
 

 

 
Αγαπητοί γονείς, καθηγητές και συμ-
μαθητές μου, ως πρόεδρος του 
15μελούς συμβουλίου του Σχολείου 
μας, θα ήθελα και εγώ να πω λίγα λό-
για για τη φετινή χρονιά, τη χρονιά που 
μόλις τελείωσε. 
Για πολλούς από εμάς, η τρίτη γυμνασίου δεν ήταν όπως τη φανταζόμασταν. 
Αυτό που εννοώ είναι ότι κανείς μας δεν περίμενε -κακώς βέβαια- πως μπορεί να 
υπήρχαν δυσκολίες. Όλοι φανταζόμασταν αυτήν την τάξη ως την καλύτερη, και 
μάλιστα την πιο χαλαρή του Γυμνασίου, την ιδανική χρονιά, αυτήν που θα απολαμβάνα-
με, πριν αρχίσουν τα δύσκολα στο Λύκειο. Και όμως, υπήρξαν δυσκολίες. Πιεστήκαμε, 
κουραστήκαμε, αλλά προς έκπληξη όλων μας, τη χαρήκαμε την Γ΄ Γυμνασίου ακόμα πε-
ρισσότερο. Γιατί μπορεί να προκλήθηκαν προβλήματα –τόσο σχετικά με τα μαθήματα, τα 
προγράμματα και τις εκδηλώσεις, όσο και με τις σχέσεις μεταξύ μας– όμως από κάθε πρό-
βλημα που προέκυπτε μαθαίναμε και κάτι νέο, κάτι σημαντικό, και αυτό είναι που πραγ-
ματικά μετράει στο τέλος. Υπήρξαν παρεξηγήσεις, εντάσεις, απογοητεύσεις, δοκιμάστηκαν 
φιλίες. Όλα αυτά μας φαίνονταν τραγικά τη στιγμή που συνέβαιναν, όμως τώρα αντι-
λαμβανόμαστε ότι τελικά αυτές οι καταστάσεις μάς βοήθησαν να γίνουμε καλύτεροι ως 
άνθρωποι και να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε όλες τις δυσκολίες που θα μας φέρει η 
ζωή, χωρίς φόβο. 
Μάλιστα όσο τα σκεφτόμαστε τώρα, μας φαίνονται όλα αυτά σχεδόν αστεία. Και φυσικά, 
αυτά που μας έχουν μείνει ακόμη στο μυαλό όταν σκεφτόμαστε τη φετινή χρονιά, δεν εί-
ναι τα διαγωνίσματα και οι μεταξύ μας τσακωμοί, αλλά οι πλάκες που κάναμε μέσα στην 
τάξη, οι εκδηλώσεις και τα προγράμματα που συμμετείχαμε για πρώτη φορά, τα ταξίδια, 
όλες οι τούρτες που κόβαμε και οι εκπλήξεις που κάναμε κάθε φορά που κάποιος από ε-
μάς είχε γενέθλια, η υποστήριξη που είχε ο καθένας μας από τους υπόλοιπους συμμαθη-
τές του, όταν δεν ήταν καλά. Και φυσικά, αξέχαστη θα μας μείνει η εκδρομή μας στη Σα-
ντορίνη, μια εκδρομή η οποία άλλαξε προορισμό τρεις φορές, πριν πραγματοποιηθεί, στην 
οποία, όμως, ακόμη και αυτοί που ήταν αρνητικοί στην αρχή πέρασαν, απλά, τέλεια. 
Με λίγα λόγια, μπορώ να πω ότι αυτήν τη στιγμή έχουμε καταφέρει όλοι μας κάτι πάρα 
πολύ σημαντικό, κάτι που μπορεί και να μην προσέξαμε ότι καταφέραμε. Έχουμε μετα-
τρέψει σχεδόν κάθε αρνητική ανάμνηση σε θετική. Και όχι μόνο όσον αφορά τη φετινή 
χρονιά, αλλά και τις δύο προηγούμενες. Για αυτό και εγώ θέλω να κλείσω τον λόγο μου 
με μια τελευταία όμορφη ανάμνηση από το Γυμνάσιο, μια συμβουλή που θέλω να δώσω 
σε όλους σας –μαθητές, καθηγητές και γονείς. Να πιστεύετε στον εαυτό σας και να είστε 
αισιόδοξοι για τις ικανότητές σας. Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορείτε να κάνετε! Και 
για όλους εσάς, που ακόμη πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι που δεν μπορείτε να καταφέρετε, 
να έχετε πάντα την εξής φράση στο μυαλό σας: «Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και 
τρόπος.»  



 

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 


