Καλθςπζρα και από εμζνα,
Ονομάηομαι Φρειδερίκθ και εγϊ με τθν ςειρά μου κα παρουςιάςω τισ δράςεισ αλλά και τισ
εκδθλϊςεισ που πραγματοποιικθκαν αυτιν τθν χρονιά αλλά και πραγματοποιοφνται κάκε
χρόνο ςτο ςχολείο μασ, κζλοντασ να αναδείξω τον πολφπλευρο χαρακτιρα του.
Αρχικά, το ςχολείο μασ προςφζρει μια ποικιλία μακθμάτων ωσ ενιςχυτικι διδαςκαλία ςε
όςα παιδιά επικυμοφν να βοθκθκοφν ςτα Αρχαία, ςτθν ζκκεςθ , ςτθν χθμεία , ςτθν φυςικι
και ςτα μακθματικά ,μετά τθν λιξθ του ςχολικοφ προγράμματοσ.
Επίςθσ, κάτι πολφ ςθμαντικό είναι το δεκατιανό που μασ προςφζρει, αλλά και το
μεςθμεριανό για όςα παιδιά κάκονται ςτα φροντιςτθριακά μακιματα.
θμείο αναφοράσ τθσ ςχολικισ δράςθσ είναι και θ πανζμορφθ εκκλθςία μασ, όπου κάκε
Πζμπτθ ψάλλουμε και κάνουμε μία ϊρα λειτουργία. Για αυτό άλλωςτε ςαν επιπλζον
μακιματα, ζχουμε τθν βυηαντινι μουςικι αλλά και τθν ερμθνεία κειμζνων από τθν παλαιά
και τθν καινι διακικθ, ι αλλιϊσ βιβλικά κείμενα που ςτόχο ζχουν τθν εμβάκυνςθ ςτα
λόγια του Χριςτοφ, αλλά και ςτα μυςτιρια τθσ εκκλθςίασ.
το πλαίςιο των εξωςχολικϊν δραςτθριοτιτων, εντάςςεται θ θμζρα τθσ Σετάρτθσ, ωσ
θμζρα ακλοπαιδιϊν, κατά τθν οποία, όςα παιδιά το επικυμοφν, παραμζνουν μετά τθν λιξθ
των μακθμάτων και ακλοφνται, ι ζχουν τθν δυνατότθτα να ακολουκιςουν πρόγραμμα
προςαρμοςμζνο από τον γυμναςτι μασ κ. Δρακάκθ, ςτισ δικζσ τουσ ςωματικζσ ανάγκεσ και
ιδιαιτερότθτεσ.
Η κεατρικι ομάδα είναι επίςθσ ζνα κομμάτι αυτϊν των δραςτθριοτιτων, με αςκιςεισ αλλά
και προετοιμαςία κεατρικοφ δρϊμενου, που για φζτοσ κα παρουςιαςτεί ςτθν γιορτι
αποφοίτθςθσ που κα γίνει ςτα τζλθ Κουνίου, ςτθν οποία και φυςικά κα είςτε όλοι
καλεςμζνοι.
