Οι ευχές των συναδέλφων


Αγαπητέ Νίκο. Διαβάζοντας την επιστολή σου δεν μπορώ παρά να επαινέσω την
ικανότητα σου να προγραμματίζεις και να διαπραγματεύεσαι με τις ιθύνουσες
αρχές, με τους εκπαιδευτικούς και τους πανεπιστημιακούς κατά τη διεξαγωγή
σεμιναρίων. Αυτή σου η ικανότητα ονομάζεται, όπως ξέρεις, "διαπροσωπική
νοημοσύνη" κατά Gardner. Θαυμάζω, επίσης, τις αντοχές, τα κίνητρα, το
κουράγιο, την επιμονή, την αυτοπειθαρχία και πάνω από όλα την αγάπη σου για
το εκπαιδευτικό έργο της Φυσικής Αγωγής, το οποίο διακονούσες τόσα χρόνια
και έφερες εις πέρας με αξιοπρέπεια και επιτυχία. Θα ήταν ευχής έργο να
έγραφες ένα βιβλίο στο οποίο να κατέθετες τις θέσεις σου και το όραμά σου για
το επιστημονικό πεδίο της Φυσικής Αγωγής, περιλαμβάνοντας, βέβαια, την
πολυετή εμπειρία σου, ώστε να δώσεις τη σκυτάλη σου στις επόμενες
γενεές! Να είσαι πάντα υγιής και χαρούμενος στα υπόλοιπα χρόνια σου. Φιλιά
Γιώργος Φλουρής, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Ε.Κ.Π.Α.



Είστε παράδειγμα προς μίμηση ! Να είστε πάντα καλά! Συγχαρητήρια για ότι
έχετε προσφέρει!
Καίτη Βαΐτση, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



ΑΞΙΟΣ!
Γρηγόρης Μαλαφέκας, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Αξιότιμε συνάδελφε. Ευχαριστώ για την τιμή της επιστολής. Σε συγχαίρω για το
έργο σου, τη δημιουργικότητα, την επιμονή και το σθένος με το οποίο
υπερασπίστηκες τη Φυσική Αγωγή και τους εκπαιδευτικούς της όλα αυτά τα
χρόνια. Ελπίζω η εμπειρία τόσων χρόνων να "μη συνταξιοδοτηθεί" και να βρει
νέους τρόπους να εκφραστεί. Ακόμη κι όταν διαφωνούσα με κάποιες επιλογές
αναγνώριζα και αναγνωρίζω ότι έχεις δυνατή φωνή. Είδος εν ανεπαρκεία στις
μέρες μας και στο χώρο μας. Εύχομαι κάθε καλό για το νέο κύκλο της ζωής σου
που ανοίγεται τώρα. Με εκτίμηση.
Ουρανία Ρινακάκη, Σχολική Σύμβουλος Φ.Α.



Συγχαρητήρια για το έργο σας! Καλή συνέχεια στη ζωή σας με υγεία και πολλές
χαρές!
Βάσω Λεκάντη, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Ουσιώδης και καλογραμμένος αποχαιρετιστήριος λόγος!
Διονυσία Καρύδη, Φοιτήτρια Νηπιαγωγός



Νάστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε διαφορετικός και εξαιρετικός.
Καλή συνέχεια!
Πέτρος Μανζάκος, Πληροφορικής, Διευθυντής Σχολικής Μονάδας
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Νίκο ήσουν από τους πλέον δημιουργικούς συναδέλφους Η αλλοπρόσαλλη
πολιτική του Υπουργείου Παιδείας με την κατάργηση του θεσμού στέρησε τους
συναδέλφους από μερικά επιμορφωτικά και δημιουργικά σεμινάρια ακόμα.
Πιστεύω ότι οι συνάδελφοί που συνεργάστηκαν μαζί σου όπως και εγώ θα σε
θυμόμαστε με εκτίμηση και αγάπη.
Κώστας Μουντάκης, Ομότιμος Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου



Είστε ότι καλύτερο έχει περάσει από την εκπαίδευση και ο ζωντανός και
δημιουργικός παλμός στην καρδιά κάθε εκπαιδευτικού που αγαπά την δουλειά
του! Σταθήκατε διπλά μας σε κάθε δυσκολία πάντα με κίνητρο το καλό και το
καλύτερο για την εκπαίδευση!
Πανδώρα Ελευθεριάδου, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Σας ευχαριστούμε για το ανεκτίμητο έργο σας στο χώρο μας και εύχομαι νέοι
ορίζοντες να ανοίγονται μπροστά σας να κουρσέψετε με τον ίδιο ζήλο. Υγεία και
δύναμη.
Αγγελική Δρόσου, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Δάσκαλε μακάρι να εμπνευστούμε απ' τα λόγια σου κ να συνεχίσουμε έστω κ
λίγο το έργο σου που ήταν τεράστιο. Συγχαρητήρια για όσα έκανες κ πάντα τα
καλύτερα.
Βασίλειος Λώλος, Εκπαιδευτικός ΦΑ



Θερμά συγχαρητήρια κ. Σύμβουλε! Ευχαριστούμε πολύ!
Ειρήνη Θεοδωρίδου, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Όχι συνηθισμένος, βαρετός , διαφορετική εκπαίδευση, εμπνευστής, να είσαστε
πάντα καλά!
Σάντρα Δωροπούλου, Θεολόγος, Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας,



Ευχαριστούμε δάσκαλε για τη προσφορά σου και εύχομαι τα οράματα σου και
το έργο σου να βρεθούν άξιοι συνεχιστές για να τα ολοκληρώσουν!
Θανάσης Γκίνης, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Συγχαρητήρια Σύμβουλε πρέπει να παλέψουμε οι γυμναστές να φτιάξουμε
αυτές τις γέφυρες αλλά το μυαλό των παιδιών είναι το πιο δύσκολο γι' αυτό
πρέπει εμείς να πιστεύουμε πρώτα κ να το δείχνουμε στους μαθητές μας ότι η
άσκηση είναι συνώνυμη της υγείας που τόσο πολύ ακριβά τη πληρώνουμε και
στο θέμα της ασφάλισης!
Πέτρος Μαυροειδής, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Δάσκαλε, σου εύχομαι τα καλύτερα στον νέο κύκλο της ζωής σου. Να περνάς
όμορφα και να είσαι υγιής! Το σίγουρο είναι ό,τι έβαλες κι εσύ το δικό σου
λιθαράκι στη σχολική αθλητική εκπαίδευση.
Βασιλική Μελισσά, Εκπαιδευτικός Φ.Α.
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Τυχεροί όσοι σας γνωρίσαμε!
Χρυσούλα Δρυμοϋρά, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Αγαπητέ κύριε Τριπόδη, με την αποχώρησή σας από την ενεργό δράση στην
εκπαίδευση αφήνετε κενό δυσαναπλήρωτο! Η προσφορά σας, η εργατικότητα ,
οι προτάσεις σας ,οι δράσεις σας, η προθυμία σας θα ακολουθούν όλους εμάς!
Το χιούμορ σας και το χαμόγελό να μην το χάσετε ποτέ. Εύχομαι από καρδιάς να
έχετε υγεία και καλοφάγωτη η σύνταξη μέχρι τα 100 και βάλε!
Αγγελική Πουλοπούλου, Εκπαιδευτικός Φιλόλογος,



Τόσες αλήθειες και τόσα όνειρα. Μακάρι και εμείς οι υπόλοιποι/ες να
προφτάσουμε να αποχαιρετήσουμε με τέτοιο όμορφο τρόπο. Τις καλύτερες
ευχές μου!
Βάϊος Κυριάκης, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Σύμβουλε - Δάσκαλε, ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι μου (μας) πρόσφερες, γιατί
το έκανες με όρεξη, μεράκι και ανιδιοτέλεια! Προσπάθησες να μας εμπνεύσεις
και να παραμείνεις ορθολογιστής σε μια εποχή που θριάμβευε ο
ανορθολογισμός. Εύχομαι υγεία και ευτυχία!
Κωνσταντίνος Διακουμής, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Σε ευχαριστούμε, καλή συνέχεια στην ζωή σου πάντα με υγεία και
δημιουργικότητα! Περιμένουμε το πάρτι να τα πούμε από κοντά.
Δέσποινα Σανταμούρη, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Συγχαρητήρια κ. Νίκο, είστε παράδειγμα και προς μίμηση για ότι έχετε
προσφέρει και για το έργο που έχετε κάνει! Καλή συνέχεια στην ζωή σας να
είστε πάντα υγιής και γεμάτη ζωντάνια. Χάρηκα πάρα πολύ κ. Νίκο που σε
γνώρισα θα μας λείψεις πολύ. Ελπίζω να περνάς να σε βλέπουμε!
Ελένη Φασουλοπούλου, Υπάλληλος στο Δημοτικό Γυμναστήριο Φιλοθέης
"Στέλιος Κυριακίδης



