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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: « Ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας στις Τελετές Αγιασµού για τη Νέα Σχολική Χρονιά»  

 

Σήµερα 12 Σεπτεµβρίου 2016  ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας Ευθύµιος 

Καραϊσκος , παρευρέθηκε στις τελετές  Αγιασµού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς:   

� Στο Μουσικό Σχολείο Λαµίας  από όπου δήλωσε :  

«Σήµερα έχω την χαρά να βρίσκοµαι σε ένα σχολείο που µαζί µε την κλασική 

εκπαίδευση, υπηρετεί και τον πολιτισµό, τον αδιάκοπο αγώνα του ανθρώπου 

να ανυψωθεί σε ένα αληθινό πνευµατικό  και ελεύθερο ον, µε την καλλιέργεια 

όλων των έµφυτων ικανοτήτων του. Είναι βέβαιο ότι οι απόφοιτοι αυτού του 

σχολείου από οποιαδήποτε θέση κι αν βρεθούν αύριο, θα συµβάλλουν µε τις 

γνώσεις και τον πολιτισµό, στην προαγωγή της κοινωνίας µας. Το Μουσικό µας 

σχολείο,  ήταν  µία µεγάλη κατάκτηση για την περιοχή µας και σήµερα, µετά 

από τόσα χρόνια επιτυχηµένης λειτουργίας του, δικαιώνει όλους όσους προ-

σπάθησαν αλλά και όλους όσους το στηρίζουν σήµερα και πιστεύουν σ’ αυτό. 
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� Στο 7ο Γυµνάσιο Λαµίας   

� Στο Εκκλησιαστικό Γυµνάσιο-Λύκειο Λαµίας από όπου δήλωσε : 

«Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκοµαι σε ένα µοναδικό σχολείο, ένα σχολείο ξεχωριστό, 

ένα σχολείο που αποτελεί κόσµηµα για το εκπαιδευτικό οικοδόµηµα της Φθιώ-

τιδας. Το εκκλησιαστικό σχολείο µε την καθοδήγηση του Μητροπολίτη µας και 

την άοκνη προσπάθεια των καθηγητών του, αποτελεί µια δηµιουργική κυψέλη, 

όχι µόνο προαγωγής της γνώσης, αλλά και διάπλασης χαρακτήρων παιδιών, 

που αύριο µπορεί να κληθούν να διαπλάσουν  και να διαµορφώσουν το χαρα-

κτήρα µιας ολόκληρης κοινωνίας. Όλοι εµείς είµαστε υπερήφανοι για την προ-

σπάθεια που γίνεται εδώ και δηλώνουµε πρόθυµοι να συµπαρασταθούµε στο 

δύσκολο έργο σας.»  

Με την ολοκλήρωση των Τελετών Αγιασµού ο κ. Καραΐσκος έκανε την ακόλου-

θη δήλωση: 

«∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η αρχή κάθε σχολικής χρονιάς όπως και κά-

θε αρχή είναι συνυφασµένη µε την ελπίδα, µε τα όνειρα, µε το µέλλον, αφού 

τα παιδιά µας, οι µαθητές, είναι το αύριο αυτού του τόπου. 

∆εν υπάρχει επίσης αµφιβολία ότι η παιδεία είναι το ασφαλές όχηµα για 

την δηµιουργία υπευθύνων πολιτών, που σε λίγα χρόνια θα πάρουν την τύ-

χη της πατρίδας στα χέρια τους. 

Για εµάς είναι χρέος µας να εξασφαλίσουµε ισότιµα την παροχή της 

γνώσης σε όλα τα παιδιά, όπου και αν βρίσκονται, όσο δύσκολο και αν εί-

ναι.  

Ειδικά σε θέµατα εκπαίδευσης δε θα σταθούµε σε αρµοδιότητες, σε ότι 

περνά από το χέρι µας, είναι υποχρέωση µας να ανταποκριθούµε.  

Εύχοµαι ολόψυχα καλή σχολική χρονιά σε διδάσκοντες, µαθητές και γο-

νείς.  

Υγεία και αισιοδοξία στη νέα σχολική χρονιά !» 

 

 

 

 


