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Σεβαστέ πατέρα Στυλιανέ,
Γενική ∆ιευθύντρια του Κολλεγίου του Αγίου Σπυρίδωνα κυρία Στεφά-
νου, ∆ιευθύντρια του Γυµνασίου του Κολλεγίου κυρία Κατσογιάννη, ∆ι-
ευθύντρια του ∆ηµοτικού του Κολλεγίου κυρία Συνέσιου, Αντιπρόεδρε 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Κολλεγίου κύριε Λιβισιανή, ∆ιοικητικό 
µέλος της ενορίας του Αγίου Σπυρίδωνα, Κυρία Χριστίνα Τσάκωνα, Αγα-
πητοί γονείς, φίλοι και συµµαθητές του Κολλεγίου µας, καλησπέρα σας.

∆εκατρία χρόνια έχουν περάσει από τη στιγµή που αποχαιρετήσαµε τους 
γονείς µας και πολλοί από µας τις γιαγιάδες και παππούδες τους και αρ-
χίσαµε την περιπέτεια που λέγεται σχολική ζωή.  Τώρα, βρισκόµαστε στο 
τέλος αυτού του κεφαλαίου και είµαστε στην πλεονεκτική θέση να κοιτά-
µε το µέλλον γεµάτοι από µεγάλα όνειρα και πολλές ελπίδες.  Τα όνειρα 
αυτά και οι ελπίδες δεν θα υπήρχαν µέσα µας χωρίς την υποστήριξη των 
γονιών µας και του σχολείου µας, δηλαδή των καθηγητών µας.
Γι ‘αυτό το λόγο, στέκοµαι εδώ απόψε και είµαι τυχερή που έλαχε σε µένα 
ο ρόλος να σας ευχαριστήσω όλους εκ µέρους της τάξης µου για όλη τη 
βοήθεια και τη στήριξη που µας προσφέρατε στη διάρκεια των δεκατρι-
ών αυτών χρόνων.  
Πρώτα –πρώτα, ευχαριστούµε τους γονείς µας και την ευρύτερη οικο-
γένειά µας, παππούδες, γιαγιάδες, θείους και θείες για ό,τι έχουν κάνει 
για µας κι έχουν κάνει πολλά.  Μας διδάξατε αρχές και αξίες, όπως να 
είµαστε ειλικρινείς, να είµαστε εργατικοί κι όχι να τεµπελιάζουµε, µας 
µάθατε τι θα πει υπακοή και συνεργασία.  Ένα πολύ µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
λοιπόν, για την αγάπη, τη στοργή και την ασφάλεια µε την οποία µας 
περιβάλετε.
Πατέρα Στυλιανέ, ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την πνευµατική τροφή 
που µας δίνατε. Πολλά ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ αξίζουν και στους δάσκαλους και 
καθηγητές µας.  Σε όλους εσάς που µας µάθατε πώς να διαβάζουµε και 
πώς να κρατάµε το µολύβι για να γράφουµε.  Σε σας που µας κάνατε ν’ 
αγαπήσουµε το µάθηµά σας επειδή εσείς το αγαπάτε, σε σας που εµπλου-
τίσατε τις γνώσεις µας, που τιµωρήσατε την τεµπελιά ή την αγένειά µας 
κάποτε, αλλά και που βραβεύσατε τις προσπάθειες και τους κόπους µας. 
Κυρία Στεφάνου, κυρία Κατσογιάννη, ήσασταν πάντα εκεί για µας µε αγά-
πη και στοργή και µε τη σωστή καθοδηγία και η καθηµερινή µας ρουτίνα 
γινόταν πιο εύκολη µε τις καλές σας συµβουλές. 
Υπεύθυνοι τµήµατος, κυρία Κοκκινέλη, κύριε Κοντέ, κυρία Καλίθρακα,  
και κυρία Γρυλλάκη, σας ευχαριστούµε για όλα και απολογούµαστε για 
τις όποιες και όσες τρέλες µας στη διάρκεια της σχολικής µας ζωής εδώ 
στο Γυµνάσιο.  Σας αξίζει βραβείο για την υποµονή, την επιµονή και τη 
συµπαράσταση που µας δείξατε.
 Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πει: «Στον πατέρα µου χρωστώ το ζην, αλλά 
στο δάσκαλό µου το ευ ζην.»   Το ίδιο σας λέµε κι εµείς τώρα σε όλους 
τους καθηγητές και όλες τις καθηγήτριές µας.
Συµµαθητές και συµµαθήτριές µου, θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα 
τα γέλια που κάναµε µαζί και τις ωραίες αναµνήσεις που θα έχουµε από 
εδώ και πέρα από τα σχολικά µας χρόνια.  Ήρθαµε κοντά ο ένας στον 
άλλο  από την πρώτη µας µέρα στο Γυµνάσιο, που όλοι κοιτούσαµε γύρω 
φοβισµένοι, ως την πρώτη µας κατασκήνωση, που µας έφερε κοντά και 
µας έδεσε σαν µια οικογένεια.  Ακολούθησαν εκδροµές, θεατρικές παρα-
στάσεις, µουσικές βραδιές, ταξίδι στην Ελλάδα και σε όλα αυτά νιώθαµε 
ο ένας δίπλα στον άλλο, ο ένας να στηρίζει τον άλλο, νιώθαµε οικογέ-
νεια!  Θέλω να πιστεύω και εύχοµαι από τα βάθη της καρδιάς µου, αυτός 
ο δεσµός που κράτησε τώρα τόσα χρόνια, να µη χαθεί τώρα που απο-
χαιρετάµε το σχολείο µας, αλλά να κρατήσει στα χρόνια που έρχονται.  
Σχολείο τέλος για µας, ένας νέος δρόµος αρχίζει εδώ.  Αρχίσαµε παιδιά 
και φεύγουµε ως ώριµοι έφηβοι.  Έχουµε τελειώσει τη βασική µας εκπαί-
δευση η οποία µας έχει ανοίξει µονοπάτια που θα µας πάρουν εκεί που 
θέλουµε ο καθένας.  Κάποιοι θα πάνε στο πανεπιστήµιο, άλλοι σε τεχνι-
κή σχολή και άλλοι αµέσως στη δουλειά.  Αλλά, όπου και αν βρεθούµε, 
πρέπει να ξέρουµε πως ό,τι κι αν αντιµετωπίσουµε στο µονοπάτι αυτό, 
θα παραµείνουµε δυνατοί, καλοί και δίκαιοι άνθρωποι.  Ας µην ξεχνάµε 
πως αυτό είναι και το έµβληµα του σχολείου µας, το «Αιέν αριστεύειν» 
το να προσπαθούµε να αριστεύουµε στους στόχους που βάζουµε στη ζωή 
µας.  Είτε αυτό είναι µελέτη, είτε προπόνηση, είτε κάτι άλλο, όποιος κι αν 
είναι ο στόχος σας, Καλή Επιτυχία!  Τέλος ας µην ξεχνάµε ότι το «ταξίδι» 
είναι που µας χαρίζει τη γνώση κι όχι µόνο το φτάσιµο στο στόχο µας.  
Ας θυµόµαστε κάθε τι καλό που παίρνουµε από το σχολείο µας φεύγο-
ντας, καλό για τον άνθρωπο, καλό για το περιβάλλον.
Λοιπόν σας αποχαιρετώ όλους µε τους στίχους του ποιητή µας Κωνστα-
ντίνου Καβάφη «Σαν βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να 
‘ναι µακρύς ο δρόµος γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώση.»   Ελπίζω να 
βρούµε όλοι την Ιθάκη µας και να απολαύσουµε το ταξίδι. Σας εύχοµαι 
καλή τύχη, και σε ανώτερα.  
Srecno, zelim vam puno screce u buducnost!
Ευχαριστώ.

