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Θέμα: «Ευχαριστήρια Επιστολή» 
 
 
Αγαπητοί συνεργάτες, συνάδελφοι και γονείς, 
Αγαπημένα μου παιδιά, 
 

Με την αποχώρησή μου από τα καθήκοντα της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου αισθάνομαι την ανάγκη να αποχαιρετίσω και να ευχαριστήσω τον 
καθένα από εσάς ξεχωριστά και ολόψυχα για την ουσιαστική παρουσία σας και τη συμβολή σας στο να 
κρατήσουμε την εκπαίδευση του τόπου ψηλά. Για εμένα προσωπικά, η κοινή πορεία που διαγράψαμε 
την περίοδος των τελευταίων ετών τα οποία διανύσαμε μαζί υπήρξε απαράμιλλα ανθρώπινη και 
δημιουργική.  

Η θητεία μου στη θέση της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 
αποτέλεσε για μένα αίσθηση βαθύτατης ευθύνης. Επίσης, το γεγονός ότι είχα την τύχη να 
εκπροσωπήσω την πανέμορφη και πραγματικά αξιοζήλευτη -από πολλές πλευρές- εκπαιδευτική 
Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου είναι για μένα μέγιστη τιμή.  

Μέσα από την εμπειρία μου πλέον μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι οι απαιτητικές 
κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες και οι ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε από κοινού με 
κάνουν ακόμα πιο αισιόδοξη και σίγουρη για το μέλλον της Παιδείας μας διότι, μπροστά σε κάθε 
εμπόδιο και δυσκολία, υπήρχαν πάντα άξιοι άνθρωποι που μάχονταν για το καλύτερο. Έτσι μέσα στην 
πορεία μου αυτή γνώρισα ικανότατα στελέχη, ανεκτίμητους συνεργάτες, άρτιους και ευαίσθητους 
παιδαγωγούς, ταλαντούχα, γλυκύτατα και ξεχωριστά παιδιά, λαμπρούς γονείς-κηδεμόνες, υπέροχους 
ανθρώπους γενικότερα. Όλοι εσείς υπήρξατε ο λόγος αλλά και η κινητήριος δύναμη κάθε προσπάθειας 
και πραγματικά σας οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη, τις προτάσεις 
βελτίωσης αλλά και την κριτική ματιά.     

Πιστεύω ότι ο βαθμός επίτευξης των στόχων της Περιφερειακής μας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
είναι προϊόν συλλογικής εργασίας και της αποτελεσματικότητας όλων όσων εμπλέκονται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία,  πράγμα για το οποίο μπορώ να υπερηφανεύομαι, αφού, καθ’ όλο το 
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διάστημα της θητείας μου στο Βόρειο Αιγαίο, έζησα πολλές συγκινήσεις μέσα από όμορφες 
συνεργασίες και τις δικές σας επιτυχίες.  

Επιθυμία και ευχή μου είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να συνεχίσει να βρίσκεται ανάμεσα 
στις πρώτες και πιο αξιόλογες περιοχές ως προς το επίπεδο παροχής εκπαιδευτικών και διοικητικών 
υπηρεσιών, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά μας να μορφώνονται, να δημιουργούν και να 
μεγαλουργούν στον τόπο τους.  
 
              Με ιδιαίτερη εκτίμηση,  
 
 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ  
 Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 
 
 ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ 