θμαντικι είναι και θ δράςθ τθσ ραδιοφωνικισ ομάδασ του ςχολείου, που απαρτίηεται
κάκε χρόνο από τουσ μακθτζσ τθσ β’ λυκείου και πραγματεφεται κζματα Ιεολογικοφ,
λογοτεχνικοφ ι κεατρικοφ ενδιαφζροντοσ. υγκεκριμζνα, φζτοσ ετοίμαςε μία ςειρά
εκπομπϊν με τον τίτλο “Nεανικζσ Διαδρομζσ “, αφιερωμζνθ ςτον Οδυςςζα Ελφτθ, με
αφορμι τα 20 χρόνια από τον κάνατο του ποιθτι, οι οποίεσ παρουςιάςτθκαν ςτο European
School Radio ESR, το πρϊτο μακθτικό ραδιόφωνο και πρόκειται να ακουςτοφν τισ Κυριακζσ
από το ραδιόφωνο τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ 89,5. Μζροσ τθσ ραδιοφωνικισ
δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν είναι και θ ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό δθμιουργίασ
ραδιοφωνικοφ ςποτ “Kάντο να ακουςτεί “, που διοργανϊνεται από το ESR κάκε χρόνο και
ςτον οποίο φζτοσ είχαμε ςθμαντικι διάκριςθ, αφοφ το ραδιοφωνικό μινυμα με τον τίτλο
“epipinos.com “ ξεχϊριςε ανάμεςα ςτισ 118 ςυμμετοχζσ και κατετάγθ μζςα ςτισ 10
καλφτερεσ ςυμμετοχζσ ( δεν δόκθκε κατάταξθ για τα 9 ςποτ, μόνο για τον νικθτι – για αυτό
δεν ξζρουμε τι ακριβϊσ κζςθ πιραμε ). Για αυτιν τθν δράςθ, ςυνεργάηονται αρμονικότθτα
θ κ. Ζαραβζλλα και ο κ. Ζαχαρόπουλοσ.
Αυτό όμωσ που μου ζκανε εντφπωςθ και μου άρεςε ιδιαίτερα ςε αυτό το ςχολείο, είναι θ
παρακολοφκθςθ κεατρικϊν παραςτάςεων και μουςικϊν εκδθλϊςεων κατά τθν διάρκεια
τθσ χρονιάσ, ςε επιλεγμζνουσ χϊρουσ πολιτιςμοφ( εκνικό κζατρο, λυρικι ςκθνι, μζγαρο
μουςικισ ), κάτι που πολλζσ φορζσ είναι δφςκολο, όπωσ καταλαβαίνετε, να οργανϊςουμε
με τθν οικογζνεια μασ.

το ςχολείο μασ όμωσ, αποκτοφν και ζναν διαφορετικό χαρακτιρα και οι μεγάλεσ γιορτζσ. Σ
α Χριςτοφγεννα, για παράδειγμα, οργανϊςαμε εκδιλωςθ, κατά τθν οποία ακοφςτθκαν
βυηαντινοί φμνοι, και παραδοςιακά κάλαντα. Γευτικαμε παραδοςιακζσ γνϊςεισ από τον
Πόντο, τθν μφρνθ, τθν Κριτθ και τθν Θπειρο, ςτα ςχετικά ςπιτάκια που ςτικθκαν και για
τα οποία μαγείρεψαν οι μακθτζσ. Και τζλοσ, δίνοντασ πινελιά ςτθν γιορτι μασ, χορζψαμε
βιεννζηικο βαλσ. Επίςθσ γιορτάςαμε παραδοςιακά τθν Σςικνοπζμπτθ με μουςικι και
φαγθτό ςτθν τραπεηαρία, και το Πάςχα με κυνιγι αυγϊν ςτο δάςοσ του ςχολείου μασ.
Δεν πρζπει να παραλείψουμε ότι το ςχολείο μασ δίνει το παρϊν, με ςθμαντικζσ διακρίςεισ,
ςτισ δράςεισ που οργανϊνει, τα τελευταία χρόνια, θ διεφκυνςθ τθσ εκκλθςιαςτικισ
εκπαίδευςθσ .υγκεκριμζνα, ςυμμετείχε τον Νοζμβριο ςε θμερίδα αρχαιονομίασ που
οργανϊκθκε ςτθν Λαμία ( με παρουςίαςθ που ζγινε από τουσ μακθτζσ τθσ ςχετικισ ομάδασ
ζρευνασ ) από το εκκλθςιαςτικό λφκειο τθσ Λαμίασ, που ςτόχο είχε, τθν ανάδειξθ τθσ
ιςτορίασ των εκκλθςιαςτικϊν ςχολείων, μζςα από τθν μελζτθ των αρχείων τουσ. Τπεφκυνοι
τθσ δράςθσ, θ οποία κα ςυνεχιςτεί και τθν επόμενθ χρονιά είναι, οι φιλόλογοι του ςχολείου
μασ, ο εβαςμιότατοσ Μθτροπολίτθσ Διαυλείασ Αλζξιοσ, ο υποδιευκυντισ μασ κοσ Κάτςθσ
Ακανάςιοσ και θ κα. Ζαραβζλα Χαρίκλεια.
