Αποχαιρετιστήρια - ευχαριστήρια επιστολή του Απόστολου Κλινάκη
Πρώην Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης
Συνναδέλφισσες και συνάδελφοι, εκλεκτοί συνεργάτες, με την επιστολή μου αυτή κλείνει
ουσιαστικά ο κύκλος μου στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης,
ύστερα από έξι περίπου χρόνια δύσκολα, αλλά πολύ δημιουργικά και παραγωγικά.
Μεγάλη η τιμή στο πρόσωπο μου και συνάμα η ευθύνη που ανέλαβα το Γενάρη του 2010,
με την τοποθέτηση μου στη θέση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης και
μάλιστα στη χειρότερη περίοδο για τη χώρα μας, αλλά και για την εκπαίδευση, περίοδο στην
οποία δεν χωρούσε καμία έκπτωση και καμία ολιγωρία.
Είναι γνωστό ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης είναι μία από τις
μεγαλύτερες και με πολλές ιδιαιτερότητες εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα, που έχει υπό την
εποπτεία της, 1050 σχολικές μονάδες, 12.500 χιλιάδες εκπαιδευτικούς και 100.000
μαθητές.
Από την πρώτη στιγμή λοιπόν πίστεψα ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία, τις ποιοτικές
δράσεις, τις δυναμικές πρωτοβουλίες, τον αμοιβαίο σεβασμό, τη σύνθεση απόψεων και το
διάλογο, θα καταφέρναμε να στηρίξουμε την εκπαιδευτική διαδικασία, προκειμένου να
διαμορφώσουμε ένα πολύπλευρο παιδαγωγικό περιβάλλον, αλλά και να αναδείξουμε
περισσότερο το “ανθρώπινο” πρόσωπο της διοίκησης, μακριά από την απόλυτη αριθμητική
θεώρηση των πραγμάτων.
Πιστεύω ότι η γενικότερη φιλοσοφία της εκπαίδευσης πρέπει να εστιάζει στο άτομο, στο
μαθητή και τον εκπαιδευτικό, αντιμετωπίζοντας τους, όχι ως ένα ακόμα “αριθμό” αλλά ως
πρόσωπα με ανάγκες τις οποίες οφείλουμε να καλύπτουμε με αμεσότητα και
αποτελεσματικότητα. Το ίδιο το σχολείο πιστεύω ότι έχει να επιτελέσει ένα σημαντικό ρόλο
στη σημερινή εποχή της αμφισβήτησης και της κρίσης θεσμών και αξιών. Μέσα σε ένα
τέτοιο περιβάλλον συνεχών αλλαγών, μαθητές και εκπαιδευτικοί καλούμαστε να
προσαρμοζόμαστε συνεχώς, να διατηρούμε ζωντανή την επαφή με τη γνώση και να
υπηρετούμε την υψηλή ιδέα της μόρφωσης με βαθιά και ουσιαστική συνεργασία, γόνιμο και
ειλικρινή διάλογο, καλόπιστη και εποικοδομητική κριτική και αμοιβαία συμπληρωματική
δράση. Το σχολείο είναι αυτό που ετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες, για αυτό και θα πρέπει
να είναι μια κυψέλη χαράς, εργασίας και δημιουργικότητας.
Με την προσωπική μου προσπάθεια, αλλά και τη χωρίς μεμψιμοιρίες προσωπική εργασία
των συνεργατών μου, καταφέραμε όλοι μαζί να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε,
ουσιαστικές και εποικοδομητικές συνεργασίες με φορείς και άτομα τα οποία νοιάζονται
πραγματικά και ειλικρινώς για την Παιδεία και την Εκπαίδευση στον τόπο μας, όχι μόνο σε
περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. Προσωπικά προσπάθησα χωρίς αναστολές και
δισταγμούς απέναντι στις κατά περιόδους πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας, να
διεκδικήσω αυτά που αναλογούν στη Εκπαιδευτική Περιφέρεια της Κρήτης. Απαίτησα με
δυναμισμό και επιχειρήματα, αλλά και διαμορφώνοντας το απαραίτητο κλίμα συνεργασίας,
τις προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς μας.