Γηράσκω αεί διδασκόμενος. Δεν γνωρίζω τον γραφέα, αλλά με τον
αποχαιρετιστήριο λόγο στον συνάδελφό του νομίζω ότι απευθύνεται σε
ελεύθερους ανθρώπους. Υπάρχει κανείς να παραλάβει αυτό το μήνυμα και να
αποθέσει το προσωπείο του σκλάβου που το χρησιμοποιεί για ανθρωποπαγίδα
των συνανθρώπων του, όταν τους πλησιάζει και μιλάει για εικαστική
δημοκρατία; Εύγε σε αυτόν τον άνθρωπο που κατέστη παιδαγωγός, διότι
υπήρξε πρώτα αθλητής και είχε μάθει το ευ αγωνίζεσθαι μακριά υποθέτω από
την κομματική γραφειοκρατία. Νους υγιής εν σώματι υγιεί. Ζητούνται μιμηταί
αυτού του ανθρωπίνου λόγου και τρόπου ζωής. Και πάλι εύγε στον γραφέα του
μηνύματος και στον παραλήπτη, που μπορεί να είμαστε ο καθένας από εμάς,
αφού ανανήψουμε από την επήρεια πάσης ιδεολογικής προπαγάνδας
(30.8.2018 Λέων Καπελίτης).
Νίκος (άγνωστος)
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Ευχαριστούμε για όλα! Να είσαι καλά και να χαρείς την συνταξιοδότηση σου!
Νικολέττα Γκαβέρα, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Άξιος!
Δημήτρης Κολοκυθάς, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Άξιος!
Αλέξανδρος Γεωργαντζής, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Γειά σου Νίκο σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στη παιδεία! Σου
εύχομαι καλή συνέχεια στη δραστήρια ζωή σου! Έτσι να συνεχίσεις να
προσφέρεις στη κοινωνία αλλά και να ζήσεις με πολλή υγεία πολλά χρόνια ως
συνταξιούχος!
Θεόδωρος Καρλαύτης, Ιατρικών Εργαστηρίων, Διευθυντής Σχολικής Μονάδας



Κρίμα να αποχωρούν δραστήριοι και φιλότιμοι συνάδελφοι. Να είστε καλά και
υγιής και φαντάζομαι πως θα προσφέρετε πάντα με τον τρόπο σας στην
εκπαίδευση και στα παιδιά. Καλή ξεκούραση.
Αγγελική Σαράντου, Εκπαιδευτικός Νομικής



Έχεις ανεβάσει ψηλά τον πήχη στην επιμόρφωση και έχεις αναβαθμίσει τον
"παρεξηγημένο" κλάδο μας! Δύσκολο το έργο αλλά και πρόκληση για όποιον σε
διαδεχτεί ! Καλή συνέχεια σε ότι κανείς !
Βάνια Σακκά, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Καλή συνέχεια στο δημιουργικό σου ταξίδι Νίκο!
Γιάννης Λογοθέτης, Δάσκαλος, Διευθυντής Σχολικής Μονάδας



Οι καλύτεροι δάσκαλοι είναι εκείνοι που σας δείχνουν πού να κοιτάξετε, αλλά
δεν σας λένε τι να δείτε. - Αλεξάνδρα Κ. Τρένφορ
Γιώργος Δραγάζης, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



