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Εκλεκτοί και εκλεκτές συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 

 
Υπάρχει μια σημαντική αλήθεια που εκφράζεται ρητά μέσα από το θέμα της φετινής Παγκό-

σμιας Ημέρας των Εκπαιδευτικών: «ο Μετασχηματισμός της Εκπαίδευσης ξεκινά με τους εκπαι-

δευτικούς». 

Είναι γεγονός πως ζούμε την εποχή όπου μια 

σειρά από σημαντικές καινοτομίες υπόσχονται το 

μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, μέσω ενός α-

ποτελεσματικού, δημιουργικού και αειφόρου 

σχολείου. Ωστόσο, «η καρδιά της εκπαίδευσης 

που χτυπά» σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, ή α-

κόμη και πίσω από την οθόνη κάποιου υπολογι-

στή θα είναι πάντα οι εκπαιδευτικοί. Άλλωστε, ό-

πως θα έλεγε και ο Ν. Καζαντζάκης: «Ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για 

να περάσει αντίπερα ο μαθητής του» και με την έννοια αυτή η αξία τού έργου των εκπαιδευτικών 

δεν περιορίζεται απλά στη μετάδοση της γνώσης και της πληροφορίας, καθώς επεκτείνεται στη 

διευκόλυνση των μαθητών και μαθητριών να φτάσουν στην ανακάλυψη του εαυτού τους, να 

αποκτήσουν αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και ενσυναίσθηση, να αναγνωρίσουν αξίες και να 

συνειδητοποιήσουν αρχές. Με άλλα λόγια ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι να βοηθήσουν τους 

μαθητές και τις μαθήτριές τους «να φτιάξουν τις δικές του γέφυρες» που θα τους/τις οδηγήσουν 

στην αντίπερα όχθη, εκεί όπου θα μπορούν να ζήσουν σε ένα κόσμο όπου θα κυριαρχούν η 

αρμονία και ισορροπία, η αγάπη, η δικαιοσύνη και η ειρήνη. Αξίες δηλαδή πανανθρώπινες που 

κανένα τεχνικό μέσο και καμία καινοτομία δεν θα τις ευνοήσει, αν η καρδιά της εκπαίδευσης 

δε χτυπά σε κάθε σχολική τάξη με την πολύτιμη και αναντικατάστατη παρουσία των εκπαιδευ-

τικών. 

Ο ουσιαστικός λοιπόν μετασχηματισμός της εκπαίδευσης συνδέεται με τους εκπαιδευτικούς, 

καθώς αυτοί εμπνέουν, δημιουργούν, καλλιεργούν την αγάπη για τη γνώση και τη μάθηση και 

χρωματίζουν με τα πιο ζωηρά χρώματα τα όνειρα και τις ελπίδες των νέων ανθρώπων. Ο αλη-

θινός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης ξεκινά με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκοντας αλ-

λάζουν το μέλλον και για το λόγο αυτό αν θέλουμε πραγματικά να γιορτάσουμε την Παγκόσμια 

Ημέρα των Εκπαιδευτικών, πρέπει να επενδύσουμε σε αυτούς, στα εργασιακά τους δικαιώ-

ματα, στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και στις ιδανικότερες συνθήκες εργασίας.  

Εκφράζοντας τις θερμότερες ευχαριστίες στους εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Ενότητας 

Δράμας, για το έργο και για την προσφορά τους στην εκπαίδευση, εύχομαι σε όλους και όλες 

υγεία και έμπνευση και με το ίδιο πάντα πάθος να αγγίζουν το παρόν μετασχηματίζοντας το 

μέλλον της εκπαίδευσης. 
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