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Πανιερότατε Μθτροπολίτθ Σαμαςοφ και Ορεινισ, 
εβαςτό ιερατείο,  
Ζντιμε κ. Τπουργζ Παιδείασ και Πολιτιςμοφ,  
Αξιότιμε κφριε Αν. Διευκυντι Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, 
Αξιότιμοι κυρία ΠΛΕ και Επικεωρθτζσ του ςχολείου, 
Αξιότιμοι κφριοι Πρόεδρε και μζλθ του Κοινοτικοφ υμβουλίου Καλοφ Χωριοφ Ορεινισ 
Αξιότιμοι Πρόεδρε και μζλθ του υνδζςμου Γονζων  
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι εκπαιδευτικοί, δάςκαλοι και νθπιαγωγοί, παλαιότεροι και 
νεότεροι, εκλεκτοί προςκεκλθμζνοι, 
 
Σα παιδιά του ςχολείου, οι ςυνάδελφοί μου και εγϊ, ςασ καλωςορίηουμε με χαρά ςτθν 

τελικι γιορτι του ςχολείου μασ. Μια γιορτι ξεχωριςτι, κακϊσ ςυμπίπτει χρονικά με 

τθν επζτειο των εκατό χρόνων λειτουργίασ του ςχολείου μασ. 

Σο Δθμοτικό χολείο Καλοφ Χωριοφ Ορεινισ είναι ζνα μικρό ςχολείο με μεγάλθ 

ιςτορία. Δεν κα ικελα, ωςτόςο, να επεκτακϊ ςε αυτιν, αφοφ ςθμαντικά ιςτορικά 

ςτοιχεία κα δϊςουν ςτον χαιρετιςμό τουσ ο Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ, κ. Παναγιϊτθσ 

Λάμπρου και ο Ζντιμοσ Τπουργόσ Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, δρ Κϊςτασ Καδισ, τον 

οποίο ευχαριςτοφμε κερμά για τθν εδϊ παρουςία του και για τθν τιμι που μασ ζκανε 

να κζςει υπό τθν αιγίδα του τθ γιορτι μασ. 

Ο δικόσ μου χαιρετιςμόσ εςτιάηεται κυρίωσ ςτο τρίπτυχο που διαμορφϊνει τθν 

ταυτότθτα του ςχολείου μασ, όπωσ το ζχω βιϊςει προςωπικά ςτα τζςςερα χρόνια που 

το υπθρετϊ. Σο πρϊτο ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό του ςχολείου μασ, όπωσ προανζφερα, 

είναι το μικρό του μζγεκοσ. Ο λιγοςτόσ αρικμόσ των παιδιϊν που φοιτοφν ςε αυτό 

οδθγεί ςτθ δθμιουργία κετικοφ επικοινωνιακοφ κλίματοσ, αφοφ μακθτζσ και 

εκπαιδευτικοί αναπτφςςουν ςχζςεισ αλλθλοςεβαςμοφ και ειλικρίνειασ. Ωσ εκ τοφτου, 

οι εκπαιδευτικοί μασ ζχουν τθ δυνατότθτα να γνωρίςουν καλφτερα τισ προςωπικότθτεσ 

που ζχουν απζναντί τουσ, τισ κλίςεισ, τα ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ τουσ και 

επομζνωσ να προςαρμόςουν ανάλογα τθ διδαςκαλία τουσ. Νιϊκω ιδιαίτερα 

ευλογθμζνθ, γιατί ςτο Δθμοτικό χολείο του Καλοφ Χωριοφ Ορεινισ είχα τθν τφχθ να 

ςυνεργαςτϊ με εκπαιδευτικοφσ που εργάηονται με περιςςι αγάπθ, αφοςίωςθ και 

επαγγελματικι ποιότθτα. υνάδελφοι, ςασ ευχαριςτϊ κερμά για το ζργο ςασ! 

Ανάμεςά μασ απόψε βρίςκονται αξιόλογοι δάςκαλοι, διευκυντζσ και διευκφντριεσ που 

υπθρζτθςαν ςτο ςχολείο μασ και οι οποίοι ςυνζβαλαν, ϊςτε να φτάςει ςτο επίπεδο 

που βρίςκεται ςιμερα. Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, υποκλίνομαι ςτο ικοσ και ςτθν 



ανεκτίμθτθ προςφορά ςασ. ασ ευχαριςτοφμε για όλα όςα ζχετε κάνει. Ζχετε κάκε 

δικαίωμα να νιϊκετε περιφανοι για  τθ ςπουδαία παρακατακικθ που αφιςατε ςτουσ 

νεότερουσ εκπαιδευτικοφσ.  

Εξίςου ςθμαντικι, για τθν ανζλιξθ και τθν ανοδικι πορεία του ςχολείου μασ, κεωροφμε 

τθ ςτιριξθ του Τπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ. Ευχαριςτοφμε κερμά τoν Aν. 

