγωγή αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς πρόκληση για δουλειά χωρίς ηρωισµούς και 

τυµπανοκρουσίες. Πρόκληση και αγώνα, ώστε οι άνθρωποι να αναγνωρίζονται από το όνοµά τους και όχι 

από το πρόβληµά τους. Οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής έχουν ένα σοβαρό, διαχρονικό προνόµιο. 

Βλέπουν στο πρόσωπο των µαθητών τους τη σεβαστή µοναδικότητα. Κάτι που δεν είναι υπαγορευµένο 

από νοµοθεσίες, είναι στάση ζωής, χρέος αγάπης όπως γράφει και ο Νικηφόρος Βρεττάκος:  



 

 
 
 
Ο Αγρός των λέξεων 
 
Όπως η µέλισσα γύρω από ένα άγριο 
λουλούδι, όµοια κ’ εγώ. Τριγυρίζω 
διαρκώς γύρω απ’ τη λέξη. 
Ευχαριστώ τις µακριές σειρές 
των προγόνων, που δούλεψαν τη φωνή, 
την τεµαχίσαν σε κρίκους, την κάµαν 
νοήµατα, τη σφυρηλάτησαν όπως 
το χρυσάφι οι µεταλλουργοί κ’ έγινε 
Όµηροι, Αισχύλοι, Ευαγγέλια 
κι άλλα κοσµήµατα. 
Με το νήµα 
των λέξεων, αυτόν το χρυσό 
του χρυσού, που βγαίνει απ’ τα βάθη 
της καρδιάς µου, συνδέοµαι συµµετέχω 
στον κόσµο. 
Σκεφτείτε: 
Είπα και έγραψα «Αγαπώ»i. 
 
 
Η συµβολή µου και η συνεργασία  από τη θέση του σχολικού συµβούλου στο εκπαιδευτικό σας έργο 
θεωρείται δεδοµένη. Εύχοµαι προσωπική - οικογενειακή υγεία και δύναµη. 
 

 
 
 

Ο Σχολικός Σύµβουλος  
 
 

Αθανάσιος K.  Ρισβάς 
 
 
 
 
 
  

Κοινο̟οίηση: όπως πίνακας αποδεκτών 

                                                 
i Το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ανακήρυξε το 2012 «Έτος Βρεττάκου» µε αφορµή την επέτειο των 100 
χρόνων από τη γέννηση του ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου. 


