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Θέμα:  «Αποχαιρετιστήρια  επιστολή    του  τ.  αναπληρωτή  Δ/ντή  Α/θμιας  Εκπ/σης  Φθιώτιδας 
Δημητρακάκη Κωνσταντίνου» 
  
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
Μετά από δυο σχεδόν χρόνια θητείας στη θέση του αναπληρωτή Δ/ντή της Α/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας 
και  ύστερα  από  την  πρόσφατη  αλλαγή  της  διοίκησης  με  την  τοποθέτηση  των  προσωρινών  Δ/ντών 
εκπαίδευσης, αισθάνομαι βαθιά την ανάγκη και την υποχρέωση να επικοινωνήσω μαζί σας για να σας 
ευχαριστήσω θερμά για την εξαιρετική συνεργασία που αναπτύξαμε όλα αυτά τα χρόνια. 
 
Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  θητείας  μου  γνώρισα  σπουδαίους,  ικανούς  και  αφοσιωμένους 
συναδέλφους εκπαιδευτικούς και μοιράστηκα μαζί τους τις ανησυχίες τους, το όραμά τους,  τον αγώνα 
και  την  αγωνία  τους,  για  να  ξεπεράσουμε  από  κοινού  με  αξιοκρατία,  συλλογικότητα, 
αποτελεσματικότητα,  εντιμότητα,  και  ήθος  τις  προκλήσεις  και  τα  προβλήματα  της  σύνθετης 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Δώσαμε μια μεγάλη μάχη  για  να  κρατήσουμε ψηλά  το  επίπεδο  της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης των  μαθητών μας. Παρ’ ότι πολλές φορές οι συνθήκες της συνεργασίας μας 
ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές και χρονικά πιεστικές, εσείς ανταποκριθήκατε με συνέπεια, αξιοπιστία και 
επαγγελματισμό και σας ευχαριστώ θερμά από τα βάθη της καρδιάς μου. 
 
Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι από την πλευρά μου κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια, με ειλικρίνεια και 
με βάση τη νομιμότητα και, όπου χρειαζόταν, με ανάληψη προσωπικής ευθύνης, συμβάλλοντας στην 
επίλυση προβλημάτων που κατά καιρούς προέκυπταν, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι πάντοτε το 
συμφέρον  του  μαθητή  και  η  βελτίωση  της  Εκπαίδευσης.  Κυρίαρχη  πρακτική  μου  ήταν  οι  ανοιχτές 
πόρτες  της  διοίκησης  στον  εκπαιδευτικό,  στον  γονέα,  στον  πολίτη.  Ακολουθώντας  συνεργατικές  και 
δημοκρατικές  διαδικασίες,  συνδυάζοντας  την  αποτελεσματικότητα  με  μια  φιλοσοφία  για  μια 
«διοίκηση με ανθρώπινο πρόσωπο» με σεβασμό στην άλλη άποψη και καλοπροαίρετο διάλογο,  έμαθα 
πως  «ο  άνθρωπος  δικαιούται  να  κοιτά  τον  άλλον  από ψηλά  μόνο  όταν  πρέπει  να  τον  βοηθήσει  να 
σηκωθεί». (Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές).  
 
Ασφαλώς  και  δε  λύσαμε  όλα  τα  προβλήματα,  ενώ  πιθανόν  να  μπορούσαμε  να  αναλάβουμε  ακόμα 
περισσότερες  πρωτοβουλίες.  Αν  όμως  εσείς,  ως  τελικοί  αποδέκτες  των  πράξεών  μας,  θεωρείτε  πως 
προσθέσαμε  έστω  και  ένα  μικρό  λιθαράκι  στο  οικοδόμημα  της  Εκπαίδευσης  στην  Φθιώτιδα,  αφού 
«κανένα τέλος δεν έρχεται με άδεια χέρια», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και η Κική Δημουλά, τότε 
είμαι αισιόδοξος πως στο μέλλον μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα.  
 
Αποχωρώντας  από  τη  θέση  ευθύνης  της  Δ/νσης  Π/θμιας  Εκπ/σης  Φθιώτιδας  και  αναλαμβάνοντας  
υπηρεσία  στην  σχολική  τάξη,  όπου  είναι  και  ο  φυσικός  χώρος  κάθε  εκπαιδευτικού,  θα  ήθελα  να 
ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που από διάφορες θέσεις και θεσμικούς ρόλους ήσασταν 
δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια.  
 