Όλοι μαζί προσπαθήσαμε, τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βίωσε και βιώνει η χώρα
μας, να τη δούμε ως μια μοναδική πρόκληση – ευκαιρία για την ανασυγκρότηση των
δυνάμεών μας και την ουσιαστική αξιοποίηση κάθε πόρου, ανθρώπινου και μη. Να τη δούμε
ως μια ευκαιρία για την ανάπτυξη δικτύων υποστήριξης προκειμένου η εκπαίδευση να
αποτελέσει τον κύριο μοχλό ανάκαμψης, ανάπτυξης και προόδου. Η προσπάθειά μας αυτή
πιστεύω ότι ήταν ιδιαίτερα παραγωγική αν αναλογιστούμε τις πολυάριθμες διακρίσεις και τις
επιτυχίες που έχουν επιτευχθεί από μαθητές μας, εκπ/κούς και σχολικές μονάδες, σε
διάφορα επίπεδα και τομείς της σχολικής ζωής στην Κρήτη, στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά
και σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
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Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη, αλλά και την υποχρέωση, να εκφράσω τις πιο θερμές
ευχαριστίες μου, στους Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Δ/νσης
Εκπ/σης Κρήτης, στους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, σε όλους τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Σχολικούς
Συμβούλους, τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, τους Προϊσταμένους-Υπευθύνους
όλων των υπηρεσιών και των υποστηρικτικών δομών σε επίπεδο Περιφερειακής Δ/νσης
Εκπ/σης Κρήτης, καθώς και σε όλους τους συναδέλφους μου και τους διοικητικούς
υπαλλήλους που εργάζονται στις Δ/νσεις Εκπαίδευσης, για τον ιδιαίτερο σεβασμό που
έδειξαν στο πρόσωπο μου και στο θεσμό, αλλά και γιατί όλα αυτά τα χρόνια που
πορευτήκαμε μαζί, μου διέθεσαν την αμέριστη συμπαράσταση και τη στήριξή τους στο έργο
μου.
Επίσης με ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση, αισθάνομαι την ειλικρινή ανάγκη, να πω ένα
πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να συγχαρώ τους μάχιμους Εκπαιδευτικούς της «πρώτης
γραμμής», σε κάθε γωνιά της περιφέρειάς μας, οι οποίοι χωρίς καμιά έκπτωση στην άσκηση
του ρόλου τους, έχοντας επίγνωση του λειτουργήματος που ασκούν και με επαγγελματική
συνείδηση, κατέβαλαν και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
προσφέρουν μια καλύτερη σχολική ζωή, το δυνατόν ομαλότερη και πιο φιλική προς το
μαθητή. Στους Εκπαιδευτικούς αυτούς που καλούνται καθημερινά να δώσουν, μέσα σε
αντίξοες συνθήκες και κάτω από τους καταναγκασμούς της ιστορικής στιγμής, τον καλύτερο
εαυτό τους για μια ολοκληρωμένη παιδεία στα νιάτα της πατρίδας μας και να συμβάλουν,
στο μέτρο που τους αναλογεί, στην οικονομική, κοινωνική και πνευματική ανόρθωση του
τόπου. Στους Εκπαιδευτικούς αυτούς που καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και
στις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής με πίστη στην αποστολή τους, αφοσίωση στο έργο
τους και ανιδιοτέλεια στην κοινωνική προσφορά τους. Στους Εκπαιδευτικούς αυτούς που
καλούνται να εμπνεύσουν και να εμψυχώσουν τη νέα γενιά, να δώσουν πνοή στο όραμα
ενός καλύτερου κόσμου, να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση και τις αξίες του πολιτισμού μας,
αλλά και την ελπίδα ότι ένας άλλος κόσμος δικαιοσύνης, προόδου και ευημερίας είναι
εφικτός.