Μια ακόμα δράςθ κατά τθν οποία το ςχολείο μασ κατζκτθςε τθν πρϊτθ κζςθ, είναι ο
διαδικτυακόσ διαγωνιςμόσ γενικϊν γνϊςεων και ο διαγωνιςμόσ βιβλικϊν κειμζνων
ανάμεςα ςτα εκκλθςιαςτικά ςχολεία τθσ χϊρασ, υπό τθν επίβλεψθ του Πατρόσ πυρίδωνοσ
Αγγελόπουλου και με τθν τεχνολογικι υποςτιριξθ του κυρίου Ζαχαρόπουλου.
θμαντικι είναι και θ παρουςία του ςχολείου μασ , με τθν κακοδιγθςθ και τθν επίβλεψθ
του κακθγθτοφ τθσ βυηαντινισ μουςικισ κυρίου Ζιςιμου και ςτθν μουςικι ςυνάντθςθ που
ζχουν κάκε χρόνο τα εκκλθςιαςτικά ςχολεία τθσ χϊρασ, κακϊσ δθμιουργοφν μία από
κοινοφ χορωδία βυηαντινισ και παραδοςιακισ μουςικισ, θ οποία φζτοσ πραγματοποιικθκε
ςτθν όμορφθ πόλθ τθσ Ιεςςαλονίκθσ.
Αξιόλογθ είναι και θ παρουςία του ςχολείου μασ, με τθν κατάκτθςθ πρϊτων και δεφτερων
κζςεων ςτουσ ακλθτικοφσ αγϊνεσ που διοργανϊνονται τα τελευταία χρόνια για τουσ
μακθτζσ τθσ εκκλθςιαςτικισ εκπαίδευςθσ και που φζτοσ ζγιναν ςτθν Φλϊρινα τθν
προθγοφμενθ εβδομάδα.
Δεν μπορϊ βζβαια να μθν αναφερκϊ ςτο πολφ ωραίο ζκιμο του ςχολείου μασ να λζμε τα
χριςτουγεννιάτικα κάλαντα κάκε χρόνο, με τθν ςυνοδεία των παραδοςιακϊν οργάνων που
παίηουν οι μακθτζσ μασ, ςτον Αρχιεπίςκοπο, ςτον υπουργό παιδείασ και ςτον πρόεδρο του
πολυμελοφσ ςυμβουλίου του Ριηαρείου ιδρφματοσ.
Ολοκλθρϊνοντασ, αξίηει να επιςθμάνουμε ότι θ εκκλθςιαςτικι αφρα και το χριςτιανικό
πνεφμα που επικρατεί, μασ βοθκάει να είμαςτε πιο ιρεμοι και γαλινιοι, αλλά και να
αναπτφςςουμε αλθκινζσ φιλίεσ και ουςιαςτικζσ ςχζςεισ, ζχοντασ μια ειλικρινι επικοινωνία
μεταξφ μασ, που ςτθρίηεται ςτθν κατανόθςθ και ςτον ςεβαςμό.
ασ ευχαριςτϊ πολφ για τθν προςοχι αλλά και για τθν υπομονι ςασ και ςασ αφινω ςτον
Νικόλα που ακολουκεί.

Σον λόγο τϊρα κα πάρει ο Αντϊνθσ για να μασ μιλιςει για τθν προςωπικι του εμπειρία
όςον αφορά τθν εςτία του ςχολείου μασ.

Σον λόγο τϊρα κα πάρει θ ταυροφλα, μακιτριασ τθσ Β’ Λυκείου του ςχολείου μασ που κα
διαβάςει το κείμενο που ζγραψε μία απόφοιτοσ θ οποία δυςτυχϊσ δεν μποροφςε να
βρίςκεται απόψε μαηί μασ, λόγω διαβάςματοσ.