κ. Τριπόδη είχα τη τύχη να παρακολουθήσω κάποτε τη δουλειά σας. Σας
εκτιμούσα πολύ και πραγματικά πιστεύω ότι είναι κρίμα να αποχωρεί αυτή η
γνώση από την εκπαίδευση!
Κατερίνα Βουλγαράκη, Φυσικός, πρώην Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας



Νίκο είχα την τύχη να σε έχω Σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης στα 9 χρόνια
που ήμουν διευθυντής στο 1ο ΓΕΛ Νέου Ψυχικού. Δραστήριος, γνώστης του
αντικείμενου, με ωραίο χιούμορ, παραγωγικότατος σε σεμινάρια, διαλέξεις
επιμορφώσεις, ημερίδες μα πάνω από όλα ένας πολύτιμος σύμβουλος σε ότι
σου ζήτησα. Καλοφάγωτη η σύνταξη μέχρι τα 100 σου και πάνω χρόνια!!
Γιάννης Περλεπές, Φυσικός, πρώην Διευθυντής Σχολικής Μονάδας
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Αχ βρε Νίκο! Να'σαι καλά! Σε ευχαριστώ για όλα και σ'αγαπώ πολύ! Να'σαι
πάντα καλά!
Βασίλειος Σουβλίδης, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Θα μας λείψετε!
Μπέσυ Αμπατζή, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Εύγε!
Δήμητρα Ευθυμίου, Δασκάλα



Φίλε Νίκο έδωσες κομμάτι του εαυτού σου στην φυσική αγωγή καλή σύνταξη
και να είσαι κοντά στον κλάδο.
Γιάννης Τόλης, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Ως καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω
για την συμπαράσταση στο δύσκολο έργο μας. Δεν θα ξεχάσουμε τα
επιμορφωτικά σας σεμινάρια, σταθήκατε αρωγός στο δύσκολο έργο μας! Είστε
ένας σπουδαίος δάσκαλος για όλους εμάς που παλεύουμε καθημερινά να
γίνουμε καλύτεροι!
Περσεφόνη Βούλγαρη, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Μπράβο Νίκο για την πορεία σου στην Εκπαίδευση! Πάντοτε θα θυμάμαι την
πρώτη μας χρονιά ως αναπληρωτές στο 2ο Λύκειο Χαλανδρίου! Καλή συνέχεια!
Τάσος Κάλλης, Εκπαιδευτικός Χημικός



Αγαπημένε μας κ. Τριπόδη, τι συγκίνηση! Τι συναισθήματα! Γεμάτη η διδακτική
και η παιδαγωγική σας πορεία! Τι να πρωτοθυμηθούμε! Η διάθεση σας ή
διαρκής ενέργεια ή αγάπη σας για τον άνθρωπο το συνάδελφο είναι λίγα από τα
χαρίσματα σας! Έχουμε πάρει όλοι πολλά! Μας δώσατε την ευκαιρία να σας
γνωρίσουμε μέσα από πολλές δράσεις να σας προσφέρουμε τις γνώσεις και τις
διοικητικές μας υπηρεσίες και να μας ευχαριστήσετε με την αμεσότητα σας!
Αυτά τα χαρακτηριστικά σας διέκριναν πάντα με την παιδεία που έχετε
κατορθώσατε να τα μεταφέρετε στους ανθρώπους που ήταν κοντά σας στοιχεία
που θα μείνουν μέσα στην καρδιά μας! Απολαύστε τη συνέχεια και συνεχίστε να
δημιουργείτε! Ευχαριστούμε για όλα!
Μαρία Σαραντοπούλου, Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων Δ.Δ.Ε. Β’ Αθήνας



Νίκο συγχαρητήρια για το έργο σου και την λαμπρή πορεία σου στην
εκπαίδευση! Και με την σύνταξη άξιοι δάσκαλοι όπως εσύ προσφέρουν και είναι
αρωγοί της παιδαγωγικής λειτουργίας! Καλή υγεία και δύναμη!
Μαρία Παρλιάρη, πρώην Εκπαιδευτικός Οικονομίας και Διοίκησης



