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Open Day      8-5-2017 

Ένα χολείο παραπέμπει πάντα στα χρόνια της νεότητας... 

Σο εργαστήρι των ουτοπιών! 

Σο μαγευτικό περιβάλλον του χολείου μας (λειτουργεί με πόρους  

ευεργεσίας των Αδελφών Ριζάρη), δημιουργεί τη διάθεση στοχασμού και 

τονίζει το νόημα της ύπαρξής μας. 

Οι κανόνες λειτουργίας του είναι αυτοί της κρατικής εκπαίδευσης με 

ελάχιστες παρεμβάσεις της διοίκησης του Ριζ. Ιδρύματος. Παρεμβάσεις 

που σχετίζονται με την ασφάλεια, τη διατροφή, την υγεία, ψυχική και 

σωματική, την ενισχυτική διδασκαλία, τον κύκλο διαλέξεων και τις 

συμπεριφορές. 

Οι δάσκαλοι, οι επιμελητές, η ψυχολόγος, ο ιατρός, ο υπεύθυνος του 

Οικοτροφείου, η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης,  η γραμματέας του χολείου 

και όλο το προσωπικό του Ιδρύματος φροντίζουν ώστε τα παιδιά του 

χολείου να αισθάνονται ότι ζουν σ’ ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον.  

Ένα περιβάλλον που ενισχύει τη μάθηση και τη διαμόρφωση του 

χαρακτήρα... 

Η διοίκηση του Ιδρύματος απαιτεί από τον κάθε δάσκαλό του: την πλήρη 

αφοσίωση, ώστε να αφιερώνει τη ζωή του στους μαθητές του και να σέβεται 

« ό, τι πιο ιερό υπάρχει στα παιδιά: το δικαίωμά τους να αναζητούν τη δική 

τους αλήθεια». 

Ο λόγος είναι απλός... 

Η ζωή ενός νεαρού μαθητή/μαθήτριας μπορεί να αλλάξει με πολλούς 

τρόπους: ο δάσκαλος, εκπαιδεύοντας  τους μαθητές του στην εντιμότητα, 

στην ανεκτικότητα, στη δικαιοσύνη, στην αγάπη για το κοινό καλό και τη 

γνώση, στην απομάκρυνση από τις προκαταλήψεις, στην ανθρώπινη 

αλληλεγγύη, στο σεβασμό στη φύση και στην πολιτισμική κληρονομιά, 

συντελεί σιωπηλά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ένα μικρό 

θαύμα, που επαναλαμβάνεται καθημερινά σε όλα τα σχολεία κάθε χώρας, 

είτε είναι πλούσια είτε φτωχή. 
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Η συμβουλή μου ως δασκάλου: 

«ηο κείδολ γηα ηε δωή ηου αλζρώπου είλαη: λα θαζορίδεη ηε ζηάζε ηου 

ζηα πράγκαηα κε βάζε ηολ ορζοιογηζκό θαη λα αποιακβάλεη ηε δωή κε 

ό, ηη βρίζθεηαη πέρα απ’ αυηόλ: ηελ αγάπε, ηελ οκορθηά, ηελ ποίεζε, 

ηο παηχλίδη, ηα όλεηρα, ηα ζυλαηζζήκαηα, ηελ πίζηε, ηε ζρεζθεία, ηελ 

ηέχλε,...» 

Ιδιαίτερα  θέλω να τονίσω: Χωρίς πίστη ο άνθρωπος δεν μπορεί να 

αντιμετωπίσει τα όρια της ύπαρξής του. Χωρίς πίστη δεν είναι δυνατόν να 

θεμελιωθούν ηθικές αξίες... 

Σα παιδιά έχουν όνειρα και το χρέος μας είναι να τα βοηθήσουμε να τα 

προσεγγίσουν. 

Σο χολείο μας θέτει στόχο οι μαθητές/ μαθήτριές του να πάρουν, 

ολοκληρώνοντας τη λυκειακή τους εκπαίδευση, και το δίπλωμα ανθρώπου-

πολίτη. 

υχνά τους τονίζω: προσέχετε, οι σκέψεις γίνονται λόγια, τα λόγια πράξεις, 

οι πράξεις συνήθειες, οι συνήθειες γνωρίσματα του χαρακτήρα σας και 

τέλος, ο χαρακτήρας μετατρέπεται σε μοίρα σας. 

Η εμπειρία μου από τα τελευταία 4-χρόνια κοντά στα παιδιά του χολείου 

μου δίνει το δικαίωμα να ελπίζω ότι με τη βοήθεια των κηδεμόνων τους 

προσεγγίζουμε όλο και πιο κοντά τους στόχους μας: υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευση και διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών... 

Σο χολείο μας ενδιαφέρεται να συνειδητοποιήσουν  οι νέοι ότι: η ηθική 

είναι η πρακτική του να στοχαζόμαστε πάνω σ’ αυτό που πρόκειται να 

κάνουμε και στους λόγους για τους οποίους το κάνουμε. Ο ηθικός 

στοχασμός φιλοδοξεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς μπορούμε να 
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βοηθήσουμε ο ένας τον  άλλο για να συμβιώνουμε καλύτερα, για να 

απολαμβάνουμε την καλύτερη δυνατή ζωή. 

Μια σοβαρή ηθική πρόκληση είναι το διαδίκτυο:  

Σο διαδίκτυο μας ανοίγει έναν κόσμο όπου μπορείς να πάρεις αποφάσεις 

κάθε τύπου, στην πλειονότητά τους παιγνιώδεις, αλλά και να κάνεις 

πράγματα  που μπορούν να εξαπατήσουν ή να προκαλέσουν πόνο. Έτσι 

γινόμαστε εχθροί του εαυτού μας... 

τους στόχους του χολείου μας είναι να τονίσει και να πείσει τους 

μαθητές του πώς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο χωρίς βλάβες στους 

ίδιους και στους άλλους... 

Η αρχή τους πρέπει να είναι: πάνω από τη γνώση στέκεται ο χαρακτήρας 

του ανθρώπου και πάνω από τη ζωή η αξιοπρέπεια… 

Σο Πολυμελές υμβούλιο της ΡΕ φιλοδοξεί να καταστήσει το Γενικό 

Εκκλησιαστικό Λύκειο, το χολείο μας, κοιτίδα αριστείας, ώστε να 

αποδώσει στην κοινωνία ενεργούς πολίτες με παιδεία και χριστιανική 

αγωγή, δικαιώνοντας   το όραμα των Ευεργετών του… 

Χ.Β.Μ/Μάης 2017 

 


