
 

 

 

Αυτό που συμβουλεύει τις γυναίκες η κυρία Κατερίνα Καραγιάννη, Συνταξιούχος 
Εκπαιδευτικός – Δασκάλα είναι:  
 

«Να αγαπάτε αυτό που κάνετε, γιατί έτσι μόνο θα μπορείτε να το 
κάνετε σωστά και υπεύθυνα» 

 

Ποιοι είναι οι τρεις σημαντικότεροι «σταθμοί» στη ζωή σου και τι 

«σηματοδοτούν»; 



Ο πρώτος σταθμός είναι, ότι ήρθα στη ζωή και ανατράφηκα μέσα σε μια οικογένεια 

που μου πρόσφερε απλόχερα στοργή, αγάπη και στήριξη. Παρά τις δυσκολίες της 

περιόδου που έζησα ως παιδί, οι οικογενειακοί δεσμοί ήταν έντονοι και βαθιοί. Οι 

δεσμοί αυτοί διατηρούνται μέχρι και σήμερα, αφού σε όλες τις δυσκολίες πάντα τα 

αδέλφια μου ήταν δίπλα μου και εγώ πάντα με αγάπη και σεβασμό ήμουν κοντά 

τους. 

Ο δεύτερος σημαντικός σταθμός της ζωής μου, ήταν ότι κατάφερα μέσα σε 

δύσκολες συνθήκες να αποκτήσω την μόρφωση που ήθελα και να αποκατασταθώ 

επαγγελματικά στον τομέα της εκπαίδευσης. Κατάφερα να εξασκήσω ένα 

λειτούργημα το οποία λάτρευα. 

Ο τρίτος σταθμός της ζωής μου, ήταν ότι κατάφερα να δημιουργήσω μια 

οικογένεια, σωστή και καλή, με στέρεα θεμέλια, με τη στήριξη του συζύγου μου. 

Ποιος γυναικείος ρόλος είναι ο πιο αγχωτικός και ποιος ο πιο ευχάριστος; 

Ο πιο αγχωτικός γυναικείος ρόλος είναι η καθημερινή προσπάθεια και ο συνεχής 

αγώνας για την σωστή ανατροφή των παιδιών, στηριγμένη πάνω στις ηθικές και 

κοινωνικές αξίες. 

Ευχάριστος είναι ο ρόλος, όταν σαν γυναίκα, τη δουλειά και το λειτούργημα που 

εξασκείς, το αγαπάς και την εκπληρώνεις με επιτυχία. 

Ποια λάθη χρεώνεις στον εαυτό σου και με ποια επιτεύγματα σου αισθάνεσαι 

ικανοποιημένη; 

Λάθος μου ήταν η πρόωρη συνταξιοδότηση μου από τη δουλειά της δασκάλας. Μια 

δουλειά που λάτρευα. Ενώ ένιωθα και μπορούσα να προσφέρω ακόμη παραπάνω.  

Δυσκολίες και συνθήκες της εποχής με ανάγκασαν να συνταξιοδοτηθώ. Είναι μια 

απόφαση για την οποία μετάνιωσα και μου στοίχησε σε προσωπικό επίπεδο. 

Τα επιτεύγματα που με κάνουν σήμερα ικανοποιημένη και ευχαριστημένη είναι: 

Α) η ηθική ικανοποίηση που αισθάνομαι ακόμη και σήμερα εισπράττοντας 

καθημερινά την αναγνώριση της προσφοράς μου από τα παιδιά που μου 

εμπιστεύτηκαν οι γονείς τους και η πολιτεία. Το χαμόγελο και η αγκαλιά που 

εισπράττω από μεγάλους ανθρώπους που με συναντούν στον δρόμο και μου 

θυμίζουν ότι ήμουν η δασκάλα τους. Τα απρόσμενα τηλεφωνήματα που δέχομαι 

από μαθητές μου που ακόμη με θυμούνται και αναγνωρίζουν την συνεισφορά μου 

στην παιδεία τους. 

