
Αποχαιρετιστήρια επιστολή 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σήμερα κλείνει ένα μεγάλο και σημαντικό κεφάλαιο στην επαγγελματική μου ζωή. 

Πιστεύω ότι υπηρέτησα την θέση του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε Αιτωλ/νίας με σεβασμό στους 

ανθρώπους, υπομονή, αξιοπρέπεια και τιμιότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους 

συνεργάτες μου, διοικητικούς υπάλληλους και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς,  που με 

βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια στην διεκπεραίωση όλων των διοικητικών λειτουργιών της 

υπηρεσίας και επέτυχαν την άψογη εξυπηρέτηση πολιτών και συναδέλφων. Ιδιαίτερα ευχαριστώ 

για την όλη συνεργασία και στήριξη τον κ. Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο Περιφερειακό Διευθυντή 

Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

Το ίδιο ισχύει και για όλα τα μέλη του ΠΥΣΔΕ Αιτωλ/νίας που συνέδραμαν στη λειτουργία 

της υπηρεσίας όλα αυτά τα χρόνια και με τα οποία  είχα άψογη συνεργασία. Επίσης, θέλω να 

ευχαριστήσω τους Διευθυντές, Υποδ/ντές των σχολικών μονάδων , τα μέλη των Δ.Σ της Α’ και Β’ 

ΕΛΜΕ Αιτωλ/νίας για την άψογη συνεργασία και την βοήθεια που μου πρόσφεραν. Τέλος, 

ευχαριστώ, όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες του νομού μας, 

δίνοντας την καθημερινή μάχη για το δημόσιο σχολείο.  

Θέλω να ξέρετε ότι θα είμαι πάντα δίπλα σας από όποια θέση θα υπηρετώ στην 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νομού μας. Θεωρώ ότι ο τελικός απολογισμός από τη θητεία μου 

στη θέση του Διευθυντή Εκπαίδευσης είναι θετικός, με τα όποια λάθη μπορεί να έγιναν. Θα μου 

μείνει το σημαντικό κεφάλαιο των ανθρώπινων σχέσεων, ο σεβασμός και η αμοιβαία εκτίμηση 

που αναπτύχθηκε με όλους σας αυτό το χρονικό διάστημα. Η σχέση αυτή με βοήθησε πολύ να 

εξελιχθώ επαγγελματικά και να βελτιωθώ ως άνθρωπος, μέσα από την αλληλεπίδραση με 

πολλούς και σημαντικούς συναδέλφους. 

Η εκπαίδευση, που υπηρέτησα μέχρι σήμερα από όλες τις θέσεις, θα είναι για μένα 

σημαντική προτεραιότητα. 

Εύχομαι σε όλους σας και στις οικογένειές σας, υγεία. Να είστε ευτυχισμένοι και 

δημιουργικοί. Η νέα σχολική χρονιά να είναι μια καλή και ασφαλής χρονιά για όλους μας.  

 

Με εκτίμηση, 

Καζαντζής Χρήστος 


