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Αγαπητές Οικογένειες και Φίλοι του Clonlara,  
  
Σχεδιάζοντας αυτή την επιστολή, ξαναδιάβασα το αρχικό μου όραμα από το 2005. Είχα μόλις αναλάβει 
την θέση της Executive Director. Ήθελα να προστατεύσω αυτό που είχε ιδρύσει η μητέρα μου, Pat 
Montgomery, αλλά έβλεπα επίσης την ανάγκη και έκανα σχέδια για κάποιες αλλαγές. Πάνω απ’ όλα, 
ήθελα να διασφαλίσω την βιωσιμότητα του Clonlara. Ήθελα να προσφέρουμε πάντα εξατομικευμένες και 
προσεγμένες υπηρεσίες στους μαθητές και τις οικογένειές μας. Ήθελα τα αρχεία μας να είναι ακριβή και 
εύκολα προσβάσιμα. Ήθελα η φυσική και διαδικτυακή μας παρουσία να είναι ελκυστική και εύκολα 
πλοηγήσιμη. Και, ήθελα το Clonlara να είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει την ανάπτυξη και τις 
εξωτερικές αλλαγές.    
 
Είμαι υπερήφανη και ευγνώμων που το Clonlara έχει επιτύχει αυτά τα πράγματα, χωρίς να 
απομακρυνθεί από τον σκοπό και τη φιλοσοφία μας. Η πανδημία έφερε τόσες πολλές αρνητικές 
επιπτώσεις στη ζωή μας, αλλά μου έδειξε ότι το Clonlara είναι ανθεκτικό και ότι το έχει μεγάλη ανάγκη 
ο κόσμος. Και, ακόμη καλύτερα, εξακολουθούμε να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. 
Σύντομα, θα βιώσετε την πιο σημαντική βελτίωση μέχρι σήμερα, όταν θα χρησιμοποιείτε τη νέα 
ηλεκτρονική μας πύλη.   
  
Δεν μπορώ να λάβω τα εύσημα για αυτές τις καινοτομίες μόνη μου. Η πιο σημαντική δουλειά που 
έκανα ήταν να βρω μια ομάδα ανθρώπων που θα μπορούσαν να τις κάνουν καλύτερα από μένα. 
Άνθρωποι που είχαν βαθειά κατανόηση της αποστολής και της φιλοσοφίας του Clonlara, οι οποίοι θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν στην προώθηση της ανάπτυξης πέρα από τις ρίζες που είχε φυτέψει η 
μαμά. Είμαι τόσο ευγνώμων και υπερήφανη που μπορώ να πω ότι η ομάδα που έχουμε τώρα είναι 
εξαιρετικά ικανή να διασφαλίσει την ποιότητα της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών που λαμβάνετε ως 
εγγεγραμμένες οικογένειες.   
  
Τα προγράμματα του Clonlara είναι βιώσιμα και αυξάνονται. Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες που 
προσφέρουμε τώρα σας συνδέουν με όλο τον κόσμο. Τα εσωτερικά μας συστήματα είναι ισχυρά - 
λαμβάνουμε τακτικά επαίνους για την προσωπική και στοργική εξυπηρέτηση που παρέχουν οι 
σύμβουλοί μας, και είναι σπάνιο να υπάρξει λάθος ή καθυστέρηση σε κάποιο έγγραφο. Η ηγετική μας 
ομάδα (Leadership Team) εξετάζει σοβαρά όλα τα ζητήματα που προκύπτουν και επιλύει τα 
προβλήματα γρήγορα. Γνωρίζω ότι υπάρχει ισχυρή δέσμευση για την κουλτούρα εμπιστοσύνης σε 
ολόκληρο τον οργανισμό μας. Όλα αυτά τα στοιχεία ενισχύουν τόσο την εμπειρία που θα έχετε μαζί 
μας όσο και την ικανότητά μας να συνεχίσουμε στο μέλλον.   
  
Αυτή η επιστολή σηματοδοτεί ταυτόχρονα ένα τέλος και μια νέα αρχή. Αποσύρομαι από το ρόλο της 
Executive Director στα τέλη Ιουνίου. Είμαι υπερήφανη και έχω εμπιστοσύνη στη νέα εκτελεστική 
διευθύντριά σας, την Sofia Gallis, την οποία θα γνωρίσετε καλύτερα τους επόμενους μήνες, καθώς και 
στην ομάδα της οποίας ηγείται τώρα. Θα συνεχίσω επίσης τη σύνδεσή μου με την Clonlara ως 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Board of Trustees). Έτσι, θα είμαι σε θέση να προσφέρω 
καθοδήγηση, ιστορία και ένα ή δύο στοιχεία, για να διασφαλίσω την αίσθηση της συνέχειας.  
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Ξέρω ότι είστε σε καλά χέρια στο Clonlara. Όπως πάντα, σας εύχομαι να έχετε ΧΑΡΑ στο ταξίδι της 
μάθησής σας!  
  
Με εκτίμηση,   

 
 
 

Chandra Montgomery Nicol 
Executive Director 
 


