Μάηνο 2017, έλα ζρνιηθό έηνο θιείλεη…
Αγαπεηνί θαζεγεηέο,
Αγαπεηνί γνλείο,
Αγαπεηνί ζπκκαζεηέο θαη θίινη κνπ
Πνιιέο θνξέο μερλάκε όηη ε δσή είλαη απιή θαη νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο αξθεί λα
εθθξάδνληαη κε εηιηθξίλεηα θαη γηα απηό κπνξνύκε λα εθθξάδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά
καο κε ιίγεο ιηηέο ιέμεηο.
Ολνκάδνκαη Αληώληνο Λνύπεζεο θαη θαηάγνκαη από ηελ Άλδξν όπνπ δηακέλσ κόληκα
κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Είρα ηελ ηύρε θαη ηελ ηηκή λα γίλσ απνδεθηόο σο καζεηήοππόηξνθνο ηεο Ρηδαξείνπ Εθθιεζηαζηηθήο ρνιήο Αζελώλ κεηά από καζεηηθό
δηαγσληζκό πέξζη θαη λα ηειεηώζσ ηελ Α ΄Λπθείνπ, δηακέλνληαο σο νηθόηξνθνο έλα
ρξόλν ζε απηό ην ππέξνρν πεξηβάιινλ! Αλ θαη βξίζθνκαη ζε κηα κεγάιε πόιε, ηελ
Αζήλα, πνπ θξύβεη θηλδύλνπο κε έληνλν ην θόβν θαη ηελ αγσλία γηα ην αύξην,
πξνζσπηθά είκαη ραξνύκελνο πνπ δσ θαη ζπλαλαζηξέθνκαη ην κεγαιύηεξνο κέξνο ηεο
δσήο κνπ ζε έλα πεξηβάιινλ θηιηθό θαη πνιηηηζκέλν.
Ση λα πξσηνζπκεζώ; Σνπο ζεβαζηνύο κνπ θαζεγεηέο πνπ κνπ παξέρνπλ
αληδηνηειώο ζπνπδέο ρσξίο άγρνο , κε ηελ παξαδεηγκαηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ηόζν
ζην πξσηλό πξόγξακκα, όζν θαη ζηηο απνγεπκαηηλέο δξαζηεξηόηεηεο δσξεάλ, ηνπο
εμαηξεηηθνύο επηκειεηέο θαη ηδηαίηεξα ηνλ θν Καξακπίλα, ππεύζπλν ηεο εζηίαο, πνπ
νιόςπρα πξνζθέξνπλ νηθνγελεηαθή ζαιπσξή ηζάμηα ηεο νηθνγελείαο κνπ, κε ην ιόγν
ηνπ Θενύ ζε κηα ρξηζηηαληθή ζπληξνθηά κε άλεηε δηακνλή, πεληαλόζηηκν θαγεηό θαη
αζθάιεηα.
Δελ είλαη ηπραίν όηη γλώξηζα θαη απέθηεζα πνιινύο θίινπο, ζπκκαζεηέο θαη κε,
θαη όινη καδί είκαζηε ελσκέλνη θαη ζηηο ραξέο θαη ζηηο έγλνηεο πνπ κπνξεί λα
ππάξρνπλ ζε θαζεκεξηλό επίπεδν!
ε έλα θαηαπξάζηλν πεξηβάιινλ κε πινύζηα εθπαηδεπηηθή ππνδνκή, βηβιηνζήθεο,
αίζνπζεο ςπραγσγίαο, θαιιηεξγνύκαζηε εζηθνπλεπκαηηθά θαη ζσκαηηθά.
Με απηέο ηηο ζθέςεηο ζέισ λα επραξηζηήζσ από θαξδίαο όινπο όζνπο
ζπληέιεζαλ ζηελ πξνζαξκνγή κνπ ζηε Ρηδάξεην Εθθιεζηαζηηθή ρνιή θαη αο κελ
αλαθέξζεθα επώλπκα, γηα ηελ πνηθηιόηξνπε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ θαζόζνλ
ληώζσ πινπζηόηεξνο ζε γλώζεηο θαη εκπεηξίεο , αδηαπξαγκάηεπηα θνηλσληθά αγαζά,
ηελ ώξα πνπ ε ειιεληθή θνηλσλία δνθηκάδεηαη!
Πηζηεύσ όηη αμίδεη λα ελεκεξσζεί όινο θόζκνο όηη εδώ παξέρνληαη επθαηξίεο γηα
πξαγκαηηθή παηδεία πνπ δεκηνπξγεί ηνλ νινθιεξσκέλν πνιίηε!

Εύρνκαη ζε όινπο πγεία, ραξά θαη πξνθνπή!
αο επραξηζηώ πνιύ!

