
Αγαπθτζσ  ςυναδζλφιςςεσ, Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, 

Με τθν ανάλθψθ των κακθκόντων μου ωσ ΣΕΕ και τθν ανάκεςθ τθσ Επιςτθμονικισ και 

Παιδαγωγικισ ευκφνθσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ 11θσ Ενότθτασ ΠΕ70, ςτθν κζςθ του 

εκλεκτοφ ςυναδζλφου κ. Μάνεςθ, επιτρζψτε μου να ςασ ευχθκϊ υγεία, προςωπικι και 

επαγγελματικι ανάπτυξθ, δφναμθ ςτο ζργο ςασ και εκπλιρωςθ των ςτόχων ςασ. 

Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι 

Διανφουμε τον πρϊτο χρόνο  λειτουργίασ των νζων δομϊν και του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικισ 

Ελλάδασ και ιδθ όλοι μασ ζχουμε διαπιςτϊςει τθν φιλοςοφία που διζπει τον τρόπο 

λειτουργίασ τουσ,  που βαςίηεται ςτθν αυτονομία, τθν ςυλλογικότθτα και τθν 

διεπιςτθμονικότθτα. Γεγονόσ που πιςτεφω ότι εναρμονίηεται με τισ ανάγκεσ και τισ 

απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ και τισ ςυντελοφμενεσ αλλαγζσ ςε ςυλλογικό και ατομικό 

επίπεδο.  

Η μετάβαςθ ςε ςυλλογικά ςχιματα με ταυτόχρονθ αναβάκμιςθ του ρόλου των 

εκπαιδευτικϊν και των Σ.Δ. ςτθν λιψθ των αποφάςεων προχποκζτει βζβαια τθν 

καλλιζργεια και τθν εδραίωςθ τθσ ανάλογθσ κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ και ομαδικισ 

λειτουργίασ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ δεδομζνου ότι ο ςτόχοσ είναι κοινόσ: θ μάκθςθ και θ 

απρόςκοπτθ κοινωνικι ζνταξθ των μακθτϊν δίχωσ αποκλειςμοφσ και προκαταλιψεισ.          

Η πορεία αυτι προσ τθν εδραίωςθ τθσ ανάλογθσ κουλτοφρασ ςίγουρα κα ζχει δυςκολίεσ 

και ίςωσ μασ οδθγιςει ςε υπερβάςεισ και ενίοτε ανακεωριςεισ εδραιωμζνων πεποικιςεϊν 

μασ. Το αποτζλεςμα όμωσ ςίγουρα κα μασ δικαιϊςει. Με αγάπθ ςτο ζργο μασ και ςτα 

παιδιά και εμπιςτοςφνθ ςτθν επιςτθμονικι μασ υπόςταςθ κα αναβακμίςουμε το ζργο του 

δθμόςιου ςχολείου νικϊντασ τθν ςταςιμότθτα και τον φόβο για κάκε νζο και καινοτόμο.   

Οι διευκυντζσ των ΣΜ πιςτεφω ότι μποροφν να διαδραματίςουν καταλυτικό ρόλο ςε αυτό. 

Ο κακζνασ μασ κα κρίνεται κακθμερινά τόςο από το ζργο του ςτον τομζα ευκφνθσ του όςο, 

κυρίωσ, από τθν ςυνείδθςι του.  

Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι 

Από εμάσ εξαρτάται αν κα κερδίςουμε το ςτοίχθμα και κα οδθγιςουμε το δθμόςιο ςχολείο 

ζνα βιμα προσ τα εμπρόσ. Από τθν μεριά μου κα ικελα να ςασ διαβεβαιϊςω ότι κα ζχετε 

τθν αμζριςτθ υποςτιριξι μου, με ςεβαςμό ςτο ζργο ςασ και ευελπιςτϊ ότι κα ζχουμε μια 

δθμιουργικι και παραγωγικι ςυνεργαςία ςτθν βάςθ όςων ανζφερα παραπάνω. 
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