Εγώ είχα την τύχη να γνωρίζω και τους γονείς σου πολύ καλά!
Αναστασία Αγγελάκη, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Διακυβέρνησης στο Δήμο
Φιλοθέης-Ψυχικού
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Ωχ όχι ... είχαμε μια σιγουριά μαζί σας. Καλή σας σύνταξη με υγεία!
Ντίνα Νεοχωρίτου, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Στο ΔΑΣΚΑΛΟ, με κεφαλαία, στον άνθρωπο που ήταν, είναι -και είμαι σίγουρηπως θα είναι πάντα δίπλα μας ως πραγματικός Σύμβουλος και Οδηγός. Εύχομαι
αυτή η απόφαση νάναι το ξεκίνημα για πολλά καινούργια πράγματα.
Ερατώ Παλαιολόγου, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Καλή συνέχεια Νικόλα από όποιο πόστο εσύ επιλέξεις.
Κώστας Παπαχρήστος, Δάσκαλος, Σχολικός Σύμβουλος



Νίκο καλησπέρα. Ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ για τη στήριξη τη βοήθεια που
βρήκα στο πρόσωπό σου, καθώς και για τις ευχάριστες αλλά και τις λιγότερο
ευχάριστες στιγμές που μοιραστήκαμε. Ήταν τύχη να έχουμε ένα σύμβουλο και
συνεργάτη με προσωπικότητα δυνατή και ιδιαίτερη σαν εσένα. Σου εύχομαι
πάνω απ΄όλα υγεία για να πραγματοποιήσεις αυτά που έχεις σχεδιάσει και το
δυνατό σου γέλιο να συνεχίσει να προετοιμάζει την εμφάνισή σου . Φιλιά.
Ρόη Νταλαχάνη, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Νίκο από όπου πέρασες άφησες έργο, σε θυμάμαι πολύ ζωντανό και
δημιουργικό άνθρωπο, έτσι να συνεχίσεις τη ζωή σου και να προκόβεις σε ότι
κάνεις!
Κατερίνα Μαράτου, πρώην Εκπαιδευτικός Οικονομίας και Διοίκησης



Νικόλα μου έδωσες άλλη πνοή και δυναμική στο κλάδο. Δημιούργησες, έχτισες,
πρόσφερες και θα συνεχίζεις να προσφέρεις και στο μέλλον είμαι σίγουρος.
Αυτά άλλωστε σου τάχω πει πολλές φορές. Να είσαι ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ και να
χαμογελάς όπως σέχουμε συνηθίσει!
Ιωάννης Ιωάννου, Φ.Α., Διευθυντής Σχολικής Μονάδας



Θητεία δημιουργική αφυπηρέτηση συναρπαστική!
Πάρις Βεντήρης, Δάσκαλος, πρώην Διευθυντής Δ.Π.Ε. Β’ Αθήνας



Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα. Θα μας λείψετε στα αλήθεια! Καλή
συνέχεια σε ότι κι αν κάνετε από δω και πέρα ! Σας ευχαριστώ πολύ για όλα!
Βάσω Τερζή, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Κύριε Τριπόδη, έχετε γράψει ιστορία στην εκπαίδευση και δη στην Β Αθήνας και
αυτό είναι θησαυρός ανεκτίμητος. Είμαστε τυχεροί που σας είχαμε, μακάρι να
ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμά σας. Σας εύχομαι από καρδιάς καλή
συνέχεια γιατί ξέρω καλά ότι θα είστε δίπλα μας!
Μαρία-Κλαίρη Αναστασίου, Φιλόλογος, πρώην Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας



Υπέρ μέγιστος
Δημήτρης Μπουρουτζίκας, Εκπαιδευτικός, Προπονητής Ποδοσφαίρου
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Να είσαι γερός και καλή συνέχεια σε ότι και αν κάνεις γιατί οι δραστήριοι και
δημιουργικοί άνθρωποι στην πραγματικότητα δε σταματούν. Μακάρι όλοι όσοι
βρίσκονται σε αυτό τον ευαίσθητο χώρο να διακατέχονται από παρόμοιες ιδέες
και συναισθήματα.
Λασκαρίνα Μπίτσου, Δικηγόρος



