
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, 

 Αποχωρώντας από τη θέση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, 

μετά από σχεδόν δεκατρία χρόνια, αισθάνομαι την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να 

επικοινωνήσω με όλες και όλους και να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την ειλικρινή 

και εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της κοινής δράσης μας.  

Από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα,  μέσα από τη συνεργασία, τον αμοιβαίο 

σεβασμό, τον διάλογο και με πρωταρχικό μέλημα να αναδεικνύεται  περισσότερο το 

“ανθρώπινο” πρόσωπο της διοίκησης με στήριξη του κάθε εκπαιδευτικού όταν είχε 

ανάγκη,  επεδίωξα την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποφεύγοντας την 

απόλυτη αριθμητική θεώρηση των δεδομένων εστιάζοντας όμως στις ανάγκες μαθητών 

και εκπαιδευτικών.  

Η εκπαίδευση έπρεπε να μείνει έξω από το κλίμα της όποιας αντιπαράθεσης 
γέννησε μεταξύ άλλων η κρίση και προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκαν όλες οι 
πρωτοβουλίες που ανέλαβα και οι πράξεις μου. 

 Η σύνεση, η συναίνεση, η αλληλεγγύη, η συναδελφικότητα αλλά κυρίως η 

εντιμότητα, η νομιμότητα, η τήρηση των κανόνων και η δικαιοσύνη, ήταν οι αρχές τις 

οποίες προσπάθησα να τηρήσω καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου για να 

ξεπεραστούν οι δυσκολίες που ανέκυπταν μέσα στην πολύτροπη εκπαιδευτική και 

διοικητική καθημερινότητα, αρχές οι οποίες εκτιμώ ότι σφυρηλάτησαν σχέσεις 

εμπιστοσύνης. 

Ευχαριστώ θερμά:  

 Το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη για την αγαστή συνεργασία και για την στήριξη 

μαθητών της περιφέρειάς μας στα χρόνια της κρίσης, την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Ιονίων Νήσων, τους πρώην Σχολικούς Συμβούλους και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού 

Έργου, τα μέλη του Υπηρεσιακού συμβουλίου, τους Προϊσταμένους όλων των 

υποστηρικτικών φορέων της εκπαίδευσης (ΚΕΔΔΥ/ΚΕΣΥ, ΚΠΕ, ΠΛΗΝΕΤ), τα μέλη του 

Συλλόγου Εκπ-κών, τα στελέχη των σχολικών μονάδων,  όλους τις/τους εκπαιδευτικούς, 

τους γονείς των μαθητών για την κατανόηση στην επίλυση των προβλημάτων που 

δημιουργήθηκαν και ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου όλα αυτά τα χρόνια στη Διεύθυνση. 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί βαδίζουμε σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

στο οποίο καλούμαστε να προσαρμοζόμαστε συνεχώς και να υπηρετούμε την υψηλή 

αξία της παιδείας με βαθιά και ουσιαστική συνεργασία, καλόπιστη και εποικοδομητική 

κριτική.  

Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας αποχαιρετήσω από τη θέση του Διευθυντή 

Εκπαίδευσης  και να ευχηθώ πρωταρχικά υγεία σε όλους και καλή δύναμη αλλά και 

επιτυχία στο εκπαιδευτικό μας έργο.  

Σας ευχαριστώ όλους από τα βάθη της καρδιάς μου,  

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

Φώτιος Σάντας 


