
 

- Ελπίδα: Θέλετε να δώσετε κάποιο μήνυμα στους συναδέλφους 
σας; 
 

-Κυρία Αρέστη:Έχω την τύχη να έχω αξιόλογους συναδέλφους. Ξέρω ότι 
λίγο πολύ ενεργούσαμε όλοι το ίδιο, είχαμε κοινούς στόχους και κοινά 
οράματα. Εγώ αυτό που θέλω έτσι να τους πω σαν παρακαταθήκη 
είναιμία φράση του Καζαντζάκη, ότι<< ο δάσκαλος πρέπει να γίνεται 
γέφυρα για να περάσουν τα παιδιά του απέναντι και όταν τα παιδιά 
περάσουν να γκρεμίζεται και να τα αφήνει να δημιουργούν τις δικές 
τους γέφυρες>>. Να τα μάθει να ερευνούν και να βρίσκουν τη γνώση 
και όχι να διαβάσουν και να γράψουν καλά σε ένα διαγώνισμα, γιατί το 
ζητούμενο είναι η γνώση, να μάθει το παιδί να είναι ενεργός μαθητής, 
να ενεργεί, να το ενθαρύνουν, να του τονώνουν την αυτοπεποίθηση, να 
δημιουργούν ωραία ατμόσφαιρα μέσα στην τάξη.Τη διάθεση ενός 
μαθητή πιστεύω ότι τη φτιάχνεις από τον τρόπο που θα πεις την 
καλημέρα όταν θα μπεις στην τάξη,τον τρόπο πουθα τον ρωτήσεις πώς 
είναι σήμερα, τη διάθεση έχουμε για μάθημα και να δημιουργήσεις 
έτσι...ακόμα και ο τόνος της φωνής και οι χειρονομίες του καθηγητή 
δημιουργούν αυτό που λέμε το κλίμα μέσα στην τάξη, που οι 
συνάδελφοι τα έχουν όλα αυτά υπόψη τους και τα επιδιώκουν και 
εύχομαι να συνεχίσουν έτσι, γιατί πραγματικά το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού είναι ευλογία. Εγώ νιώθω ευλογημένη που υπηρέτησα 
τόσα χρόνια και αν ξεκινούσα και τώρα πάλι καθηγήτρια θα γινόμουνα. 
 

- Τσαμπίκα :Τελειώνοντας σε εμάς τους μαθητές τι θα λέγατε ως 
προτροπή ; 
 

-Κυρία Αρέστη:Σε εσάς τους μαθητές αυτό που θα έλεγα είναι να είστε 
χαρούμενοι. Να λύνετε τις διαφορές σας με διάλογο, να έχετε 
κατανόηση ο ένας προς τον άλλον, να συνεργάζεστε, να δημιουργήσετε 
σχέσεις φιλίας και αγάπης γιατί είναι αυτές που θα σας συντροφεύουν 
σε όλη σας τη ζωή. Τα μαθητικά χρόνια είναι κάτι που μας ακολουθούν 
και γυρνάμε πολύ συχνά πίσω γιατί είναι η  πιο ξέγνοιαστη  περίοδος 
της ζωής μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και ποιος είναι ο στόχος μας. 
Έτσι η γνώση είπαμε ότι είναι το ζητούμενο, να μάθετε να ερευνάτε  τη 
γνώση και να την αποκτάτε, να την εμπεδώνετε, να χτίζετε πάνω σε 
αυτήν σιγά-σιγά και να προχωράτε και να ξέρετε ότι το να είστε 
εργατικοί είναι πάρα πολύ σημαντικό.Προικισμένοι είστε, δεξιότητες 
μπορείτε να αποκτήσετε αλλά η γνώση δεν είναι δεξιότητα, η γνώση θα 



έλεγα εντός εισαγωγικών οτι είναι επιστήμη, πρέπει να την κατακτήσεις 
και πρέπει να την κάνεις δική σου, οπότε αν είστε ψυχολογικά 
καλά,αισθάνεστε ωραία μεταξύ σας, με τον εαυτό σας,με τους 
συμμαθητές σας, με την οικογένειά σας, που είναι το στήριγμά σας και 
κερδίσετε και τη γνώση τίποτα δεν θα σας φοβίσει, γιατί θα ξέρετε ότι 
όλα γίνονται για κάποιο σκοπό... και οι αποτυχίες είναι μέσα στην ζωή, 
το θέμα είναι μην λυγίσεις στην αποτυχία, αλλά να τη μετατρέψεις σε 
ευκαιρία για κάτι καλύτερο και είναι πολλά τα παραδείγματα 
ανθρώπων που απέτυχαν σε αυτό που ήταν ο αρχικός τους στόχος και 
αρίστευσαν σε αυτό που ήταν ο επόμενός τους και διακρίθηκαν. 

- Όλοι:Ευχαριστούμε πολύ. 
- Κυρία Αρέστη:Να στε καλά. 

 
 

 