Σας εύχομαι να είστε δημιουργικός και δυναμικός! Το έργο σας ας είναι πηγή
έμπνευσης για τους νεότερους!
Ιωάννα Κουραμπέα, Φιλόλογος, Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας



Ευχαριστούμε, να σαι γερός και δυνατός και να περνάς όμορφα σ' ό,τι κι αν
κάνεις.
Αθανάσιος Σταματόπουλος, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Με μεγάλη εκτίμηση, Νίκο ένα μεγάλο ευχαριστώ!
Βριλησσιακός Α.Ο. Αθλητικό Σωματείο



Σε ευχαριστούμε φίλε και συνάδελφε. Έχεις πολλά, όμως να προσφέρεις. Θα
βρεις το δρόμο μιας νέας προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο. Να έχεις υγεία!
Ιωάννης Δερματάς, Φ.Α., Διευθυντής Σχολικής Μονάδας



Να χαρείς τη σύνταξη σου Νίκο και να απολαύσεις όσα δεν είχες την πολυτέλεια
του χρόνου σαν εργαζόμενος! Μεγάλο ευχαριστώ για την βοήθεια σου, αν και
διαφορετικής ειδικότητας, τότε στην αξιολόγηση των Προτύπων! Καλή
συνέχεια!
Μερόπη Τερζή, Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος



Ευχαριστούμε θερμά. Θα μας λείψετε. Να χαίρεστε πάντα τα δημιουργήματά
σας παρελθόντα και νέα!
Μαίρη Γεωργίου, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Δεν το έμαθα, δεν ειδοποιήθηκα, δεν ήρθα. Όμως η εκτίμηση μου παραμένει.
Φίλε υγεία και καλοφάγωτη η σύνταξη. Ένα ευχαριστώ από μένα για όσα
πρόσφερες (αν και δεν ήμουν γυμναστής) γιατί από την πολιτεία μη περιμένεις.
Αθανάσιος Αναστασίου, Θεολόγος, Διευθυντής Σχολικής Μονάδας



Σου εύχομαι να χαρείς τη σύνταξή σου! Να είσαι γερός και με τον τρόπο σου να
συνεχίσεις να προσφέρεις!
Θύμιος Φαλτάκας, Εκπαιδευτικός Φ.Α.



Κύριε Σύμβουλε δεν κατάφερα να έρθω στο πάρτι παρότι το προσπάθησα. Θέλω
ωστόσο να σας ευχαριστήσω στο σύντομο διάστημα που σας γνώρισα για την
υποστήριξη και την επιμόρφωση που μας παρείχατε, πραγματικά πήρα πολλά
χρήσιμα πράγματα από τα σεμινάρια που διοργανώσατε. Σας εύχομαι καλή και
δραστήρια ζωή από δω και πέρα!
Γρηγόριος Ρουσάκης, Εκπαιδευτικός Φ.Α.
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Αγαπητέ Νίκο, Σε ευχαριστώ που με τίμησες με την πρόσκληση στο
αποχαιρετιστήριο πάρτι σου ήταν μια σημαντική στιγμή για σένα αλλά και ένα
ακόμη "μάθημα" για εμάς. Σου εύχομαι να είσαι πάντα με ανθρώπους που σε
αγαπούν και να απολαμβάνεις με τον καλύτερο τρόπο όσα σου αξίζουν.
Χαίρομαι πολύ που σε γνώρισα, για τη βοήθεια και τη φιλία που μου
προσέφερες και ...βέβαια ακολουθούν κι άλλα, γιατί δεν θα σε αφήσουμε
ήσυχο!
Γεωργία Πολυζώη, Δασκάλα, Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας



Αγαπητέ κ. Τριπόδη,
εύχομαι να είστε καλά και να χαρείτε τη σύνταξή σας μέχρι τα βαθιά γεράματα.
Σας ευχαριστώ προσωπικά για τη στάση και τη στήριξή σας στο σχολείο μου
αλλά και σε εμένα προσωπικά, όσα χρόνια συνεργαστήκαμε.
Να είστε πάντα καλά,
Μάγδα Πατσιάδου, Φιλόλογος, Διευθύντρια σχολικής μονάδας
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