
Αξιότιμε κύριε διευθυντή, 

Κύριοι προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί καθηγητές, 

Αγαπημένοι συμμαθητές και συμμαθήτριες, 

Η φετινή χρονιά είναι αναμφισβήτητα μια από τις δυσκολότερες λόγω της 

πανδημίας, αλλά αυτό το γεγονός δεν μας εμπόδισε από το να 

ολοκληρώσουμε την τελευταία μας χρονιά ως μαθητές. 

Η πορεία ενός μαθητή προς την πνευματική και ηθική του ολοκλήρωση 

δεν μετριέται μόνο με τους βαθμούς, αλλά και με την πολύπλευρη 

καλλιέργεια που έχει προσφερθεί από τις νηπιαγωγούς μέχρι τους 

καθηγητές της 3ης λυκείου, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί ομαλά μέσα 

στην κοινωνία. 

Επιτρέψτε μου, αρχικά, να ευχαριστήσω τον διευθυντή μας κύριο Γιάννη 

Γεωργίου που υπερασπιζόταν τον τίτλο του ως ένας ενεργός διευθυντής 

που ενδιαφερόταν πάρα πολύ για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου 

και το επίπεδο των μαθητών του. 

Αγαπητοί μου καθηγητές, σας ευχαριστώ και εσάς τον καθένα ξεχωριστά 

για τον πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της δύσκολης φετινής 

σχολικής χρονιάς. Η επιμέλεια και η προσοχή με την οποία με 

αντιμετωπίσατε απέδωσε καρπούς. Και στο κάτω-κάτω αποδεικνύετε 

πως στα δημόσια σχολεία υπάρχουν άξιοι καθηγητές, που ακόμα και σε 

ένα διαδικτυακό μάθημα δίνουν την ψυχή τους στους μαθητές τους. 

Αγαπημένοι μου γονείς, θαυμάζω την υπομονή και το κουράγιο σας να με 

στηρίζετε και να μου δίνετε δύναμη να συνεχίζω τον καθημερινό μου 

σχολικό αγώνα. Σας ευχαριστώ γιατί, χωρίς τη δική σας καθοδήγηση, 

έννοιες, όπως η ηθικοπνευματική καλλιέργεια και η αγάπη για τον 

συνάνθρωπο θα αποτελούσαν αραδιασμένες εκφράσεις σε μια έκθεση 

νέων ελληνικών.  

Απόψε, αγαπημένοι μου συμμαθητές, η μαθητική μας σταδιοδρομία 

φτάνει στο τέλος της. Με αισιοδοξία ελπίζουμε ότι ο καθένας από εμάς θα 

καταφέρει να εκπληρώσει τα όνειρα και τις προσδοκίες του χωρίς 



δυσκολίες. Όμως και οι δυσκολίες είναι μέρος της ζωής μας που οφείλουν 

να μας δυναμώνουν. Αν και είμαι συνομήλική σας, επιτρέψτε μου να 

κλείσω με κάποιες συμβουλές: 

Γίνετε αυτοδύναμοι, γίνετε ενεργητικοί και όχι παθητικοί, πιστέψτε στους 

εαυτούς σας γιατί μόνο έτσι θα πετύχει ο καθένας τον στόχο που έχει βάλει 

στην ζωή του! 

Ευχαριστώ πολύ. 

 

 