Αρχικά να ευχαριστήσω τους άμεσους συνεργάτες μου στην ΔΙΠΕ Φθιώτιδας, τους Προϊσταμένους των 
τμημάτων  αλλά  τους  διοικητικούς  υπαλλήλους  που  με  στήριξαν  όλο  αυτό  το  χρονικό  διάστημα 
δίνοντας μαζί τη μάχη. 
Να  ευχαριστήσω,  επίσης,  τους  Διευθυντές/ιες  και  Προϊσταμένους/νες  των  σχολικών  μονάδων 
αρμοδιότητάς μας, καθώς και όλα τα τακτικά και αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για την 
ειλικρινή και δημιουργική συνεργασία μας. 
 



Ευχαριστίες  οφείλω  επίσης  στους  Περιφερειακούς  Δ/ντές  εκπαίδευσης  της  ΠΔΕ  Στερεάς  Ελλάδας, 
στους  Συντονιστές  Εκπαιδευτικού  Έργου  και  τη  Συντονίστρια  Εκπαίδευσης  Προσφύγων,  τον 
Προϊστάμενο και όλο το προσωπικό του ΚΕΣΥ Φθιώτιδας, για την εποικοδομητική συνεργασία μας στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην από κοινού υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών μας. 
 
Επιπρόσθετα,  ευχαριστίες  οφείλω  και  στους  Δημάρχους  των  Δήμων  της  Π.Ε. Φθιώτιδας,  γιατί  με  τη 
συνεργασία  τους  καταφέραμε  να  προωθήσουμε  μια  σειρά  από  παρεμβάσεις  που  στόχο  είχαν  την 
αναβάθμιση της λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 
 
Να ευχαριστήσω, ακόμα, τους εκπροσώπους των συλλόγων των εκπαιδευτικών και των γονέων για την 
παραγωγική συνεργασία μας, καθώς και όλα τα τοπικά ΜΜΕ, ηλεκτρονικά και έντυπα, που άλλοτε με 
την προβολή και  την ανάδειξη  των δράσεών μας  και άλλοτε με  την  καλοπροαίρετη  επισήμανση  των 
προβλημάτων, συνέβαλαν στη βελτίωση λειτουργίας της Εκπαίδευσης. 
 
Σας ευχαριστώ όλους θερμά από βάθους καρδιάς για την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή σας, καθώς και 
για τη μακρόχρονη συνεργασία μας. Κρατώ βαθιά μέσα μου τις καλύτερες στιγμές μας και τη φιλία μας 
για  την  ευκαιρία  που  μου  δώσατε  να  κάνουμε  μαζί  αυτό  το  μακρύ  και  όμορφο  ταξίδι,  και  να 
συνειδητοποιήσω ότι η αληθινή ευτυχία δεν βρίσκεται στην κορυφή του βουνού αλλά στον τρόπο που 
κατεβαίνεις την απόκρημνη πλαγιά.  Εξάλλου, το ταξίδι δεν τελειώνει ποτέ !!! 
 
Με  την  ευκαιρία  της  έναρξης  της  νέας σχολικής  χρονιάς,  θα ήθελα  να  εκφράσω στη  νέα προσωρινή 
Διευθύντρια  Εκπαίδευσης  καλή  δύναμη  και  επιτυχία  στο  έργο  της,  στους  Διευθυντές  και 
Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων αλλά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας, τους 
μαθητές και  τους γονείς αυτών,  τις ολόθερμες ευχές μου για προσωπική υγεία και δύναμη, ώστε να 
μπορέσετε  να  ανταποκριθείτε  αποτελεσματικά  στις  ιδιαίτερα  αυξημένες  απαιτήσεις  του  έργου  σας 
λόγω του προβλήματος που δημιούργησε η πρόσφατη πανδημία του Κορωνοϊού. 
 
Εύχομαι στο καθένα από εσάς,  υγεία, προσωπική ευτυχία και επαγγελματική επιτυχία και εύχομαι ό,τι 
καλύτερο για τη συνέχεια! 
 
 
Με αίσθημα ευθύνης 
 
 
Δημητρακάκης Κωνσταντίνος 
Απερχόμενος Αναπληρωτής  Δ/ντής Π.Ε. Φθιώτιδας. 
 
 
 


