
 

 

Αξιότιμη κα. Διευθύντρια και κ. σεβαστοί καθηγητές 

Κύριοι προσκεκλημένοι μας 

Αγαπημένοι συμμαθητές και συμμαθήτριες, 

 

 

 Συνομιλώντας σήμερα το πρωί με την αξιότιμη κα. Διευθύντρια 

για τη συμμετοχή μου στη σχολική μας αυτή σύναξη, τυχαία το βλέμμα 

μου έπεσε σε πρωτοσέλιδο τίτλο Ζακυνθινής εφημερίδας, η οποία τονίζει 

την αρνητική πρωτιά των Ζακυνθινών εφήβων στη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών. Και σκέφτηκα ότι σήμερα είναι η μέρα να 

παρουσιάσουμε  τη θετική πλευρά των νέων της Ζακύνθου, των νέων 

που αγωνίζονται για τη μόρφωσή τους, που επιθυμούν να προκόψουν και 

που έχουν όνειρα και ιδανικά. 

 Τα στατιστικά δεδομένα του υπουργείου Παιδείας, που 

αναφέρονται στο μέσο όρο Βαθμού Πρόσβασης του έτους 2011-2012, 

αποδεικνύουν περίτρανα ότι η Ζάκυνθος ύστερα από πολλά χρόνια 

ευρίσκεται σε πολλή καλή θέση στην Πανελλήνια κατάταξη, αφού στη 

Θεωρητική κατεύθυνση ευρίσκεται στη 2
η
 θέση και στη Θετική στη 12

η
 

θέση.  

 Όλα αυτά τα δεδομένα γεμίζουν με ιδιαίτερη ικανοποίηση τόσο 

εμάς και τους γονείς μας, όσο και την εκπαιδευτική κοινότητα του 

νησιού μας, συγχρόνως όμως μας δημιουργούν την υποχρέωση, ως νέα 

γενιά της Ζακύνθου, να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την τελική 

πραγματοποίηση των στόχων μας. 

«Σα βγεις στο πηγαιμό για την Ιθάκη, 

 να εύχεσαι να ‘ναι μακρύς ο δρόμος, 

 γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις…» 

αναφέρει ο Καβάφης και ο δικός μας δρόμος μόλις τώρα αρχίζει. Πρώτος 

σταθμός η εκπαίδευση που δεχτήκαμε στον τόπο μας. Μικρές αλλά 

ουσιαστικές στάσεις το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Το Λύκειο χώρος 

αυτογνωσίας, έδωσε σε καθένα από εμάς την «εκλεκτή συγκίνηση του 

πνεύματος» μέσα από την προσωπική παρουσία των καθηγητών μας, 

συγχρόνως όμως μας έφερε αντιμέτωπους με τις περιπέτειες του 

εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Είμαστε όμως όλοι εκεί φίλοι και συναγωνιστές, αδέλφια ψυχής 

και πνεύματος και ζήσαμε σε αυτό το σχολικό περιβάλλον τις μικρές και 

μεγάλες στιγμές, τις χαρές και τις λύπες του δικού μας μικρόκοσμου. 

Μέσα σ’ αυτό τον χώρο σφυρηλατήθηκαν φιλίες, τέθηκαν στόχοι, 

βιώθηκαν αγωνίες. 

 Η εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου μας και οι γονείς μας μάς 

συμπαραστάθηκαν και μας προφύλαξαν στο δύσκολο αγώνα μας. Όμως 

ήρθε ο καιρός να συνεχίσουμε το δρόμο μας. 



Κι αν για πολλούς ο πρώτος αυτός σταθμός άφησε μια γλυκόπικρη 

γεύση, σημασία έχει ο στόχος καθενός.  

«Πάντα στο νου σου να ‘χεις την Ιθάκη 

 Το φθάσιμο εκεί είν’ ο προορισμός σου» 

 Κάποτε ύστερα από πολλά χρόνια και αφού καθένας από μας 

γευτεί το ταξίδι της ζωής του, είμαι σίγουρος ότι θα αναζητήσει το 

«νόστιμον ήμαρ» με την επιστροφή στις πρώτες ρίζες της ζωής του. 

 Εκεί θα τον περιμένουν οι πρώτες σχολικές αναμνήσεις, τα πρώτα 

βιώματά του, τα βήματά του θα τον φέρουν ξανά στο Α’ Λύκειο 

Ζακύνθου, στα σκαλοπάτια της θύμησής του θα συναντήσει τους 

καθηγητές του και η «Ιθάκη» του, η Ζάκυνθος, θα είναι εκεί να τον 

περιμένει, πλούσιο μ’ όσα κέρδισε στο δρόμο, αλλά και σοφό με πείρα 

από το ταξίδι της ζωής του. 

 Αυτό το ταξίδι της ζωής μας ας ευχηθούμε όλοι να ‘ναι 

δημιουργικό, παραγωγικό. Τέλος, ας στραφούμε προς τους καθηγητές και 

τους γονείς μας και ας τους ευχαριστήσουμε για όλα όσα μας 

προσέφεραν και συγχρόνως ας δώσουμε την υπόσχεση, ότι το η 

Ζάκυνθος και το Α’ Λύκειο, θα είναι πάντα στην καρδιά μας. 

 

 

 

                                                                                  Ευχαριστώ πολύ 


