ΝΗΣΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2009
Βράβευση της ομάδας του
1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Προσφώνηση κ. Λάμπρου Κανελλόπουλου

Ο κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος είναι καθηγητής στο 1ο Γυμνάσιο
Βύρωνα. Έχει «κτίσει» και διατηρήσει με τους μαθητές του και τους
γονείς τους μια μοναδική σχέση συναντίληψης και «συλλειτουργίας», με
εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Τη σχέση δε αυτή έχει καταφέρει να την ανανεώνει κάθε χρόνο με τους
νέους μαθητές του Γυμνασίου, έτσι ώστε να διατηρείται ένα είδος
κυλιόμενου καθεστώτος αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Σε συνεργασία και με τους γονείς των μαθητών έχει δημιουργήσει τον
«Πολιτιστικό Σύλλογο Βεργίνα» με σκοπό να διευρύνει τους ορίζοντες των
παιδιών πέραν του κύκλου των μαθημάτων και να τους προσφέρονται
ευκαιρίες για θετικές εμπειρίες.

Έτσι το έργο του κ. Χριστοδουλόπουλου δεν περιορίστηκε στη διδακτέα
ύλη, αλλά επεκτάθηκε σε μια συνεχή και συνεπή προσπάθεια να
εμφυσήσει και να ενδυναμώσει στους μαθητές του την αγάπη για την
πατρίδα, τη θρησκεία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας
αλλά και της Ευρώπης, να διευρύνει τους ορίζοντες τους και να
ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών.
Οι δραστηριότητες των μαθητών περιλαμβάνουν τη δημιουργία ομάδας,
εδώ και 12 χρόνια, για τα γλυπτά του Παρθενώνα και την επιστροφή τους

στον τόπο μας, ομάδας, εδώ και 13 χρόνια – για την ενημέρωσή τους σε
θέματα

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

συμμετοχή

τους

στο

Δίκτυο

συνεργαζόμενων σχολείων της UNESCO και σε προγράμματα της
UNICEF, από την οποία άλλωστε τους απενεμήθη και τιμητικό δίπλωμα
για την Πέμπτη κατά σειρά συμβολή τους στο πρόγραμμα «Σχολεία
Υπερασπιστές των Παιδιών».
Ήταν το πρώτο σχολείο της Ελλάδας που εκλήθη από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο να λάβει μέρος στο πρόγραμμα Euroschola και το πρώτο
σχολείο του οποίου αντιπροσωπεία μαθητών εκλήθη από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις Βρυξέλλες για ενημέρωση πάνω στο Ευρωπαϊκό Σχολείο,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις υπηρεσίες της Επιτροπής.
Κορυφαία στιγμή

για τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό του σχολείου

ήταν η βράβευση, τον Απρίλιο του 2009, στο Άαχεν της Γερμανίας, με το
τρίτο

ευρωπαϊκό

Βραβείο

ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ.

Η

σπουδαιότητα

του

Βραβείου φαίνεται από το ότι υπήρξαν 400 συμμετοχές, από 27 κράτημέλη της Ε.Ε. και το σχολείο πέτυχε μια τέτοια διάκριση. Έχει λάβει
επίσης βραβεία από το Ελληνικό τμήμα Ευρωπαίων Δημοσιογράφων,
από τη UNICEF και από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Λειτουργεί Τράπεζα αίματος από γονείς των μαθητών από το 1994, ενώ
συμμετέχουν εδώ και επτά χρόνια στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Υγείας.
Με

αναδασώσεις

και

«υιοθεσία»

δασικών

περιοχών

οι

μαθητές

προσφέρουν πολύτιμη περιβαλλοντική βοήθεια.
Οι δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν επίσης ενδιαφέρουσες και
χρήσιμες εκδόσεις, τη μελέτη αξιόλογων βιβλίων, ταξίδια, σεμινάρια και
ομιλίες, την τακτική ενημέρωσή τους για την πολιτική και οικονομική
ζωή, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
εκδηλώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αποστολή τροφίμων
και χρημάτων στη Σερβία, συμμετοχή στην προσπάθεια δημιουργίας

Κέντρου

Ελληνικών

Σπουδών

στην

Ουκρανία,

καλλιέργεια

της

πολιτιστικής παράδοσης με μαθήματα τέχνης και πολλά άλλα.
Με ανταλλαγές μαθητών με σχολεία του εξωτερικού καλλιεργείται στους
μαθητές το πανευρωπαϊκό πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας. Οι
κοινές ομάδες Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών λειτουργούν για την
καλύτερη συνεργασία τους και για την υπερπήδηση προβλημάτων
ρατσισμού και ξενοφοβίας.
Η δράση τους συνεχίζεται με προσκλήσεις προσωπικοτήτων καθώς και
έκδοση έντυπου περιοδικού.
Ο κ. Χριστοδουλόπουλος υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια για τους μαθητές
του

Καθηγητής,

σύμβουλος,

φίλος,

εμπνευστής

και

άνθρωπος

εμπιστοσύνης.
Σ’ ένα τομέα όπως η παιδεία, η αναβάθμιση της οποίας αποτελεί
προτεραιότητα στη χώρα μας, ο κ. Χριστοδουλόπουλος αποτελεί
συγκινητικό παράδειγμα αφοσίωσης στο έργο του και εθελοντικής
προσφοράς στη νέα γενιά, το μέλλον του τόπου μας. Η ηθική αναγνώριση
και επιβράβευση του έργου του, οι οποίες του αξίζουν, θα προβάλλουν
ευρύτερα ένα άριστο κοινωνικό πρότυπο.