Β) το ότι βλέπω τα δικά μου παιδιά να έχουν γίνει άξιοι και χρήσιμοι πολίτες στην 

κοινωνία και καλοί οικογενειάρχες. 

 Κατέθεσε μια αλήθεια και ένα μύθο για τη γυναικεία φύση 



Η «αλήθεια» για τη γυναικεία φύση, είναι η τεράστια ψυχική δύναμη και η αντοχή 

της γυναίκας. Οι γυναίκες κρύβουμε μέσα μας απίστευτη δύναμη, την οποία σε 

δυσκολες στιγμές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. 

«Μύθος» είναι ότι οι γυναίκες είμαστε το ασθενές φύλο και ο αδύναμος κρίκος της 

κοινωνίας. Ένας μύθος που ευτυχώς στις μέρες μας τείνει να εξαλειφτεί. Δυστυχώς 

εμείς οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες, τον βιώσαμε έντονα στα χρόνια της ακμής 

μας. 

Ποια συμβουλή κληρονόμησες από τη μητέρα σου και ποια θα ήθελες να 

κληροδοτήσεις στις γυναίκες; 

Όλη μου τη ζωή, την βίωσα μέσα από τις συμβουλές της μητέρας μου. Πορεύτηκα 

στην επαγγελματική και προσωπική μου ζωή, με όσα μου μεταλαμπάδευσε, γιατί 

ήταν μια γυναίκα μπροστά από την εποχή της. Ήταν ένας μοναδικός και 

χαρισματικός άνθρωπος που με συντρόφευσε με την παρουσία της αλλά και μετά 

από το θάνατό της με τα βιώματα και τις συμβουλές της. Με βοήθησε με το 

παράδειγμά της να γίνω, πιστεύω, ένας σωστός άνθρωπος. Με έμαθε να 

αντιμετωπίζω με ψυχραιμία και υπομονή τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες της 

ζωής. 

Η συμβουλή που θέλω να κληροδοτήσω στις γυναίκες είναι: «Να αγαπάτε αυτό που 

κάνετε, γιατί έτσι μόνο θα μπορείτε να το κάνετε σωστά και υπεύθυνα». 

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 

Η Κατερίνα Καραγιάννη του Αντωνίου, σύζυγος του Γρηγόρη Δράκου (δασκάλου), 

γεννήθηκε το 1944 στα Αφάντου της Ρόδου. Γονείς της ήταν ο Αντώνης 

Καραγιάννης, δάσκαλος από τα Αφάντου και η Δέσποινα Παπανικολάου από τον 

Θεολόγο, μαία, η οποία εξασκούσε το επάγγελμα στα Αφάντου.  

Η οικογένειά της ήταν πολυπληθής, καθώς έχει 4 αδέλφια, την Μαρίκα 

(εκπαιδευτικό φιλόλογο), τον Σάββα (ιατρό παθολόγο), τον Νίκο (ιατρό παθολόγο) 

και τον Σπύρο (εκπαιδευτικό δάσκαλο). 

Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο Θολού, χωριό της μητέρας της όπου η οικογένειά της 

μετεγκαταστάθηκε το 1945. Αποφοίτησε από το Καζούλειο Γυμνάσιο της Ρόδου το 

1962 και από στην Παιδαγωγική Ακαδημία το 1964. Διορίστηκε το 1966 (τέθηκε στη 

διάθεση του Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης) και υπηρέτησε στα παρακάτω 

σχολεία: 

 Στο 4/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μαριτσών, 1967-1968 



 Στο 4/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σορωνής, 1968-1969 

 Στα 2/θεσιο Δημοτικό Σχολείο Σαλάκου, με οργανική θέση από το 1969-1971 

 Το σχολικό έτος 1971-1972 μετατέθηκε στο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο 

Κρεμαστής, χωριό του συζύγου της, όπου υπηρέτησε μέχρι τη 

συνταξιοδότησή της το 1992. 

Συνεχίζει να διαμένει μόνιμα στην Κρεμαστή με τον σύζυγό της μέχρι σήμερα. Έχει 

δυο γιούς, τον Κώστα και τον Αντώνη και 4 εγγόνια. 

 


