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                           Ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά  

Με επισημότητα έγινε τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου η καθιερωμένη τελετή αγιασμού 

για τη νέα σχολική χρονιά στο σχολικό συγκρότημα 3ου ΓΕΛ - 3ου Γυμνασίου Κατερίνης.  

 

 

 

Τον αγιασμό τέλεσαν ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης πατήρ Διονύσιος Γκόλιας 

και ο π. Δημήτριος Γκόλιας, εφημέριοι του ιερού ναού της Αγίας Άννας.  Στους 

μαθητές και τις μαθήτριες έδωσε ευχές και παραινέσεις ο πανοσιολογιότατος και 

απηύθυναν χαιρετισμό ο εκπρόσωπος του Δήμου και πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου, κ. Αθ. Λιακόπουλος, ο εκπρόσωπος της Ένωσης  Συλλόγων Γονέων κ. 

Μεταξιώτης, οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων του Γυμνασίου και του Λυκείου 

κα Ελευθεριάδου και κα Καρατζίδου και οι Διευθυντές των δύο σχολείων, κ. Γ. 

Περδίκης και κα Κων/να Γιαλαμά. 

Παραθέτουμε την ομιλία του Διευθυντή του Λυκείου κ. Γεωργίου  Περδίκη: 

 Εύχομαι σε όλους και όλες υγεία και δύναμη για μια καλή, δημιουργική και 

αποδοτική σχολική χρονιά. 

Το σχολείο σας υποδέχεται και τη φετινή χρονιά για να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να 

ανταποκριθούμε στη βασική μας αποστολή.  

Από τη θέση του Διευθυντή του Λυκείου επιθυμώ να σας βεβαιώσω ότι όλο το 

εκπαιδευτικό προσωπικό των δύο σχολείων και οι λοιποί εργαζόμενοι, έχουμε ως 

κύριο μέλημα τη διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών συνθηκών ώστε η φοίτησή 

σας στα δύο σχολεία του συγκροτήματος στη χρονιά που αρχίζει να γίνει απρόσκοπτα 
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και μέσα σε ένα ασφαλές, άνετο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Στην κατεύθυνση 

αυτή έχουν ήδη γίνει από το καλοκαίρι επισκευές και συντηρήσεις στο κτίριο, 

ανανέωση μέρους του εξοπλισμού και άλλες εργασίες.  

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο σχολείο θα αισθάνεστε άνετα και ευχάριστα, θα είναι 

το δεύτερο σπίτι σας. Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε τη συμπαράσταση και τη 

στήριξη της Διεύθυνσης Δ/θμιας εκπ/σης και των Σχολικών Συμβούλων, την υλική 

υποστήριξη του Δήμου Κατερίνης 

και της Σχολικής Επιτροπής που 

είναι αρμόδιοι για το κτίριο και 

τις υποδομές καθώς και τη 

συμπαράσταση και υποστήριξη 

των γονέων σας μέσα από τα 

συλλογικά τους όργανα.    

Με τη συμβολή όλων έχουμε 

ετοιμάσει τους σχολικούς 

χώρους ώστε να είναι έτοιμοι να 

σας υποδεχτούν. Επίσης, το 

διδακτικό προσωπικό, με 

ελάχιστες εξαιρέσεις είναι παρόν και τα βιβλία σας περιμένουν να τα παραλάβετε 

σήμερα, ώστε από αύριο  να αρχίσει το διδακτικό μας έργο με πλήρες πρόγραμμα.  

Αγαπητά παιδιά, 

Τα σχολικά χρόνια είναι μια ευχάριστη και ανέμελη περίοδος που ως ενήλικες θα 

θυμάστε με νοσταλγία. Ωστόσο, η σχολική ζωή και εργασία επιτελούν ένα ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο για τις οργανωμένες σύγχρονες κοινωνίες. Με τη βοήθεια του 

σχολείου θα μπορέσετε να συγκροτήσετε τα σωστά νοήματα και να δώσετε έγκυρες 

ερμηνείες για όλα τα θαυμαστά και περίπλοκα αλλά συχνά και τραγικά που 

συμβαίνουν και υπάρχουν γύρω μας. Για να κατακτήσετε όμως αυτή την ικανότητα, 

χρειάζεται να καταβάλετε και σεις κόπο και προσπάθεια. Από την πλευρά μας 

μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι η διδασκαλία και η μάθηση θα γίνονται με τρόπο 

ώστε να είναι ελκυστικές (με πολλές δραστηριότητες μέσα και έξω από το σχολείο) 

και να ικανοποιούν τη φυσική σας περιέργεια και την έφεσή σας για γνώση.  

Σας καλούμε να δείξετε εμπιστοσύνη στο σχολείο, που είναι ένας αξιόπιστος θεσμός 

μέσα σε ένα κόσμο που υποφέρει από διάφορες κρίσεις, απογοητεύσεις  και 

αβεβαιότητα. Ιδιαίτερα το σχολικό μας συγκρότημα (3ο Γυμνάσιο και 3ο Γενικό 

Λύκειο) έχει επιτελέσει κατά την προηγούμενη χρονιά με ικανοποιητικό αποτέλεσμα 

το μορφωτικό και παιδαγωγικό του έργο και είχε πολύ σημαντικές επιτυχίες στην 

εισαγωγή στις ανώτατες σχολές, τόσο σε ποσοστά όσο και ποιοτικά, δηλαδή 

σημαντικό αριθμό επιτυχόντων σε σχολές υψηλής ζήτησης.  Θα ήθελα και με τη 

σημερινή ευκαιρία να συγχαρώ όλα τα παιδιά που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο και τις 

οικογένειές τους και να τους ευχηθώ καλή δύναμη και πρόοδο στην ακαδημαϊκή τους 

ζωή. 
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Θα ήθελα ακόμη να επισημάνω ότι και τη χρονιά που αρχίζει, όπως και τις 

προηγούμενες, γίνονται σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση. 

Πέρυσι έγιναν αλλαγές στο Λύκειο και φέτος έχει σειρά το Γυμνάσιο και θα 

ακολουθήσουν και άλλες αλλαγές τα επόμενα χρόνια. Όλα αυτά γίνονται για να 

βελτιωθεί η εκπαίδευση, να γίνει το σχολείο περισσότερο δημιουργικό και 

αποτελεσματικό και λιγότερο κουραστικό και μονότονο.  

Σας καλούμε επομένως να έχετε εμπιστοσύνη, να παρακολουθείτε τα μαθήματά σας 

με αισιοδοξία,  κέφι και επιμονή και να συμμετέχετε στη σχολική ζωή, να 

συνεργάζεστε με τους καθηγητές σας και να είστε βέβαιοι ότι η προκοπή και η 

επιτυχία σας θα είναι για το καλό το δικό σας, των οικογενειών σας και της πατρίδας 

μας και θα συμβάλουν σε ένα καλύτερο κόσμο, περισσότερο ανθρώπινο και 

δημοκρατικό. 

Ας ενστερνιστούμε το μήνυμα του ποιητή μας Οδυσσέα Ελύτη που λέει «Από μας η 

άνοιξη εξαρτάται». Ναι, μπορείτε να τα καταφέρετε και εμείς θα είμαστε αρωγοί 

στην προσπάθειά σας αυτή.    

Σας εύχομαι και πάλι ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ. 

       Από το 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης 
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