Διευκυντι Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, τθν Πρϊτθ Λειτουργό Εκπαίδευςθσ, τουσ Οικείουσ 

Επικεωρθτζσ μασ, τθν Ενδοτμθματικι Επιτροπι Γλωςςικοφ Μακιματοσ και τθν Οικεία 

Εκπαιδευτικι Ψυχολόγο τόςο για τθν ουςιαςτικι ςυμπαράςταςθ όςο και για τθν 

εμπιςτοςφνθ που δείχνουν ςτο ζργο που επιτελείται ςε μια μικρι ςχολικι μονάδα, 

όπωσ είναι θ δικι μασ. Αυτό μασ δίνει φτερά να τολμοφμε και να αναλαμβάνουμε 

περαιτζρω πρωτοβουλίεσ, οι οποίεσ λειτουργοφν προσ όφελοσ των παιδιϊν μασ. 

Δεφτερο ςτοιχείο που χαρακτθρίηει το ςχολείο μασ είναι θ ιδιότθτά του ωσ «ςχολείο 

τθσ κοινότθτασ». χολείο, δθλαδι, που αγκαλιάηεται ηεςτά απ’ όλουσ, από τουσ γονείσ, 

τουσ παπποφδεσ και τισ γιαγιάδεσ, τθν Πρόεδρο και τα μζλθ του υνδζςμου Γονζων, 

τον Πρόεδρο και τα μζλθ του Κοινοτικοφ υμβουλίου, τθν Εκκλθςία, το βοθκθτικό 

προςωπικό του ςχολείου, τθ γραμματζα μασ, τθν επιςτάτρια, τθ ςυνοδό, τθν υπεφκυνθ 

του κυλικείου, τθν τροχονόμο, τουσ κατοίκουσ του Καλοφ Χωριοφ Ορεινισ. Ευχαριςτϊ 

ιδιαίτερα όλουσ τουσ ςυνεργάτεσ του ςχολείου, γιατί θ αποψινι εκδιλωςθ αποτελεί 

προϊόν ςυλλογικισ δουλειάσ και αυκεντικισ αγάπθσ για το ςχολείο μασ. Είναι πολφ 

ςυγκινθτικό ότι μαηί μασ βρίςκονται παλιοί απόφοιτοι και φίλοι του ςχολείου. Θα 

ικελα να ευχαριςτιςω από καρδιάσ όλουσ τουσ ανκρϊπουσ που ςυνζβαλαν ςτθν 

πραγματοποίθςθ των εορταςμϊν για τα 100χρονα του ςχολείου μασ, είτε ενιςχφοντασ 

οικονομικά τισ προςπάκειζσ μασ είτε αφιερϊνοντασ κόπο και πολφτιμο από τον 

ελεφκερο τουσ χρόνο.  

Σο τρίτο και τελευταίο χαρακτθριςτικό του ςχολείου μασ είναι ότι επικεντρϊνεται ςτον 

ίδιο τον μακθτι. Όραμά μασ είναι να βοθκιςουμε το κάκε παιδί να μάκει να ακοφει τθ 

φωνι του, να αφουγκράηεται τθ φωνι των άλλων και όλοι μαηί να χτίςουμε ζνα 

καλφτερο μζλλον, ζνα καλφτερο αφριο …  

Καταλθκτικά, κα ικελα να ςυγχαρϊ όλα τα παιδιά του ςχολείου μασ για τθν ευγζνεια 

και τθν καλοςφνθ που τουσ χαρακτθρίηει, για τον ενκουςιαςμό και το μεράκι που 

επιδεικνφουν ςε κάκε νζα δράςθ, αλλά και για τθ ςυνεχι προςπάκεια που 

καταβάλλουν προκειμζνου να πετφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ.  

Με ξεχωριςτι ςυγκίνθςθ αποχαιρετοφμε απόψε τα παιδιά τθσ τϋ τάξθσ, τουσ οχτϊ 
τελευταίουσ τελειόφοιτουσ των 100 χρόνων ηωισ του ςχολείου. ε αυτοφσ   
αφιερϊνουμε και τουσ πιο κάτω ςτίχουσ από τον φμνο του ςχολείου μασ:            



«Δθμοτικό ςχολείο, μια μελωδία μαγικι 

νότεσ γλυκζσ ςε ςχθματίηουν, παιδιά και δάςκαλοι μαηί 

μια μελωδία που αγαπάμε, μια μελωδία μαγικι, 

ενωμζνοι όλοι μαηί, φτιάχνουμε μουςικι ξεχωριςτι» 

Αγαπθμζνα μου παιδιά, ςτο πζραςμα του χρόνου οι ςτίχοι τθσ μελωδίασ κα γίνουν 
πολλοί και κα δεκοφν ςτο δικό ςασ πεντάγραμμο. Η μελωδία όμωσ των παιδικϊν ςασ 
χρόνων δεν κα πάψει ποτζ να είναι μαγικι και κα ζχει πάντα μια ξεχωριςτι κζςθ ςτθ 
δικι ςασ αλλά και ςτθ δικι μασ καρδιά. Ο Θεόσ μαηί ςασ!  


