Χαιρετισμός του Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες και συνεργάτες,

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων μου ως
Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, σας εύχομαι υγεία, προσωπική
και οικογενειακή ευημερία, καθώς και επαγγελματική
καταξίωση.
Η επιλογή μου για τη θέση αυτή αποτελεί για εμένα
ύψιστη τιμή, αλλά πάνω από όλα, συναίσθηση ευθύνης για την
αντιμετώπιση των πολλών και διαφορετικών δημιουργικών
προκλήσεων για την αναβάθμιση και τη βελτίωση της σχολικής
καθημερινότητας των μαθητών και εκπαιδευτικών της
περιφέρειάς μας.
Η ανάληψη των καθηκόντων μου γίνεται σε μια περίοδο
κρίσιμη για την πατρίδα και ακόμα περισσότερο για την
εκπαίδευση με πολλά και συσσωρευμένα προβλήματα τα
οποία επιτακτικά ζητούν λύσεις. Για να επιτευχθεί αυτό
απαιτείται η διαρκής συνεργασία όλης της εκπαιδευτικής
κοινότητας: μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, στελεχών
εκπαίδευσης, τοπικής κοινωνίας και πολιτείας.
Πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο κάθε εκπαιδευτικός και
το κάθε στέλεχος της εκπαίδευσης δεν αποκτά αξία, κύρος, αναγνώριση
και αποδοχή εξ αιτίας της θέσης που κατέχει ''από την καρέκλα'' , αλλά
από το έργο και τη δράση του, τη διάθεση και το όραμα, τις
δημοκρατικές και συναινετικές διαδικασίες που εφαρμόζει, το προσωπικό
παράδειγμα, τις πρωτοποριακές ιδέες και σκέψεις που ενεργοποιεί, τις
ανθρώπινες σχέσεις, την επιτυχή αντιμετώπιση των προβλημάτων και
την αναγνώριση της προσφοράς των άλλων.

Οι κοινωνίες δεν αλλάζουν με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου
και διατάγματα. Αλλάζουν με τους ενωτικούς αγώνες όλων των
εργαζομένων και από φωτισμένους ανθρώπους και είναι δικιά μας
υποχρέωση να τους δημιουργήσουμε.
Δεσμεύομαι να συνεργαστώ με όλους τους φορείς της
εκπαίδευσης και των τοπικών κοινωνιών, αλλά κυρίως με τον
εκπαιδευτικό κόσμο της Στερεάς Ελλάδας που δίνει τον αγώνα
της σχολικής τάξης, κάτω από αντίξοες συνθήκες και με
προσωπικό κόστος.
Βασικός στόχος μου θα είναι η λειτουργία ενός ανοικτού
περιβάλλοντος διαλόγου με τις συναδέλφισσες και τους
συναδέλφους, τους γονείς, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις,
τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και με την
καθιέρωση διαδικασιών συμμετοχής και αξιοποίησης όλων των
εκπαιδευτικών.
Το γραφείο μου θα είναι ανοικτό και προσβάσιμο σε όλες
και όλους τους συναδέλφους.
Θα είμαι στην διάθεσή σας, συνεργάτης και αρωγός,
σύμβουλος και υποστηρικτής στο μέτρο των δυνάμεων και των
δυνατοτήτων μου.
Ζούμε μια πολύπλευρη κρίση: πνευματική, ταυτότητας,
πολιτιστική, πολιτική και οικονομική. Έχουμε χρέος απέναντι
στα παιδιά μας, ο καθένας μας να βάλει ένα μικρό λιθαράκι
ελπίδας, αξιοπρέπειας, τόλμης, αλληλεγγύης, αντίστασης και
όλοι μαζί να ανατρέψουμε τη φορά των πραγμάτων.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Υπολογίζω στη βοήθειά σας, ώστε μαζί να κάνουμε πράξη
ιδέες και οράματα.

Βασικός οδηγός των αποφάσεών μου θα είναι το
τρίπτυχο:
 Διοικώ με βάση το νόμο
 Διοικώ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
 και δεν θα διοικώ για πάντα
Και όπως λέει μια λαϊκή παροιμία:
« Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε
χαιρετούν κι αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις »

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Χρήστος Δημητρίου
Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

