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Το καλωσόρισμα από τη Διευθύντρια 

  

Καλώς ήρθατε στη γιορτή της   λήξης μας. 

Τη μέρα αυτή, την ονομάζουμε Ημέρα Ευαισθητοποίησης και είναι 

θεσμοθετημένη  στην αρχή και την απόφαση λειτουργίας των ΣΔΕ. 

Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας., των φορέων,  των κοινωνικών 

ομάδων. 

Κύριε εκπρόσωπε του Καταστήματος Κράτησης σας παρακαλώ 

μεταφέρετε στον Διευθυντή σας τον κ. Σταυρόπουλο , τις 

ευχαριστίες μου για τη συνεργασία. Αγαπητοί  Κοινωνικοί 

Λειτουργοί και Ψυχολόγοι της φυλακής σας ευχαριστώ πολύ για τη 

συνεργασία και τη στήριξη που μας προσφέρετε. 

Για το δικό μας ΣΔΕ είναι ουσιαστική «Ημέρα 

Ευαισθητοποίησης».  Ανοίγουν οι πόρτες του σχολείου, για να 

γνωρίσετε όλοι εσείς που είστε φίλοι μας, αγαπητοί φίλοι του 

σχολείου μας, συνεργάτες και συμπαραστάτες  στο έργο μας , τις 

προσπάθειες και τις επιτυχίες, τον αγώνα και τις δημιουργίες των 

μαθητών  μας. 

Ανοίγουν και οι καρδιές μας, για να μιλήσουν και να μοιραστούμε 

μαζί σας τα όνειρα , τη λαχτάρα για τη ζωή και την ελεύθερη 

δημιουργία,  της εκπαιδευτικής μας ομάδας:  μαθητών και 

εκπαιδευτικών του σχολείου μας. 

Παιδιά, μια σχολική χρονιά τελειώνει και σίγουρα είμαστε όλοι 

συναισθηματικά φορτισμένοι και μπερδεμένοι ίσως λιγάκι. Εννιά 

μήνες πορευτήκαμε μαζί. Με τους μαθητές του Β κύκλου 

διπλάσιους.  Δυο μήνες χωρίς σχολείο είναι δύσκολο για κάποιους. 
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Άλλοι έχουν την ελπίδα ή τη βεβαιότητα γρήγορης αποφυλάκισης. 

Το εύχομαι απ την καρδιά μου για όλους σας. Οι απόφοιτοι ξέρουν 

ότι τελειώνει αυτό το ταξίδι... αλλά ξέρουν -και οι περισσότεροι 

από σας ήδη το επέλεξαν- ότι μπορούν να συνεχίσουν παραπέρα 

στο λύκειο. 

Παιδιά, ό,τι μοιραστήκαμε ήταν αληθινό και ανθρώπινο. Είμαστε 

μια εκπαιδευτική ομάδα, μια οικογένεια. Ένας από τους  στόχους 

μας  είναι  να μαθαίνουμε. Και δεν εννοώ μόνο γνώσεις που 

αφορούν στους γραμματισμούς, αλλά να μαθαίνουμε να 

συνεργαζόμαστε, να νοιαζόμαστε για το κοινό καλό, να στηρίζουμε 

ο ένας τον άλλον και όλοι τον καθένα. Αυτό που κάνει μια 

οικογένεια. 

Και ένα άλλος στόχος επίσης: να περνάμε δημιουργικά και 

ευχάριστα, να περνάμε καλά,  να ξεχνάμε ότι είμαστε στη φυλακή, 

να νοιώθουμε πάνω απ όλα ελεύθεροι, δυνατοί και άξιοι να 

φτιάξουμε  τη ζωή μας καλύτερη. Αν κάτι απ όλα αυτά τα 

νοιώσαμε, τότε σίγουρα το σχολείο πέτυχε. 

Θα μου επιτρέψετε αγαπητοί καλεσμένοι και καλά μου παιδιά,  να 

μοιραστώ μαζί σας και κάτι προσωπικό. Για μένα είναι ιδιαίτερη 

αυτή η μέρα μια και είναι η τελευταία  εκδήλωση  που είμαι εδώ, 

ως Διευθύντρια. Κλείνω την πορεία μου στην  εκπαίδευση μετά 

από 35 χρόνια. Από αυτά τα τελευταία επτά, είμαι στο σχολείο της 

φυλακής. Θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερη  ευλογία απ’ το Θεό να με 

οδηγήσει εδώ , σ’  αυτό το σχολείο. 

Σχολείο Ζωής , σχολείο Ελευθερίας, όσο οξύμωρο κι αν σας 

ακούγεται. 

Με μαθητές, που μπορεί να τους λέμε μαθητές 

παύλα κρατούμενους,  αλλά ήταν και είναι μαθητές ελεύθεροι και 

συνειδητοποιημένοι  περισσότερο από  αρκετούς στα «έξω» 
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σχολειά, μαθητές που λένε με χαμόγελο καλημέρα κάθε πρωί κι ας 

έρχονται από τα κελιά, μαθητές που δεν χαίρονται όταν έρχεται το 

Σαββατοκύριακο, αλλά μας εύχονται με χαμόγελο «καλό 

Σαββατοκύριακο», δεν χαίρονται όταν έρχονται οι σχολικές 

διακοπές , που ζητούν συγνώμη όταν τους κάνω παρατήρηση, ή 

χαμογελούν με κατανόηση,  που στηρίζουν το σχολείο και το λένε 

το σχολείο ΜΑΣ. 

Γνώρισα ακόμη άξιους συναδέλφους που νοιάστηκαν αληθινά και 

έδωσαν τον εαυτό τους για να στηρίξουν τους μαθητές μας, να 

τους βοηθήσουν να πετύχουν τους στόχους τους, με υπομονή και 

επιμονή να αντιμετωπίζουν το κάθε τι. Και τους ευχαριστώ όλους 

απ’ την καρδιά μου. 

Γιατί εδώ μέσα έζησα αυτό που πάντα εμείς οι δάσκαλοι 

ονειρευόμαστε: ενωμένοι όλοι καθηγητές και 

μαθητές  συνεργαζόμαστε και προχωράμε. 

Θα μπορούσα να μιλάω ώρες , η συγκίνηση είναι δεδομένη αλλά ... 

φτάνει, ας χαρούμε τη γιορτή μας. 

Καλώς ορίσατε! 

 

 

 

 

 

 


