Καιεζπέξα ζαο
Ολνκάδνκαη Νηθόιαο Οηθνλόκνπ, κε ηε ζεηξά κνπ, σο καζεηήο ηεο Ρηδαξείνπ
Δθθιεζηαζηηθήο ρνιήο, ζα ήζεια αξρηθά λα επηζεκάλσ όηη πξόθεηηαη γηα έλα
ζρνιείν, ην νπνίν πξνζθέξεη ζε όινπο καο κνλαδηθέο εκπεηξίεο θαη
ζεκαληηθέο επθαηξίεο, ηόζν γηα ηελ επίδνζε καο ζηα ζρνιηθά καζήκαηα, όζν
θαη γηα ηε κεηέπεηηα ζηαδηνδξνκία καο.
Θέινληαο λα εκβαζύλσ ζηε ζρέζε ησλ καζεηώλ κε ην ζρνιείν ζεσξώ
απαξαίηεην ζην πνιύ θαιό επίπεδν δηδαζθαιίαο θαζώο θαη ζηελ άςνγε
ζπλεξγαζία ησλ ζπλεξγαζία ησλ θαζεγεηώλ κε εκάο. Πξόθεηηαη γηα
αλζξώπνπο κε ζέιεζε θαη πάλσ απ’ όια αγάπε γηα ηε δνπιεηά ηνπο, ηθαλνύο
λα καο παξέρνπλ ηα αλαγθαία εθόδηα θαη ηηο αμίεο γηα ην κάιινλ
κεηαρεηξηδόκελνη ζύγρξνλνπο ηξόπνπο δηδαζθαιίαο, όπσο παξνπζηάζεηο,
πξνβνιέο θαη νκαδνζπλεξγαηηθέο εξγαζίεο. Μ΄ απηόλ ηνλ ηξόπν καο δίλεηαη ε
δπλαηόηεηα λα γλσξηζηνύκε θαιύηεξα κεηαμύ καο θαη λα κάζνπκε λα
ζπλεξγαδόκαζηε κε όινπο ηνπο ζπκκαζεηέο καο θαη όρη κόλν κε ηνπο θίινπο
καο.
Σε θεηηλή ρξνληά ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θαζεγεηέο καο πξαγκαηνπνηήζακε
ελδηαθέξνπζεο δξάζεηο. Με ηε θπξία Καξαΐζθνπ θαη ηνλ θύξην Γηάγθα ζην
κάζεκα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, κε ζέκα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ βηνινγηθώλ
πξντόλησλ, έγηλε κηα πνιπήκεξε εθδξνκή ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο. Δθεί κε
πξσηνβνπιία ηνπ θύξηνπ Γηαλλή είρακε ηε ραξά λα επηζθεθηνύκε ηε κνλή
Αγθαξάζνπ θαη λα γεπκαηίζνπκε κε ηνλ αξρηεπίζθνπν Κξήηεο Δηξελαίν.
Δίρακε αθόκε ηελ επθαηξία λα ζπλαληήζνπκε ηνλ εβαζκηόηαην Μεηξνπνιίηε
Γνξηύλεο Κύξηιιν θαη ηνλ Μεηξνπνιίηε κύξλεο Βαξζνινκαίν. Αμίδεη λα
αλαθέξνπκε ηε πξαγκαηνπνίεζε κηαο εμαηξεηηθήο παξνπζίαζεο από εκάο
ηνπο ίδηνπο κε ζέκα ην νινθαύησκα ησλ Δβξαίσλ πνπ έγηλε παξάιιεια κε ηε
ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό “παηδί θαη νινθαύησκα” πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην
Τπνπξγείν Παηδείαο. Δπηπιένλ, ιάβακε κέξνο ζε δηαγσληζκό, πνπ έγηλε από
ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζόηεηαο, κε ζέκα “Φύιιν θαη Πεξηβάιινλ” ,
δεκηνπξγώληαο ζρεηηθά ηειενπηηθά ζπνη. Σελ επζύλε θαη ηνλ ζπληνληζκό ησλ
παξαπάλσ δξάζεσλ είραλ αλαιάβεη ε θηιόινγόο καο θπξία Εαξαβέιια θαη ν
θύξηνο Εαραξόπνπινο. Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε εζεινληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ
θύξηνπ Αδακίδε, ν νπνίνο έρεη δεκηνπξγήζεη ηε ιέζρε αλώηαηεο Φπζηθήο, πνπ
απαξηίδεηαη από καζεηέο κε επηζπκία απόθηεζεο πεξαηηέξσ γλώζεσλ ζην
κάζεκα ηεο Φπζηθήο, ζπκκεηέρνληαο ζε δηαγσληζκνύο, έπεηηα από εμαηξεηηθή
πξνεηνηκαζία. Αμίδεη λα αλαθεξζεί κάιηζηα ε επηδίσμε ηνπ ζρνιείνπ καο λα
πξαγκαηνπνηήζεη έλα ηαμίδη ζην εξλ κε επηιεγκέλνπο καζεηέο από ηε ιέζρε
Φπζηθήο. Αληίζηνηρε πξνζπάζεηα έρεη γίλεη από ηελ θπξία θηαδά κε ζηόρν ηε
ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκό Αξραίσλ Διιεληθώλ, ζηνλ νπνίν δηαθξίζεθε
ιακβάλνληαο ηελ 6ε ζέζε ε καζήηξηα ηεο Α’ Λπθείνπ Παλαγηώηα Καξαληθόια
θαζώο θαη από ηνλ θύξην Γξαθάθε κε ηελ νξγάλσζε αγώλσλ εληόο ηνπ
ζρνιείνπ θαη θηιηθνύο αγώλεο κε γεηηνληθά ζρνιεία.
Διπίδσ, κέζα από ηε ζύληνκε παξάζεζε ησλ εκπεηξηώλ πνπ απέθηεζα κόιηο
ζε έλα ρξόλν πνπ θνηηώ ζηε Ρηδάξεην, λα θαηάθεξα λα ζαο δώζσ κηα ζαθή
εηθόλα γηα ην ζρνιείν καο.
αο επραξηζηώ πνιύ!
Σώξα παξαδίδσ ην βήκα ζην ζπκκαζεηή θαη θίιν κνπ Γηώξγν γηα λα
νινθιεξώζεη ηελ παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ καο.

