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Αγαπητοί συνάδελφοι-συνεργάτες
με την ανάληψη των καθηκόντων μου στην θέση του Δ/ντή Π.Ε. Πέλλας για την νέα μου
θητεία, αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας και να σας εκφράσω ολόψυχα, για
μία ακόμη φορά, τις ευχαριστίες μου για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής και τοποθέτησης των νέων στελεχών της
διοίκησης (Δ/ντή Εκπαίδευσης, Δ/ντών πολυθέσιων σχολείων και προϊστάμενων ολιγοθέσιων
σχολικών μονάδων) καλούμαστε, οι παλιοί να συνεχίσουμε και οι νέοι να αρχίσουμε, να
ασκούμε με συνέπεια και σύνεση τα διοικητικά μας καθήκοντα στην περιοχή της ευθύνης μας.
Οι προσπάθειές μας και οι διοικητικές μας ενέργειες θα πρέπει να στηρίζονται στην ισότιμη
συνεργασία, στην αλληλοβοήθεια, στην υποστήριξη, στην ισονομία, στην διαφάνεια και στην
λήψη των σχετικών αποφάσεων μέσα σε ένα δημοκρατικό πνεύμα συνδιαλλαγής και
συναπόφασης.
Με τους περισσότερους από εσάς συνεργαστήκαμε από τις ίδιες θέσεις και παλαιότερα και
συνεπώς γνωρίζουμε επακριβώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινηθήκαμε και στο οποίο κεντρικό
σημείο ήταν ο παράγοντας ″άνθρωπος″.
Σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσουμε το έργο μας στηριζόμενοι στις ίδιες αρχές και στα ίδια
σημεία αναφοράς προσπαθώντας για την συνεχή βελτίωσή μας.
Στις δύσκολες συγκυρίες που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου
ότι ο εκπαιδευτικός είναι ένας σκληρά αγωνιζόμενος επαγγελματίας-επιστήμονας που εργάζεται
μέσα σε αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προάγει το μορφωτικό επίπεδο της κοινωνίας,
συντελώντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη και στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου,
μέρος του οποίου είναι και ο ίδιος.
Στις προσπάθειές του αυτές πρέπει να είμαστε αρωγοί αναπτύσσοντας ένα υποστηρικτικό
διοικητικό πλέγμα στο οποίο ο εκπαιδευτικός μέσα σε ένα κλίμα συναίνεσης και συναπόφασης
θα μπορεί απερίσπαστος να μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα των προσπαθειών του.
Με τις σκέψεις αυτές εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια με δύναμη, υπομονή και προσπάθειες
για συνεχή βελτίωση και επιτυχία.
O Δ/ντής Π.Ε. Πέλλας
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