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Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η επιλογή μου ως Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης 
του Νομού Άρτας.  
Η πίστη μου στη δύναμη της εκπαίδευσης και στην αξία της παιδείας, με οδηγούν όλα αυτά τα 
χρόνια στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, η οποία συνίσταται στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στα νέα δεδομένα της εκπαίδευσης, στην 
καινοτομία, στη χρηστή διοίκηση. 
Η άσκηση της διοίκησης δεν είναι υπόθεση ενός μόνο ανθρώπου. Οι ανθρώπινοι πόροι θα 
πρέπει να είναι επένδυση σε κάθε υπηρεσία και οργανισμό έτσι ώστε η συνεργασία μεταξύ 
όλων να είναι συμμετοχική, σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, με πλήρη 
ενσυναίσθηση και εκτίμηση της σπουδαιότητας και της σημασίας του έργου που καλούμαστε 
να φέρουμε εις πέρας.  
Η ποιοτικότερη εκπαίδευση μπορεί να γίνει όραμα όλων μας και όλοι μαζί, εκπαιδευτικοί, 
μαθητές και γονείς, να εργαστούμε από κοινού για μια καθημερινότητα που θα αγκαλιάζει 
ισότιμα όλους και θα δώσει νέα πνοή στις δύσκολες μέρες που διανύουμε. 
Οι ανεξάντλητες δυνάμεις του εκπαιδευτικού μπορούν να μετατρέψουν τη δυσκολία σε 
πρόκληση, τον πεσιμισμό σε αισιοδοξία, τη ρουτίνα σε προοπτική. Με επιμονή και 
συστηματική δουλειά μπορούμε να θέσουμε υψηλότερους στόχους, να δώσουμε κίνητρα στους 
μαθητές μας, αγαπώντας την ευθύνη.  
«Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες, εγώ μοναχός μου έχω χρέος να σώσω τη γη. Αν δε σωθεί, εγώ 
φταίω» είπε ο Καζαντζάκης. Κι αυτή η ευθύνη είναι τόσο προσωπική, όσο και επαγγελματική. 
Και ας μην ξεχνάμε πως πίσω από κάθε παιδί που πιστεύει στον εαυτό του, υπάρχει ένας 
ενήλικας που πίστεψε πρώτα σε αυτό. 
Το δημόσιο σχολείο αποτελεί κοινωνικό αγαθό, όμως είναι και το ιστορικό στοίχημα κάθε 
κοινωνίας. Στηριζόμενη ξανά στα λόγια του Καζαντζάκη, προτρέπω όλους, την εκπαιδευτική 
κοινότητα, τους μαθητές μας, τους γονείς, τους τοπικούς φορείς, «να φτάσουμε όπου δεν 
μπορούμε». Με προσπάθεια, κόπο, επιμονή και πάνω από όλα πίστη στον εαυτό μας. 
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