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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σας εύχομαι καλή και δημιουργική σχολική χρονιά, κάθε επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό έργο που 
έχετε αναλάβει. Είμαι βέβαιος πως θα ανταποκριθείτε στα καθήκοντα σας με προσήλωση, συνέπεια και 
με όραμα.  
 
Με υψηλό αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω να υπηρετήσω από τη θέση του διευθυντή εκπαίδευσης τις 
πολλαπλές ανάγκες της Δ’ Διεύθυνσης Αθήνας και να συμβάλλω στο μέγιστο δυνατό στη διαχείριση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, τη βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας, τόσο των μαθητών όσο και των 
εκπαιδευτικών της περιφέρειας μας, αλλά και στη δυναμική αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας. 
 
Συναισθάνομαι πλήρως τον ρόλο που καλούμαι να διαδραματίσω. Ένα ρόλο πολύπλευρο και πολυσχιδή 
που αφορά όχι μόνο το διοικητικό γίγνεσθαι, αλλά και το σύνολο της εκπαιδευτικής ζωής και πράξης.  
 
Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχολείο που θα υπερβαίνει τις παραδοσιακές πρακτικές, ένα 
σχολείο δημιουργικό, καινοτόμο, βιωματικό που θα εμφορείται από τις διαχρονικές αρχές του μεγάλου 

 ΠΡΟΣ:  1) τους/τις κ. Σχολικούς Συμβούλους  

                   Δ.Ε. , Ε.Α.  και  Π.Α.  των  εκπ/κών  

       Περιφερειών της Διεύθυνσης  Π.Ε. 

       Δ΄ Αθήνας  

              2)  τους/τις κ. Διευθυντές/-ντριες  και  

        τους εκπαιδευτικούς  των δημόσιων 

        και ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων  

        και Νηπιαγωγείων αρμοδιότητας  

        Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας  

               3) το διοικητικό προσωπικό της  

        Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας  

  4) τα τακτικά και αναπληρωματικά               

μέλη του Δ΄ ΠΥΣΠΕ  Αθηνών 

                                              

 

    Άλιμος,     19- 8-2013 

   αρ. πρωτ.: Δ.Υ 



μας παιδαγωγού Αλέξανδρου Δελμούζου. Ταυτόχρονα στοχεύουμε σ’ ένα μαθητή  κριτικά σκεπτόμενο 
που θα προετοιμάζεται για τη ζωή. 
 
Σταθερές και αδιαπραγμάτευτες αρχές μου ήταν και θα παραμείνουν: η εφαρμογή της νομιμότητας, της 
διαφάνειας, της αξιοκρατίας, με πλοηγό σκέψης και δράσης την εκπαιδευτική νομοθεσία, τους κανόνες 
δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της εκπαίδευσης. Επίσης θα εξακολουθώ 
να σέβομαι τον κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας προτάσσοντας πάντα το καλό του μαθητή.  
 
Η εποχή που διανύουμε απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια, ευαισθησία, εγρήγορση, υπομονή και 
αποτελεσματικότητα. Οφείλουμε όλοι μας να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για τη δημιουργία 
αυτού του σχολείου με διευρυμένο ρόλο που θα αποτελεί συνεκτικό κρίκο ανάμεσα σε μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς, «ανοιχτό» στη γειτονιά και την ευρύτερη τοπική κοινωνία.  
 
Σας εύχομαι ολόψυχα καλή αρχή και σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαι δίπλα σας αρωγός και 
συμπαραστάτης με σεβασμό και εμπιστοσύνη σε όλους σας. 
 

 

 

        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

            Ευστράτιος Δ. Χατζηδημητρίου  

                  Διευθυντής Δ’ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας. 

 


