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Με κάθε επισημότητα  και ακολουθώντας την διαδικασία που θέλει να υποδέχεται με συναισθήματα χαράς 
και φιλοξενίας τους νέους μαθητές, έγινε ο αγιασμός του  2ου   και 3ου  Γ/σιου Ξάνθης,  τα οποία και 

συστεγάζονται την Παρασκευή 11 
Σεπτεμβρίου στο προαύλιο του 
σχολείου. 

 

Στην τελετή παρευρέθησαν ο 
Μητροπολίτης κκ Παντελεήμων, ο 
Αντιπεριφεριάρχης κ. Ζαγναφέρης, 
ο δήμαρχος Ξάνθης κ. 
Δημαρχόπουλος, εκπρόσωποι του 
ΔΣΣ και της Αστυνομίας, η 
σύμβουλος φιλολόγων Α. 
Αγγελοπούλου, ο προϊστάμενος 
εκπαιδευτικών θεμάτων της ΔΔΕ κ. 
Ζηκούδης, η υπεύθυνη του ΣΣΝ και 
Σχ. δραστηριοτήτων ΔΔΕ κκ. Λ. 
Τσεκούρα και Π. Κλούρη, οι Δ/ντες 
του 2ΟΥ και 3ου Γ/σιου 

Π.Νταουτίδης και Β. Παπανάστου,  τα προεδρεία των συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ο πρόεδρος της σχ. 
Επιτροπής Δ. Ξάνθης Κ. Τριανταφυλλίδης, το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων και όλοι οι 
μαθητές. 

Σύσσωμες οι πολιτικές και θρησκευτικές αρχές της Ξάνθης, τόνισαν την αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της 
παιδείας, και του αξιόλογου λειτουργικού έργου, που γίνεται περισσότερο επιτακτική και ουσιαστική στις 
δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συγκυρίες που διανύουμε. 

 

Το 2ο Γ/σιο Ξάνθης αποτελεί σήμερα μια από τις πολυπληθέστερες σχ. Μονάδες της πόλης όπου φοιτούν 
περισσότεροι από 300 μαθητές, κατανεμημένοι σε  14  τμήματα . Λειτουργούν όλων των ειδών οι 
υποστηρικτικές εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές δομές, όπως εργαστήρια (Πληροφορικής, Φυσικής-Χημείας, 
Τεχνολογίας κα), αλλά και Τμήμα Ένταξης Ειδικής Αγωγής, Κοινωνιολογικής και Ψυχολογικής υποστήριξης, 
ενισχυτικής διδασκαλίας κα. 

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό 
ξεπερνά τους 25 εκπαιδευτικούς 
όλων των ειδικοτήτων, ενώ στενή 
είναι η συνεργασία του σχολείου 
με την  Δευτεροβάθμια  
Διεύθυνση  (ΔΔΕ Ξάνθης), και 
τους επιμέρους τομείς  όπως ο 
Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων 
(ΣΣΝ), τα τμήματα Σχολικών 
δραστηριοτήτων, Φυσικής 
Αγωγής (ΟΦΑ), Συμβουλευτικού 
επαγγελματικού 
προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) κα. 

 

«Το σχολείο έχει τη δική του 
δυναμική, η οποία και βρίσκεται 
διαχρονικά σε μια διαρκή ανοδική 



πορεία», τόνισε ο Δ/ντης Π. Νταουτίδης, συνεχίζοντας :  «σε εμάς εναπόκειται το δύσκολο και επίπονο έργο 
της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής μάθησης αλλά και καθοδήγησης των παιδιών, προκειμένου να 
ενταχθούν με όσο το δυνατό περισσότερα εφόδια και προσόντα στην αυριανή κοινωνία».   

«Σε μια ιδιαίτερη κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, τα προβλήματα που καλούμαστε να 
ανταποκριθούμε και να επιλύσουμε καθημερινά είναι ακόμη σοβαρότερα και μεγαλύτερα, όμως για την 
εκπαιδευτική κοινότητα θέλω να πιστεύω –και το έχουν αποδείξει οι συνάδερφοι καθηγητές – ότι για εμάς 
αποτελούν πρόκληση και παράλληλα εφαλτήριο  ώστε να εντείνουν την γενικότερη προσπάθεια και να 
φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Άλλωστε τελικοί αποδέκτες είναι πάντα τα παιδιά μας και σίγουρο κάθε τι που στέκεται εμπόδιο στον στόχο, 
προσπαθούμε όπως να ξεπεραστεί και να φτάσουμε αλώβητοι στον σκοπό μας». 

 

Αξίζει τέλος να επισημανθεί ότι το 2ο Γ/σιο είναι από τα λίγα σχολεία που δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σοβαρά 
προβλήματα στην στελέχωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και την αναμονή συμπλήρωσης ωρών και 
ειδικοτήτων, καθώς υπάρχουν αρκετοί μόνιμοι καθηγητές που βρίσκονται κάθε χρόνο στο πόστο τους 
έγκαιρα, διευκολύνοντας το ξεκίνημα της σχ. χρονιάς.   

 

Αναφερόμενος στους καθηγητές ο Δ/νής του 2ου Γ/σιου,  τους υπενθύμισε λέγοντάς τους ότι : 

« το 2ο Γυμνάσιο υπήρξε ανέκαθεν πνευματικό κέντρο, που γαλούχησε γενεές μαθητών, οι οποίοι 
διακρίθηκαν σε όλους τους τομείς της ζωής. Δίκαια λοιπόν, αισθανόμαστε υπερήφανοι που έχουμε την τιμή 
να είμαστε συνεχιστές αυτής της παράδοσης. Καλούμαστε τώρα, στα δύσκολα αυτά χρόνια, που η αξία της 
δημόσιας εκπαίδευσης τίθεται υπό αμφισβήτηση, να διαφυλάξουμε την παράδοση και να συνεχίσουμε τον 
ιστορικό ρόλο του σχολείου».  

Κλείνοντας ο κ. Νταουτίδης  -όπως κάθε χρόνο-  καλωσόρισε τους μαθητές που έρχονται για πρώτη φορά στο 
Γυμνάσιο και τους διαβεβαίωσε ότι το σχολείο θα είναι η μεγάλη τους οικογένεια, μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά 
που τους υποδέχεται με αγάπη. 

 

Το κουδούνι λοιπόν χτύπησε για φέτος και όλα δείχνουν έτοιμα για ένα ακόμη εποικοδομητικό και 
δημιουργικό σχ, έτος στο 2ο Γ/σιο Ξάνθης. 

 

 


