
Αποχαιρετώντας τον παλιό χρόνο 
 
«Πάεη ν παιηόο ν ρξόλνο, αο γηνξηάζνπκε παηδηά…». Πόζεο θνξέο 

ηξαγνπδήζακε απηό ην ηξαγνύδη, όηαλ ήκαζηαλ παηδηά, ρσξίο λα 

θαηαιαβαίλνπκε γηαηί ηόζε ε ραξά γηα ηνλ ρξόλν πνπ θεύγεη; Πόζα ρξόληα 

πέξαζαλ γηα λα βηώζνπκε, σο θνηλόηεηα, ηε ραξά λα απνραηξεηάο κηα ρξνληά 

ζαλ ην 2020; Δίλαη γεγνλόο όηη εκείο νη εθπαηδεπηηθνί πξάγκαηη αλππνκνλνύκε 

λα γπξίζνπκε ζειίδα. 

Τε ρξνληά πνπ θεύγεη δήζακε πξσηόγλσξεο θαηαζηάζεηο. Μεηά από 

απηό-επηκόξθσζε, ζε ζπλζήθεο εγθιεηζκνύ, νξγαλώζακε καζήκαηα θαη 

εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο, ρσξίο όκσο λα θνηηάδνπκε ζηα κάηηα ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο καο. Μηιήζακε ρσξίο λα είκαζηε βέβαηνη γηα ην 

πνηνο καο παξαθνινπζνύζε. Βάιακε «απνπζίεο» ρσξίο λα είκαζηε ζίγνπξνη 

γηα ηνπο παξόληεο. Αμηνινγήζακε ρσξίο ζε θάζε πεξίπησζε ηηο απαξαίηεηεο 

ειεγρόκελεο ζπλζήθεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο «αληηθεηκεληθόηεηαο», ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Αληηκεησπίζακε 

αλήζπρνπο γνληνύο θαη θαθόβνπινπο εηζβνιείο ζηελ ςεθηαθή καο αίζνπζα. 

Με ιίγα ιόγηα, ήξζακε αληηκέησπνη κε αδηέμνδεο αγρσηηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ζπρλά κε πνηθίιεο καηαηώζεηο ησλ πξνζπαζεηώλ καο. 

Παξόια απηά, όπσο ιέεη ν Καβάθεο, «σπάρτει τι το ανθρώπινον τωρίς 

ατέλεια; / Και τέλος πάντων, να, τραβούμ’ εμπρός». Πράγματι, θαηαθέξακε 

πάξα πνιιά. Γηαηεξήζακε δεζηή ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Κξαηήζακε 

«θνληά» καο ηα παηδηά. Δμνηθεησζήθακε κε ηιηγγηώδεηο ξπζκνύο κε πνηθίια 

ςεθηαθά εξγαιεία, εμαηξεηηθά ρξήζηκα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Αιιειεπηδξάζακε κε ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγήζακε κε 

νκνςπρία, παξόηη εξγαδόκαζηαλ εμ απνζηάζεσο. Γώζακε αγώλεο, ν θαζέλαο 

καο από ηε ζέζε ηνπ, γηα λα ππεξαζπηζηνύκε ηε γλώζε θαη ηνλ πνιηηηζκό. 

Αληαπνθξηζήθακε κε επηηπρία ζηηο λέεο ζρέζεηο θαη ηνπο λένπο ξόινπο ησλ 

θαηξώλ. Κάλακε πξάμε ηε «δηά βίνπ κάζεζε». 

Λνηπόλ, «πάεη ν παιηόο ν ρξόλνο, αο γηνξηάζνπκε παηδηά…»; Ναη, αο 

γηνξηάζνπκε ελόςεη ηνπ 2021 πνπ ππόζρεηαη θαιύηεξεο κέξεο όρη κόλν γηα 

εκάο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, αιιά γηα όιν ηνλ θόζκν. Αο γηνξηάζνπκε, 

ειπίδνληαο όηη ην 2021 ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηά καο ζα έρεη ηελ επθαηξία λα 

αλαβαζκίζεη ηε δηδαθηηθή πξάμε θαη λα πξνάγεη ηελ παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή 

επηζηήκε, κε αλζξώπηλεο ζπλζήθεο. 
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