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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Αμυνταίου η τελετή
Αποφοίτησης του των Μαθητών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Αμυνταίου. Την εκδήλωση τίμησε με
την παρουσία του ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.
Αμυνταίου κ. Γιώργος Τρυφωνόπουλος. Κατά τον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αμυνταιου συνεχάρη
τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία της εκδήλωσης, η οποία σηματοδοτεί για τους μαθητές της Γ΄
λυκείου το τέλος της σχολικής τους ζωής. Σας παραθέτουμε απόσπασμα του χαιρετισμού:
«(…)Είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή τα συναισθήματά σας είναι ανάμεικτα: ανακούφιση για το τέλος
των εξετάσεων, συγκίνηση για την ολοκλήρωση των σχολικών σας υποχρεώσεων, αλλά και μεγάλη
ανυπομονησία για το μέλλον σας. Εύχομαι ολόψυχα σε λίγες μέρες, με την ανακοίνωση των
βαθμολογιών, να έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα! Όλα τα προηγούμενα χρόνια ζήσατε πολλές και
διαφορετικές στιγμές… αγωνίας, άγχους, διαβάσματος, αλλά συγχρόνως αποκομίσατε εμπειρίες που θα
σας συντροφεύουν σε όλη σας τη ζωή. Γιατί αυτός είναι ο πιο ουσιαστικός ρόλος του σχολείου, να
προωθεί τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχικότητα του μαθητή, να διαμορφώνει ηθικά και να
καλλιεργεί πολύπλευρα την προσωπικότητα του, ώστε αποκτώντας σταδιακά σφαιρική παιδεία , να
μπορεί να γίνει ένας χρήσιμος πολίτης , να μπορέσει να ξεχωρίσει για την ακεραιότητα του χαρακτήρα
του ανάμεσα στο κοινωνικό σύνολο. Θέλω όμως να σταθώ και στον πολύ σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζουν οι καθηγητές του συγκεκριμένου σχολείου… χωρίς να θέλω να αδικήσω το
προηγούμενο συμβούλιο διδασκόντων, θεωρώ ότι η παρουσία της κ. Ζούλα μόνο εποικοδομητική
μπορεί να χαρακτηριστεί. Αξιόλογοι νέοι καθηγητές, με φρέσκες ιδέες αλλά και καθηγητές με μεγάλη
εμπειρία διαμόρφωσαν από κοινού τη φυσιογνωμία που σήμερα έχει το Γενικό Λύκειο Αμυνταίου.
Πολλά προγράμματα, πολλές δραστηριότητες, συνεχής επαφή μαζί μας για την όσο το δυνατόν
ομαλότερη λειτουργία του σχολείου. Μας συγκινήσατε πολλές φορές φέτος με το ενδιαφέρον σας, με
τη συμμετοχή σας σε εθελοντικές δράσεις που πραγματοποίησε ο Δήμος μας. Εύχομαι να συνεχίσετε
και τα επόμενα χρόνια με τον ίδιο ζήλο και αγάπη για τα παιδιά μας. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ σε
όλους καλό καλοκαίρι και ευελπιστώ ότι τον Δεκέμβρη που συνήθως πραγματοποιείται η καθιερωμένη
εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων των πανελληνίων εξετάσεων να σας δω όλους και να σας
συγχαρώ έναν έναν ξεχωριστά!»
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