
Αποχαιρετιστήρια Επιστολή  

 

Αγαπεηέο/νη Σπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, εθιεθηνί ζπλεξγάηεο,  

 

Όηαλ ηελ Μεγάιε Τεηάξηε ηνπ Απξίιε ηνπ 2015 κνπ πξνηάζεθε λα αλαιάβσ ηε 

ζέζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο έλησζα 

κεγάιε ηηκή, αιιά θαη κεγάιε επζχλε απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα.  

Η  Πεξηθεξεηαθή Δηεχζπλζε Εθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο θαη κε πνιιέο ηδηαηηεξφηεηεο εθπαηδεπηηθή δνκή ζηελ Ειιάδα, πνπ έρεη 

ππφ ηελ επνπηεία ηεο 2.500 ζρνιηθέο κνλάδεο, 25.000 ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

250.000 καζεηέο, είρε ζε θαζεκεξηλή βάζε πνιιά θαη δπζεπίιπηα δεηήκαηα.  Απφ 

ηελ πξψηε ζηηγκή ινηπφλ πίζηεςα φηη κφλν κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία, ηηο πνηνηηθέο 

δξάζεηο, ηηο δπλακηθέο πξσηνβνπιίεο, ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ηε ζχλζεζε απφςεσλ 

θαη ην δηάινγν, ζα θαηαθέξλακε λα ζηεξίμνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπκε έλα πνιχπιεπξν παηδαγσγηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη 

λα αλαδείμνπκε πεξηζζφηεξν ην αλζξψπηλν πξφζσπν ηεο δηνίθεζεο, καθξηά απφ ηελ 

απφιπηε αξηζκεηηθή ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ. Πηζηεχσ φηη ε γεληθφηεξε θηινζνθία 

ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα εζηηάδεη ζηνλ καζεηή θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

αληηκεησπίδνληαο ηνπο, φρη σο έλα αθφκα αξηζκφ αιιά σο πξφζσπα κε αλάγθεο ηηο 

νπνίεο νθείινπκε λα θαιχπηνπκε κε ακεζφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Με ηελ πξνζσπηθή κνπ πξνζπάζεηα, αιιά θαη ηελ πξνζσπηθή εξγαζία φισλ ησλ 

ζπλεξγαηψλ κνπ, δηνηθεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαηαθέξακε φινη καδί λα 

αλαπηχμνπκε θαη λα δηαηεξήζνπκε, νπζηαζηηθέο θαη επνηθνδνκεηηθέο ζπλεξγαζίεο κε 

θνξείο θαη άηνκα ηα νπνία ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά θαη εηιηθξηλά γηα ηελ Παηδεία 

θαη ηελ Εθπαίδεπζε ζηνλ ηφπν καο. Πξνζπαζήζακε φινη καδί λα δηακνξθψζνπκε ην 

απαξαίηεην θιίκα ζπλεξγαζίαο, ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Πεξηθέξεηάο καο. Όινη καδί πξνζπαζήζακε, ηελ θάζε 

δπζθνιία λα ηελ θάλνπκε εθαιηήξην γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ δπλάκεψλ καο θαη 

ηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε θάζε πφξνπ, αλζξψπηλνπ θαη κε. Να ηε δνχκε σο κηα 

επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ππνζηήξημεο πξνθεηκέλνπ ε εθπαίδεπζε λα 

απνηειέζεη ηνλ θχξην κνριφ αλάθακςεο, αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ. Η πξνζπάζεηά καο 

απηή πηζηεχσ φηη ήηαλ ηδηαίηεξα παξαγσγηθή ζε δηάθνξα επίπεδα θαη ηνκείο ηεο 

ζρνιηθήο δσήο ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία. 

Αηζζάλνκαη ινηπφλ ηελ αλάγθε αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε, λα εθθξάζσ ηηο πην ζεξκέο 

επραξηζηίεο κνπ, ζηνποΠξντζηακέλνπο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Δηεχζπλζεο Εθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζε φινπο ηνποΔηεπζπληέο 

Εθπαίδεπζεο, ηνπο Σπληνληζηέο Εθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ, ηνποΔηεπζπληέο ησλ Σρνιηθψλ 

Μνλάδσλ, ηνποΠξντζηακέλνπο-Υπεπζχλνπο φισλ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δηεχζπλζεο Εθπαίδεπζεο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο  θαη ηηο 

ζπλαδέιθηηζζέο κνπ θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη ζηηο 

Δηεπζχλζεηο Εθπαίδεπζεο, γηα  φια απηά ηα ρξφληα πνπ πνξεπηήθακε καδί, 



πξνζπαζψληαο κε φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπο λα ζηεξίμνπλ ην δχζθνιν έξγν ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

Επίζεο, κε ηδηαίηεξν ζεβαζκφ θαη εθηίκεζε, αηζζάλνκαη ηελ εηιηθξηλή αλάγθε, λα πσ 

έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ θαη λα ζπγραξψ ηνπο κάρηκνπο Εθπαηδεπηηθνχο, ζε θάζε 

γσληά ηεο πεξηθέξεηάο καο, νη νπνίνη ρσξίο θακηά έθπησζε ζηελ άζθεζε ηνπ ξφινπ 

ηνπο, έρνληαο επίγλσζε ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο πνπ αζθνχλ θαη κε επαγγεικαηηθή 

ζπλείδεζε, θαηέβαιαλ θαη θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθέξνπλ κηα θαιχηεξε ζρνιηθή δσή, ην δπλαηφλ νκαιφηεξε θαη πην θηιηθή πξνο 

ηνλ καζεηή.  

Τέινο, ζέισ λα επρεζψ ζηνλ λέν Πεξηθεξεηαθφ Δηεπζπληή Εθπαίδεπζεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, θαιή δχλακε θαη θαιή επηηπρία ζην δχζθνιν έξγν πνπ αλαιακβάλεη. 

Με ηελ ηδηαίηεξε εθηίκεζε κνπ πξνο φινπο ζαο. 

 

Παλαγηψηεο Αλαληάδεο 

Πεξηθεξεηαθφο Δηεπζπληήο Εθπαίδεπζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο  

 

 


