
Χαιρετισμός του νέου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως  Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Νοτίου Αιγαίου, αισθάνομαι ταυτόχρονα τιμή και ευθύνη.  

Τιμή για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου μιας επιτελικής  θέσης, στην πιο ενδιαφέρουσα 

αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

Ευθύνη για την προσδοκία όλων ημών που ασχολούμαστε με την εκπαίδευση και όλων υμών 

που αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών σας. Ευθύνη γιατί γνωρίζω βαθιά ότι οφείλουμε, 

χωρίς χρονοτριβές, να επιτύχουμε τους στόχους που μαζί θα συνδιαμορφώσουμε. 

Με βαθιά πεποίθηση ότι ο σημαντικότερος παράγοντας ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας 

στη διοίκηση της εκπαίδευσης είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, δεσμεύομαι σε ένα 

πλαίσιο συνεργασίας, αμοιβαιότητας  και σύνθεσης των θέσεων και απόψεων τόσο των 

στελεχών της διοίκησης  εκπαίδευσης, των στελεχών των υποστηρικτικών δομών, των 

διοικητικών στελεχών της Περιφερειακής  Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου όσο και 

του εκπαιδευτικού προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που 

μοχθεί καθημερινά για τη μόρφωση των παιδιών μας. 

Η έντονη πολυπλοκότητα της κοινωνίας μας, και κατά συνέπεια των σχολικών μονάδων, μας 

υπαγορεύει να μοιράσουμε πληροφορίες και να συνεργαστούμε. Έχουμε υποχρέωση να 

σκεφτούμε διάφορους τρόπους να αναμείξουμε τους περισσότερους από μας στις 

εκπαιδευτικές αποφάσεις. Σκοπός μας, μέσα από συνεργατικές πρακτικές, να καταφέρουμε 

τα βέλτιστα. Η συνεργασία αποτελεί μια κυρίαρχη αξία που μπορεί να μας οδηγήσει στα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Ο διασπασμένος ατομικισμός (fragmented individualism), ο οποίος 

αντιπροσωπεύει την παραδοσιακή πρακτική, δεν μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στο 

πολύπλοκο κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον 

Η ιδιαιτερότητα της περιοχής μας σε ό,τι αφορά στη νησιωτικότητα καθώς και στην δυσχερή 

συγκοινωνία μεταξύ των δύο Νομών της Περιφέρειάς μας, αλλά και μεταξύ των νησιωτικών 

συμπλεγμάτων, κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη, και την δική μου ευθύνη 

μεγαλύτερη, για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής μας. Συμπρωταγωνιστές με 

τους/τις χιλιάδες  μαθητές/ριες μας μπορούμε να αλλάξουμε θετικά τις ζωές τους και τις ζωές 

μας και να συνδιαμορφώσουμε τις αξίες και τις δεξιότητες των αυριανών πολιτών, την 

πολιτειακή παιδεία της χώρας μας.  

Προσωπικά, θα συνεχίσω και από τούτη τη θέση να ενδιαφέρομαι έντονα τόσο για την 

εργασιακή ικανοποίηση όλων σας, όσο και για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, βασιζόμενος στις αρχές της διαφάνειας, του σεβασμού της διαφορετικότητας, 

της ισονομίας και της ανθρώπινης προσέγγισης.  

 

Με εγκάρδιες ευχές σε όλους και όλες σας! 

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

Ν. Αιγαίου 

Νικόλαος Γ. ΡΑΠΤΗΣ  
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