Σεβαστέ  πατέρα Στυλιανέ,
Γενική ∆ιευθύντρια του Κολλεγίου του Αγίου Σπυρίδωνα κυρία Στεφάνου, ∆ι-
ευθύντρια του Γυµνασίου του Κολλεγίου κυρία Κατσογιάννη, ∆ιευθύντρια του 
∆ηµοτικού του Κολλεγίου κυρία Συνέσιου, Αντιπρόεδρε του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του Κολλεγίου κύριε Λιβισιανή, ∆ιοικητικό µέλος της ενορίας του Αγίου 
Σπυρίδωνα, Κυρία Χριστίνα Τσάκωνα, Αγαπητοί γονείς, φίλοι και συµµαθητές 
του Κολλεγίου µας, καλησπέρα σας.
∆εκατρία χρόνια έχουν περάσει από τη στιγµή που αποχαιρετήσαµε τους 
γονείς µας και πολλοί από µας τις γιαγιάδες και παππούδες τους και αρ-
χίσαµε την περιπέτεια που λέγεται σχολική ζωή.  Τώρα, βρισκόµαστε στο 
τέλος αυτού του κεφαλαίου και είµαστε στην πλεονεκτική θέση να κοιτάµε 
το µέλλον γεµάτοι από µεγάλα όνειρα και πολλές ελπίδες.  Τα όνειρα αυτά 
και οι ελπίδες δεν θα υπήρχαν µέσα µας χωρίς την υποστήριξη των γονιών 
µας και του σχολείου µας, δηλαδή των καθηγητών µας.
Γι ‘αυτό το λόγο, στέκοµαι εδώ απόψε και είµαι τυχερή που έλαχε σε µένα 
ο ρόλος να σας ευχαριστήσω όλους εκ µέρους της τάξης µου για όλη τη 
βοήθεια και τη στήριξη που µας προσφέρατε στη διάρκεια των δεκατριών 
αυτών χρόνων.  
Πρώτα –πρώτα, ευχαριστούµε τους γονείς µας και την ευρύτερη οικογένειά 
µας, παππούδες, γιαγιάδες, θείους και θείες για ό,τι έχουν κάνει για µας 
κι έχουν κάνει πολλά.  Μας διδάξατε αρχές και αξίες, όπως να είµαστε 
ειλικρινείς, να είµαστε εργατικοί κι όχι να τεµπελιάζουµε, µας µάθατε τι θα 
πει υπακοή και συνεργασία. Ένα πολύ µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ λοιπόν, για την 
αγάπη, τη στοργή και την ασφάλεια µε την οποία µας περιβάλετε.
Πατέρα Στυλιανέ, ένα µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την πνευµατική τροφή που 
µας δίνατε. Πολλά ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ αξίζουν και στους δάσκαλους και καθη-
γητές µας.  Σε όλους εσάς που µας µάθατε πώς να διαβάζουµε και πώς να 
κρατάµε το µολύβι για να γράφουµε.  Σε σας που µας κάνατε ν’ αγαπήσουµε 
το µάθηµά σας επειδή εσείς το αγαπάτε, σε σας που εµπλουτίσατε τις γνώ-
σεις µας, που τιµωρήσατε την τεµπελιά ή την αγένειά µας κάποτε, αλλά και 
που βραβεύσατε τις προσπάθειες και τους κόπους µας. 
Κυρία Στεφάνου, κυρία Κατσογιάννη, ήσασταν πάντα εκεί για µας µε αγά-
πη και στοργή και µε τη σωστή καθοδηγία και η καθηµερινή µας ρουτίνα 
γινόταν πιο εύκολη µε τις καλές σας συµβουλές. 
Υπεύθυνοι τµήµατος, κυρία Κοκκινέλη, κύριε Κοντέ, κυρία Καλίθρακα,  
και κυρία Γρυλλάκη, σας ευχαριστούµε για όλα και απολογούµαστε για τις 
όποιες και όσες τρέλες µας στη διάρκεια της σχολικής µας ζωής εδώ στο 
Γυµνάσιο.  Σας αξίζει βραβείο για την υποµονή, την επιµονή και τη συµπα-
ράσταση που µας δείξατε.
 Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πει: «Στον πατέρα µου χρωστώ το ζην, αλλά στο 
δάσκαλό µου το ευ ζην.» Το ίδιο σας λέµε κι εµείς τώρα σε όλους τους καθη-
γητές και όλες τις καθηγήτριές µας.
Συµµαθητές και συµµαθήτριές µου, θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα τα 
γέλια που κάναµε µαζί και τις ωραίες αναµνήσεις που θα έχουµε από εδώ 
και πέρα από τα σχολικά µας χρόνια.  Ήρθαµε κοντά ο ένας στον άλλο  από 
την πρώτη µας µέρα στο Γυµνάσιο, που όλοι κοιτούσαµε γύρω φοβισµένοι, 
ως την πρώτη µας κατασκήνωση, που µας έφερε κοντά και µας έδεσε σαν 
µια οικογένεια.  Ακολούθησαν εκδροµές, θεατρικές παραστάσεις, µουσικές 
βραδιές, ταξίδι στην Ελλάδα και σε όλα αυτά νιώθαµε ο ένας δίπλα στον 
άλλο, ο ένας να στηρίζει τον άλλο, νιώθαµε οικογένεια!  Θέλω να πιστεύω 
και εύχοµαι από τα βάθη της καρδιάς µου, αυτός ο δεσµός που κράτησε 
τώρα τόσα χρόνια, να µη χαθεί τώρα που αποχαιρετάµε το σχολείο µας, 
αλλά να κρατήσει στα χρόνια που έρχονται. Σχολείο τέλος για µας, ένας 
νέος δρόµος αρχίζει εδώ. Αρχίσαµε παιδιά και φεύγουµε ως ώριµοι έφη-
βοι.  Έχουµε τελειώσει τη βασική µας εκπαίδευση η οποία µας έχει ανοί-
ξει µονοπάτια που θα µας πάρουν εκεί που θέλουµε ο καθένας.  Κάποιοι 
θα πάνε στο πανεπιστήµιο, άλλοι σε τεχνική σχολή και άλλοι αµέσως στη 
δουλειά.  Αλλά, όπου και αν βρεθούµε, πρέπει να ξέρουµε πως ό,τι κι αν 
αντιµετωπίσουµε στο µονοπάτι αυτό, θα παραµείνουµε δυνατοί, καλοί και 
δίκαιοι άνθρωποι.  Ας µην ξεχνάµε πως αυτό είναι και το έµβληµα του σχο-
λείου µας, το «Αιέν αριστεύειν» το να προσπαθούµε να αριστεύουµε στους 
στόχους που βάζουµε στη ζωή µας.  Είτε αυτό είναι µελέτη, είτε προπόνηση, 
είτε κάτι άλλο, όποιος κι αν είναι ο στόχος σας, Καλή Επιτυχία!  Τέλος ας 
µην ξεχνάµε ότι το «ταξίδι» είναι που µας χαρίζει τη γνώση κι όχι µόνο το 
φτάσιµο στο στόχο µας.  Ας θυµόµαστε κάθε τι καλό που παίρνουµε από το 
σχολείο µας φεύγοντας, καλό για τον άνθρωπο, καλό για το περιβάλλον.
Λοιπόν σας αποχαιρετώ όλους µε τους στίχους του ποιητή µας Κωνσταντί-
νου Καβάφη «Σαν βγεις στον πηγαιµό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να ‘ναι µακρύς 
ο δρόµος γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώση.»   Ελπίζω να βρούµε όλοι την 
Ιθάκη µας και να απολαύσουµε το ταξίδι. Σας εύχοµαι καλή τύχη, και σε 
ανώτερα.  
Srecno, zelim vam puno screce u buducnost!
Ευχαριστώ.

Η Οµιλία της µαθήτριας 
Καλλιόπης Κεφαλά




