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Αντί μιας τελετής αποφοίτησης που δεν έγινε ποτέ  

 Η ομιλία και η προσφώνηση του Διευθυντή του Λυκείου Παλουριώτισσας κ. Γιάννη 

Γεωργίου προς τους τελειόφοιτους που θα γινόταν στις 30 Ιουνίου 2021  

  

Απόψε είμαστε εδώ για την τελευταία επίσημη πράξη της φετινής σχολικής 

χρονιάς. Μιας χρονιάς πιο δύσκολης, αλλά και αντιφατικής από όλες τις 

καθιερωμένες, επί δεκαετίες, σχολικές χρονιές.  

Η πανδημία του κορωνοϊού καθόρισε και φέτος, σε μεγάλο βαθμό, τη 

λειτουργία των σχολείων μας. Τα σχολεία άνοιξαν για τους μαθητές στις 14 

Σεπτεμβρίου ενώ στις 14 Δεκεμβρίου έκλεισαν, για να ξανανοίξουν για την 

τρίτη Λυκείου στις 8 Φεβρουαρίου και για τις τάξεις Α΄ και Β΄ Λυκείου την 1η 

Μαρτίου. Παρόλα αυτά, δεν χάθηκε ούτε μία διδακτική περίοδος με την 

εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας που, οφείλω να πω, κούρασε 

τους μαθητές, αλλά κούρασε και πρόδωσε και τους καθηγητές. Κι αυτό γιατί 

κάποιοι μαθητές απαξιούσαν να «μπουν» στο μάθημα, που με περισσή 

ευσυνειδησία οργάνωναν οι καθηγητές τους. Το Υπουργείο Παιδείας, 

μάλιστα, προχώρησε και στη διαγραφή αυτών των διαδικτυακών απουσιών.   

Η καρδιά όμως του εκπαιδευτικού είναι τεράστια, γι’ αυτό μάζεψαν την πίκρα 

τους και προχώρησαν.  

Από την άλλη, ένα σχολείο δεν είναι μόνο μαθήματα και αναλυτικά 

προγράμματα. Στόχοι και οραματισμοί μας, δράσεις και εκδηλώσεις των 

μαθητών, που συντελούν στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους, παρέμειναν 

ανεκπλήρωτα.  
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Παλέψαμε σύσσωμος ο καθηγητικός σύλλογος και η Διεύθυνση να 

κρατήσουμε το ακριτικό μας σχολείο ζωντανό, ασφαλές και ελπιδοφόρο.  

Ευχαριστώ θερμά το προσωπικό του σχολείου για τη συνεργασία και την 

υπεύθυνη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων που προέκυπταν. Η 

επαγγελματική και παιδαγωγική επάρκειά τους υπήρξε ο βασικότερος 

παράγοντας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού μας έργου.  

Δεν θα επεκταθώ καθόλου στα πεπραγμένα της φετινής χρονιάς, μέσα από 

αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Βρίσκονται 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα και αποτυπωμένα στο περιοδικό του σχολείου 

μας. Θέλω μόνο να τονίσω ότι, παρά τις δυσκολίες, λάβαμε μέρος σε 

διαγωνισμούς και πετύχαμε διακρίσεις.  

Άλλωστε, η αποψινή βραδιά είναι αφιερωμένη στους τελειόφοιτούς μας κι 

αποτελεί έναν σπουδαίο σταθμό της ακαδημαϊκής τους πορείας.  

Αγαπητοί μας τελειόφοιτοι,  

Ήλθε η στιγμή που χρόνια περιμένατε. Ένας κύκλος ζωής σας κλείνει απόψε, 

για να ανοίξει ένας νέος, άγνωστος ακόμη σε σας. Τώρα αρχίζει η δεύτερη 

φάση της ζωής σας μέσα σ’ έναν κόσμο ρευστό, σκληρό και, συχνά, 

εξοργιστικό.  

Η πατρίδα μας μικρή, τουρκοπατημένη, ημικατεχόμενη. Η Ευρώπη ιδιαίτερα 

ανταγωνιστική και ισοπεδωτική. Ο κόσμος κατακερματισμένος, γεμάτος 

ανισότητες και αντιφάσεις, με προεξάρχουσα αξία - δυστυχώς- το χρήμα και 

το εύκολο κέρδος.  
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Και θα διερωτάστε: Πώς θα επιβιώσουμε και πώς θα συμβιώσουμε με τους 

άλλους; Σίγουρα, αξιοποιώντας τις αντιστάσεις που αφειδώλευτα σας 

πρόσφερε η παιδεία. Η παιδεία και το σχολείο σας εξόπλισε με 

ανθρωπιστικές αξίες, σας δίδαξε την περηφάνια για τη γλώσσα, την ιστορία 

και τον πολιτισμό μας. Σας καλλιέργησε τη φιλοπατρία και τον σεβασμό στην 

ελευθερία. Σας έμαθε ότι η αποτυχία είναι μέρος της ζωής μας και σας 

εφοδίασε με όλο τον πνευματικό και ηθικό εξοπλισμό, για να μπορείτε να 

αγωνίζεστε μόνοι σας.  

Αποφύγετε προηγούμενα λάθη και πορευτείτε σε δρόμους φωτεινούς και 

έντιμους. Είστε πια σε θέση να διακρίνετε το δίκαιο από το άδικο, το σωστό 

από το λάθος, το έντιμο από το ανέντιμο. Μάθατε την αξία της εργατικότητας, 

της προσπάθειας, της συνεργασίας και της αμοιβαίας κατανόησης.  

Αγαπητοί μας τελειόφοιτοι, μέσα σε ταραγμένα πελάγη συμπορευτήκαμε 

φέτος μαζί σας. Όμως ένα άλλο ταξίδι ξεκινά απόψε για όλους σας που θα 

φέρει στον καθένα σας νέους στόχους και νέες προκλήσεις. Σας ευχόμαστε 

απάνεμα λιμάνια στα ταξίδια των όμορφων στόχων σας και ξαστεριές να 

συναντάτε.  

Να θυμάστε, όμως, ότι τα ωραία πράγματα δεν έρχονται σ’ αυτούς που 

κάθονται και τα περιμένουν. Τα ωραία πράγματα έρχονται σ’ αυτούς που 

αγωνίζονται να πετύχουν τους στόχους και τα όνειρά τους.  

Βάλτε στόχο σας τα αστέρια. Ακόμη κι αν αποτύχετε, θα βρεθείτε κοντά στο 

φεγγάρι!!!  
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Σας αποχαιρετούμε με αγάπη και σας ευχόμαστε να είστε πάντοτε 

ευτυχισμένοι.  

Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.  

  

Ο Διευθυντής  

Γιάννης Γεωργίου  

  

  

  


