
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Πάντα εκπαιδευτικός στην καρδιά!» 

Η ΔΔΕ Αχαΐας τίμησε τους συνταξιοδοτηθέντες εκπαιδευτικούς 

 

Μια ξεχωριστή βραδιά συγκίνησης και χαράς έζησαν οι 

παρευρισκόμενοι στην ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, στις 28-09-2018 στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Πατρών, για να τιμήσει τους εκπαιδευτικούς που συνταξιοδοτήθηκαν 

το έτος 2018. 

 Την εκδήλωση, που πλαισιώθηκε από όμορφες δημιουργίες μαθητών ως 

μια ελάχιστη προσφορά τιμής στους αγαπημένους τους δασκάλους, 

χαιρέτισαν εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών ο Αρχιμανδρίτης 

Χριστοφόρος Μυτιλήνης και εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης ο 

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Απόστολος Κατσιφάρας, η Αντιδήμαρχος 

Παιδείας – Περιβάλλοντος – Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας του Δήμου 

Αιγίου, κ. Βασιλική Ψυχράμη, και ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 

του Δήμου Καλαβρύτων, κ. Νικόλαος Μαγκαφάς, ενώ από την πλευρά της 

εκπαίδευσης ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, η Προϊσταμένη 

Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης κα 

Σοφία Χριστοπούλου, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Φιλολόγων περιοχής 

Πατρών, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές και Εκπαιδευτικοί Σχολικών 

Μονάδων της ΔΔΕ Αχαΐας, και ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αχαΐας κ. Γεώργιος Αφράτης, που ήταν και ο κεντρικός ομιλητής της 

εκδήλωσης. 

 Σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα οι ομιλητές τίμησαν τους 

εκπαιδευτικούς που συνταξιοδοτήθηκαν, επισημαίνοντας ότι υπηρετώντας το 



δημόσιο σχολείο έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές τους να διαμορφώσουν 

ακέραιους χαρακτήρες, να προσεγγίσουν τη γνώση, να αποκτήσουν τα 

απαραίτητα εφόδια για τη μελλοντική τους ζωή και να τελικά με ιδανικά και 

με αξίες να λειτουργήσουν ως πραγματικοί πολίτες στην κοινωνία. 

 

  

Μαθητές της θεατρικής ομάδας του 19ου Γυμνασίου Πατρών 

παρουσίασαν με χιουμοριστικό τρόπο στιγμιότυπα από τη μαθητική ζωή. Στη 

συνέχεια μοιράστηκαν στους αφυπηρετήσαντες εκπαιδευτικούς αναμνηστικά 

που ετοίμασαν με πολλή αγάπη μαθητές του Ειδικού Επαγγελματικού 

Γυμνασίου – Λυκείου Πάτρας. Η βραδιά έκλεισε μουσικά με τον Διευθυντή του 

Μουσικού Σχολείου Πατρών κ. Σταμάτη Λέκκα στο πιάνο. Τέλος, 

προσφέρθηκαν γλυκίσματα και αναψυκτικά στο χώρο του αναψυκτηρίου του 

Μουσείου.  

 Τη διοργάνωση και το συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβαν η Υπεύθυνη 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κα Ιωάννα Παπαϊωάννου, η Υπεύθυνη 



Πολιτιστικών Θεμάτων κα Φρύνη Κωσταρά και η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας κα 

Ιωάννα Θωμοπούλου. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της θεατρικής ομάδας ήταν η 

κ. Μαρία Καζάκου, ο κ. Γιώργος Ντάφλος και ο κ. Φώτης Λάζαρης, που ήταν 

και ο συγγραφέας του θεατρικού κειμένου, ενώ το συντονισμό των μαθητών 

του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Πάτρας είχαν οι 

εκπαιδευτικοί κ. Μαρία Παπανικολάου, η κ. Βασιλική Διδάχου και η κ. 

Ανδριάνα Ψήνια. Την εκδήλωση κάλυψε φωτογραφικά ο εκπαιδευτικός κ. 

Βασίλης Νταλούκας. 

 Μια ξεχωριστή βραδιά τιμής στους συνταξιοδοτηθέντες εκπαιδευτικούς 

και αναγνώρισης της προσφοράς τους στο δημόσιο σχολείο, σε αυτούς που, 

όπως ανέφερε και το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης, παραμένουν  

για πάντα … ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ! 

 

 

Περισσότερες φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να κατεβάσετε από το  link 

https://drive.google.com/open?id=1jLK-olrfIOM0RVnArNsRQYIDHhOM_cKT 


