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Η επαγγελματική ζωή του ανθρώπου αποτελείται από κύκλους. Ένας κύκλος 

κλείνει, ένας άλλος ανοίγει, σε μια συνεχή εξελικτική πορεία, με πολύ μόχθο και διάθεση 

για βελτίωση. Η μέχρι τώρα πορεία μου αποδεικνύει ότι είμαι ένα άτομο με ανησυχίες που 

δε μένει στατικό αλλά αναζητά και αξιοποιεί ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη. Έχω 

υπηρετήσει ήδη 34 χρόνια στην εκπαίδευση και δοκιμάστηκα σε πολλές θέσεις (δασκάλας, 

προϊσταμένης ολιγοθεσίου σχολείου, Διευθύντριας Πειραματικού Δημ. Σχολείου, 

Προϊσταμένης Γραφείου Εκπαίδευσης, Σχολικής Συμβούλου, Διευθύντριας Εκπαίδευσης). 

Για μένα ανοίγει ένας νέος κύκλος καθώς αποδέχτηκα μία ελκυστική πρόταση - πρόκληση 

από άλλο Υπουργείο. Σύντομα θα ανακοινωθεί.   

Ανάμεικτα τα συναισθήματα όμως καθώς αφήνω τη θέση της Διευθύντριας 

Εκπαίδευσης. Ήταν μια διαδρομή μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Υπηρέτησα τη θέση με πίστη 

και αφοσίωση από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου. Ήταν μια 

ιδιαίτερη περίοδος για την εκπαίδευση καθώς, πέρα από τα διοικητικά καθήκοντα, 

κλήθηκα να διαχειριστώ, στον τομέα που μου αναλογούσε, την πανδημία που ταλανίζει την 

κοινωνία γενικότερα. Παρά τις δυσκολίες, μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον, με υψηλές απαιτήσεις, προσπάθησα να πράξω το καλύτερο δυνατό, με το 

μυαλό πάντοτε αφοσιωμένο στους μαθητές και τις μαθήτριες των σχολείων της Χαλκιδικής, 

τη στήριξη των διευθυντών/ντριών, των προϊσταμένων και των εκπαιδευτικών. Χρειάστηκε 

να αντιμετωπίσω πολλά και πολύπλευρα ζητήματα, να πάρω δύσκολες αποφάσεις 

λειτουργώντας πάντα με γνώμονα το καλό των παιδιών, γιατί αυτά υπηρετώ, όποια θέση κι 

αν κατέχω.   

Υπό αυτές τις συνθήκες προσπάθησα όχι μόνο για την καλύτερη λειτουργία των 

σχολικών μονάδων αλλά και για την εξωστρέφεια της Διεύθυνσης, διοργανώνοντας και, 

κάποιες φορές, συνεργαζόμενη με άλλους φορείς, σεμινάρια και ημερίδες για 

εκπαιδευτικούς.  

Θερμές ευχαριστίες στους Διευθυντές και τις Διευθύντριες, Προϊσταμένους και 

Προϊσταμένες για τη συνεργασία μας. Η συχνή και ισότιμη επικοινωνία, η αντιμετώπιση και 

επίλυση πολλών και πρωτόγνωρων προβλημάτων, η ανθρώπινη επαφή που είχαμε, μου 

δίνει το δικαίωμα να τους αισθάνομαι όχι μόνο ως εξαιρετικούς συνεργάτες αλλά κυρίως 

ως συναδέλφους και  φίλους.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέλη του ΠΥΣΠΕ που συμμετείχαν στα συμβούλια 

ατέλειωτες ώρες αλλά πάντα με καλή διάθεση και στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών «Ο 

Αριστοτέλης» για τη συνεργασία. 

Φυσικά όλα αυτά τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά δίχως την εξαιρετική συμβολή 

των  συνεργατών μου, του ανθρώπινου δυναμικού του Γραφείου. Κάθε διοικητικός, κάθε 

εκπαιδευτικός που υπηρετούσε με απόσπαση στη Διεύθυνση, έδινε και εξακολουθεί να 

δίνει τον καλύτερο εαυτό του. Εργάζονται όλοι και όλες με φιλότιμο και είναι 

αποτελεσματικοί/ες όχι μόνο στο αντικείμενο που διαχειρίζονται αλλά και σε ό,τι άλλο τους 

ανατεθεί. Θεωρώ ευτυχία και μεγάλη τύχη που γνώρισα αυτούς τους ξεχωριστούς 

ανθρώπους και τιμή που συνεργάστηκα μαζί τους. Από καρδιάς τους/τις ευχαριστώ και 

νιώθω την ανάγκη να τους συγχαρώ και δημοσίως για την ευσυνειδησία τους, το υψηλό 

αίσθημα ευθύνης που τους διακατέχει, την αδιάκοπη προσπάθειά τους.  



Ευχαριστώ θερμά τους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με τους οποίους συνεργάστηκα 

άψογα, τον κ. Αλέξανδρο Κόπτση και τον κ. Θωμά Μπαχαράκη.  

Ευχαριστώ το 1ο ΠΕΚΕΣ, το ΚΕΔΑΣΥ Χαλκιδικής και το ΚΠΕ Αρναίας για την άψογη 

συνεργασία. 

Επίσης ευχαριστώ τους βουλευτές Χαλκιδικής Γιώργο Βαγιωνά, Απόστολο Πάνα και 

Κυριακή Μάλαμα για τη συνεργασία,  τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, κ. Γιάννη Γιώργο 

και τους Δημάρχους Αστέριο Ζωγράφο, Μανώλη Καρρά, Αναστασία Χαλκιά, Αστέριο 

Βαλιάνο και Κυπαρίση Ντέμπλα για την έμπρακτη στήριξη στο έργο της Διεύθυνσης.  

Σας ευχαριστώ όλους θερμά από βάθους καρδιάς για την εμπιστοσύνη και την 

εκτίμησή σας, καθώς και για τη συνεργασία μας. 

Εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε υγιείς και να συνεχίσετε το έργο σας 

δυναμικά. 

Τέλος να σας ενημερώσω ότι θα χαρώ να επικοινωνήσω μέσω τηλεδιάσκεψης με 

τους μαθητές και τις μαθήτριές των σχολείων ως συγγραφέας των παραμυθιών μου αλλά 

και  του βιβλίου με θέμα την επανάσταση του 1821 στη Χαλκιδική «Μου το ‘πε ένα 

πουλάκι».  

 

                                                            Με θερμούς χαιρετισμούς και εκτίμηση. 

 

 

                                      
 

                                                                      Ζαφειρούλα Μυλωνά 

 

 


