
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

Χαμογελώ καθώς πληκτρολογώ τις λέξεις που εύχομαι να καλύψουν την απουσία 

μου απ’ αυτή τη βραδιά. 

Απουσία όχι ηθελημένη, αλλά υπαγορευμένη από τα καθήκοντα που οι 

συμπατριώτες μας μου ανέθεσαν, ως εκπροσώπου όλων των Ζακυνθινών στη Βουλή 

των Ελλήνων. Κι όμως θα προτιμούσα, μετά την ένταση της προεκλογικής περιόδου, 

να ήμουν ανάμεσά σας. Θα ήταν εξαιρετικά ευχάριστο να μιλούσα μαζί σας. Με όλους 

σας. Θα μου ταίριαζε καλύτερα αυτό παρά να σας γράφω λόγια στο χαρτί. Λόγια που 

με όση ειλικρίνεια κι αν εκφέρονται, μ’ όση αγάπη κι αν διαβαστούν θα  είναι πάντα 

κάτι λιγότερο απ’ όσα μπορεί να πει μια γκριμάτσα σ’ ένα πρόσωπο, μια ματιά. 

Ωστόσο χαμογελώ. Χαμογελώ γιατί  χαίρομαι. Χαμογελώ από περηφάνια. Γιατί με 

18 πρωτεύσαντες και με 20% αριστούχους το 1ο Λύκειο Ζακύνθου, το σχολείο μου, 

κατέλαβε τη δεύτερη πανελλαδικά θέση στον κατάλογο των επιτυχόντων. Και αυτό 

θυμίζει παλιότερες εποχές. Τις νοσταλγικές εποχές των δικών μου μαθητικών χρόνων.  

   Ξέρω πως η δική σας επιτυχία είναι ακόμα σημαντικότερη. Γιατί επετεύχθη σε 

δύσκολους καιρούς. Με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί στο χώρο 

της Παιδείας και έπρεπε να τα ξεπεράσετε. Γιατί αναμετρηθήκατε μ’ ένα αναχρονιστικό 

και πνευματοκτόνο εκπαιδευτικό σύστημα, που έχει αναγάγει την αποστήθιση σε 

κατόρθωμα και έχει εξοβελίσει την κριτική σκέψη και τον αυτοδύναμο μορφωτικό ρόλο 

του λυκείου στο πυρ το εξώτερον. Και τα καταφέρατε. Νικήσατε.  

Όλοι. Ακόμα και όσοι από εσάς δεν κατάφεραν ή δεν επέλεξαν να εισαχθούν σε 

κάποια πανεπιστημιακή σχολή. Εσείς που αύριο θα φροντίζετε τη γη, εσείς που θα 

ζείτε με τη θάλασσα, που θα ασχοληθείτε με τον τουρισμό, με τέχνες που τείνουν να 

ξεχαστούν ή με άλλες δραστηριότητες, όλοι εσείς  που θα δημιουργήσετε ένα νέο 

οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο στη Ζάκυνθο, ένα νέο περιβάλλον αειφόρου 

ευημερίας. Η έγνοια μας θα σας παρακολουθεί και το ενδιαφέρον μας να πετύχετε θα 

είναι συνεχές. 

Όλοι εσείς, αφού φτάσατε έως εδώ, θα τα καταφέρετε. Το πιστεύω. 



Αλλά από την Αθήνα που σας γράφω, έχω μπροστά μου ένα σωρό χαρτιά με 

στατιστικές και αναλύσεις, για την ανεργία των νέων που ξεπέρασε το 52% στην 

Ελλάδα, όταν υπάρχουν αναξιοποίητα προγράμματα εκατομμυρίων ευρώ, θέσεις 

εργασίας που παραμένουν κενές,  εξαιτίας της ανυπαρξίας σχεδίων ανάπτυξης. 

Χάνεται το χαμόγελό μου και τη θέση της χαράς καταλαμβάνει, βίαια σχεδόν, η 

ευθύνη και αυτό που πριν ένιωθα ως περηφάνια, τώρα το λέω καθήκον. Γιατί δε μ’ 

αρέσει να βλέπω τα παιδιά φίλων μου, επιστήμονες ή μη, να φεύγουν στο εξωτερικό, 

οι νέοι άνθρωποι να εκλιπαρούν για μία θέση δουλειάς, να γίνονται τόσο οι ίδιοι, όσο 

και οι οικογένειές τους αντικείμενα εκμετάλλευσης πονηρών πολιτευτών και 

κομμάτων. Αυτό που είναι δικαίωμα όλων δεν μπορεί να γίνεται παροχή για όσους 

επιλέγει ένα πελατειακό κράτος και μάλιστα με τα πιο άθλια και ιδιοτελή μέσα. 

 

Για να ζήσουμε σε μια κοινωνία πραγματικά αλληλέγγυα και δημοκρατική, χρέος 

όλων μας είναι να σταματήσουμε την καθοδική πορεία προς την παρακμή, την 

διαπλοκή και την διαφθορά. Σε μια κοινωνία μορφωμένων και ενεργών πολιτών, 

όπως την οραματιστήκατε και την διεκδικήσατε μέσα από το τις κινητοποιήσεις σας, 

με τις οποίες ζητούσατε πραγματική δωρεάν παιδεία, χωρίς την γάγγραινα της 

παραπαιδείας, που καταστρέφει τον ελεύθερο χρόνο σας, αποδιαρθρώνει οικονομικά 

τις οικογένειές σας και ακυρώνει την ίδια την διαδικασία παραγωγής της γνώσης. 

Γιατί εμείς στην Αριστερά θέλουμε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς παρόντες 

στους μεγάλους αγώνες της κοινωνίας, ενεργούς στο μαθητικό και φοιτητικό κίνημα, 

για την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, αλλά και 

προσηλωμένους κριτικά στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσα από την 

διαδικασία του σχολείου, την οποία δεν πρέπει να υποτιμούμε και να μηδενίζουμε.  

Σας ζητάμε πολλά, όμως στο τέλος αυτής της μακράς πορείας να ξέρετε, ότι 

μπορούμε να έχουμε οικοδομίσει μία νέα κοινωνία αλληλεγγύης, ανεκτικότητας, 

ισότητας και δικαιοσύνης. 

Ας γίνουμε λοιπόν ρεαλιστές, να διεκδικήσουμε το αδύνατο. 

Είμαι μαζί σας. 



 

Σταύρος Κοντονής 

 

 Βουλευτής Ζακύνθου 

 