Σε όλους τους μικρούς και μεγάλους μαθητές της περιφέρειάς μας, των οποίων το
ανήσυχο πνεύμα, η δίψα για μάθηση και η δημιουργικότητα, αποτέλεσαν την κινητήρια
δύναμη όλων των ενεργειών και πρωτοβουλιών μου, οφείλω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ και
ταυτόχρονα μια μεγάλη συγγνώμη για ότι δεν κατάφερα να υλοποιήσω. Θέλω όμως να τους
διαβεβαιώσω γνωρίζοντας ότι το σχολείο αποτελεί για αυτούς ένα σημαντικό κομμάτι της
ζωής τους, αφού όχι μόνο συνδέεται με την καθημερινότητά τους, αλλά και με τα όνειρά
τους για το μέλλον και τις προοπτικές της προσωπικής τους ζωής, ότι όλοι μας
προσπαθήσαμε να είμαστε δίπλα τους, να παραστεκόμαστε στις προσπάθειές τους και να
αφουγκραζόμαστε τους πόθους και τις αγωνίες τους.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα, τους γονείς και τους κηδεμόνες όλων των μαθητών, καθώς και τους
Συλλόγους τους, αλλά και όλους τους Αιρετούς εκπροσώπους των Εκπ/κών, που με
κατανόηση και ιδιαίτερη αγωνιστικότητα για αυτό που δικαιούνταν, συγκρούστηκαν, αλλά
και πολλές φορές συστρατεύτηκαν στην προσπάθειά μας με τον πιο παραγωγικό τρόπο.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν εκ μέρους μου, στο Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης
κ.κ. Ειρηναίο, αλλά και σε όλη την Εκκλησία της Κρήτης, της οποίας οι φωτεινοί ιεράρχες,
αθόρυβα και με κάθε πρόσφορο μέσο, συνέβαλαν καταλυτικά στην άμεση αντιμετώπιση
οποιασδήποτε ανάγκης των σχολικών μονάδων της Κρήτης.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν επίσης στην Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού της Κρήτης
στο σύνολο της, αλλά και σε όλους τους κοινωνικούς φορείς που παρά τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν, ανταποκρίθηκαν άμεσα σε κάθε κάλεσμα μου για την υποστήριξη των
δράσεων των σχολείων, αποδεικνύοντας το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τους διακατέχει.
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Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους τους εκπροσώπους του
έντυπου και του ηλεκτρονικού τύπου της περιφέρειάς μας, οι οποίοι στάθηκαν στο σύνολό
τους αμερόληπτα απέναντι στο έργο μου, “αγκάλιασαν” κάθε πρωτοβουλία δική μου και των
συνεργατών μου και συνέβαλαν στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και διαμόρφωση της
κοινής γνώμης για κάθε εκπαιδευτικό ζήτημα.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί συνεργάτες, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και
μοναδική εμπειρία για μένα το γεγονός ότι συνεργάστηκα με όλους εσάς. Επιτρέψτε μου να
σας πω ότι ως Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης και έχοντας ως απόλυτη πεποίθηση μου
την άποψη ότι όλα είναι θέμα Παιδείας, προσπάθησα να είμαι πάντα στο πλευρό των
μαθητών και του μαχόμενου εκπαιδευτικού. Δεσμεύτηκα από την πρώτη στιγμή και
κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια, κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες για την
επίτευξη του κοινού μας στόχου, που είναι να διαμορφώσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα,
αναβαθμισμένο, ποιοτικό και ανταγωνιστικό, το οποίο θα διασφαλίζει σε όλες τις νέες και
τους νέους του τόπου μας, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες να ικανοποιήσουν τα όνειρά
τους και να ενταχθούν με τα καλύτερα δυνατά εφόδια στον επαγγελματικό και τον
κοινωνικό στίβο.
Κύριες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί συνεργάτες, σας ευχαριστώ από τα βάθη της
καρδιάς μου για αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι που κάναμε μαζί και να ξέρετε ότι αυτό που
πάντα πίστευα το διαπίστωσα για άλλη μια φορά, ο δάσκαλος πρέπει να είναι και θα
συνεχίσει να είναι ο βασικός πρωταγωνιστής, στον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον για τη
νέα γενιά του τόπου μας, αλλά και για την κοινωνία μας γενικότερα.
Τέλος να ευχηθώ στο νέο Περιφερειακό Δ/ντή Εκπ/σης Κρήτης, καλή δύναμη
και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει.

Με την ιδιαίτερη εκτίμηση μου προς όλους σας.
Απόστολος Κλινάκης
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