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Αγαπητοί συνάδελφοι-συνεργάτες
Σας απευθύνω την επιστολή αυτή επειδή αποχωρώ από τα καθήκοντα του Διευθυντή
της Διεύθυνσης Π.Ε. Πέλλας καθώς δεν κρίθηκα για τη θέση του προσωρινού διευθυντή
εκπαίδευσης. Μια κοινή πορεία έφτασε στο τέλος της και με την αποχώρησή μου
επιθυμώ να μοιραστώ μαζί σας αυτά που έχω στην καρδιά και στο μυαλό μου.
Κατά τη μακρόχρονη πορεία μου στη θέση αυτή βίωνα καθημερινά τα λόγια του
ποιητή «σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη…» αξία έχει το ταξίδι να είναι μακρύ και
όχι ο προορισμός, με ότι αυτός επιφυλάσσει. Η ζωή μου φέρθηκε απλόχερα και
ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε να γευτώ όλες αυτές τις χαρές, τα βιώματα και τις
συγκινήσεις που μου χάρισε το ταξίδι αυτό στο οποίο δεν ήμουν μόνος, είχα
συνοδοιπόρους όλους εσάς και όσους αποχώρησαν στο μεταξύ από την υπηρεσία λόγω
συνταξιοδότησης. Σας ευχαριστώ που σταθήκατε στο πλευρό μου και με στηρίξατε,
φανερά και νοερά με λόγια και με πράξεις. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε την χαρά να
γευτείτε κάτι ανάλογο και ακόμη μεγαλύτερο.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων μου προσπαθούσα να είμαι δίκαιος, αντικειμενικός
και ευθύς απέναντί σας επιδιώκοντας πάντοτε οι διοικητικές μου πράξεις και αποφάσεις
να είναι άμεσες, σύννομες και αποτελεσματικές. Επεδίωξα να είμαι χρήσιμος και
ωφέλιμος παρά ευχάριστος και επιβλαβής για τα δικαιώματά σας. Κατά τις πολύωρες
προσπάθειές μου για την αντιμετώπιση των διοικητικών θεμάτων που σας αφορούσαν δεν
ήμουν ποτέ μόνος, είχα πάντα μπροστά μου όλους εσάς καθώς και τα ζητήματά που σας
απασχολούσαν σαν να ήταν δικά μου ζητήματα. Στην προσπάθειά μου αυτή αν
στενοχώρησα κάποιον θέλω να τον/την διαβεβαιώσω ότι δεν το έκανα συνειδητά και
σκόπιμα, αλλά υπό το άγχος και την πίεση της επίλυσης των διοικητικών προβλημάτων
που είχα να αντιμετωπίσω. Ήθελα να μπορώ να σας βλέπω στα μάτια και τότε και τούτη
τη στιγμή, αλλά και μετά.

Στο σημείο αυτό θέλω να εκφράσω ιδιαιτέρως τις ευχαριστίες μου σε όλους τους
στενούς μου, παλιούς και τωρινούς συνεργάτες, διοικητικούς, εκπαιδευτικούς που
υπηρέτησαν με απόσπαση στη διεύθυνση και τα μέλη του ΠΥΣΠΕ Πέλλας για την
στήριξη που μου παρείχαν, την ανοχή τους, την εργατικότητα και την ευσυνειδησία που
επέδειξαν κατά τη συνεργασία μας. Χωρίς τη βοήθεια, την υπευθυνότητα και τις άοκνες
προσπάθειές τους δεν θα μπορούσα να ανταποκριθώ στις διοικητικές υποχρεώσεις της
διεύθυνσης. Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια και τα καλύτερα στη ζωή τους. Ευχαριστώ
επίσης όλο το προσωπικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π. & Δ. Εκπαίδευσης Κ.
Μακεδονίας και τον διοικητικό μου προϊστάμενο κ. Κόπτση Αλέξανδρο για το υψηλό
επίπεδο συνεργασίας και υποστήριξης που μας παρείχαν. Θέλω επίσης να εκφράσω τις
ευχαριστίες μου στους Δημάρχους των Δήμων και στον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Πέλλας για την αμέριστη συμπαράσταση και την συνδρομή τους στην αντιμετώπιση των
εκπαιδευτικών προβλημάτων, κατά τις αρμοδιότητές τους, στο χώρο της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Πέλλας.
Με τις παραπάνω σκέψεις φεύγω γεμάτος ικανοποίηση και γαλήνη δηλώνοντας προς
όλους ότι θα σας έχω πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μου. Θέλω να γνωρίζετε ότι θα
είμαι πάντοτε στο πλευρό σας και στη διάθεσή σας για ότι θελήσετε και θα χαρώ πολύ να
φανώ χρήσιμος και ωφέλιμος στην προσπάθεια σας για τη διεκδίκηση των δίκαιων
αιτημάτων και των καλώς εννοούμενων συμφερόντων σας. Εύχομαι καλό κουράγιο και
υπομονή στο δύσκολο έργο σας.
O Δ/ντής της Δ.Π.Ε. Πέλλας
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