Αξιότιμε κύριε Διευθυντά
Εκλεκτοί εκπαιδευτικοί
Αγαπητά μέλη του Συνδέσμου Γονέων
Αγαπητοί γονείς
Αγαπημένοι συμμαθητές και συμμαθήτριες
Κυρίες και κύριοι
Μια έντονη μέρα η σημερινή με ανάμικτα συναισθήματα για όλους. Μια μέρα που
σηματοδοτεί επισήμως το πέρας της σχολικής ζωής, η οποία διήρκησε 12 ολόκληρα
χρόνια. Ο μαθητικός κύκλος έχει πλέον ολοκληρώσει την πλήρη στροφή του,
σηματοδοτώντας την έναρξη ενός καινούργιου.
Αναντίρρητα κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει πως κατά την διάρκεια της φετινής
σχολικής χρονιάς στην οποία έλαχε να φοιτούμε ως τελειόφοιτοι, ιδιαίτερα τους
τελευταίους μήνες , βιώσαμε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση στην οποία
κληθήκαμε να αντεξέλθουμε και να την αντιμετωπίσουμε. Ακόμη και σήμερα βιώνουμε
τις συνέπειες της με την μορφή της αποφοίτησης. Ωστόσο κατορθώσαμε εν πολλοίς
να περιστείλουμε την κατάσταση και να επαναφέρουμε την κανονικότητα, δρώντας
υπεύθυνα, αποφασιστικά με σύνεση , υπομονή και βεβαίως επιμονή.
Για όλη αυτή την πορεία που διανύσαμε οφείλουμε να αποδώσουμε τις ευχαριστίες
μας προς τους εκπαιδευτικούς μας. ΄Εχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης και του
χρέους απέναντι στο λειτούργημα του παιδαγωγού που διατελούν, αποτέλεσαν τις
σημαντικότερες εστίες γνώσης και πνευματικής μόρφωσης. Στέκονταν αδιαλείπτως
παρά το πλευρό μας , στηρίζοντας και ενθαρρύνοντας μας, όντας ικανοί αρωγοί στην
όλη εκπαιδευτική πραγματικότητα/διαδικασία. Πέραν των διαφόρων προστριβών που
είχαμε μαζί τους κατανοήσαμε την αλληλένδετη και αμφίδρομη σχέση μεταξύ μαθητή
και εκπαιδευτικού, πάνω στην οποία θεμελιώνεται το παιδαγωγικό οικοδόμημα.
Την ίδια ώρα έχουμε ευθύνη να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν
και μας έδωσαν τα εχέγγυα μέσα για την όλη πορεία μας, τους αγαπητούς γονείς και
κηδεμόνες . Λάβαμε από αυτούς το πρώτο δείγμα αρχών και αξιών, τα πρώτα
μαθήματα ζωής αφού οι ίδιοι συνιστούσαν πάντοτε πρότυπα προς μίμηση.
Ταυτίζονταν με τους δικούς μας φόβους και ανησυχίες με πλήρη εν συναίσθηση και
προσπαθούσαν να εξεύρουν λύσεις στα διάφορα προβλήματα που μας προ έκυπταν.
Αδιαφιλονίκητα άξιοι μεγάλων ευχαριστιών είστε εσείς φίλτατοι συμμαθητές και
συμμαθήτριες. Μαζί ζήσαμε ανεπανάληπτες και αξέχαστες στιγμές κατά τα τελευταία
τρία χρόνια φοίτησης στο Λύκειο Λατσιών. ΄Ολες αυτές οι αγωνίες, τα οράματα, οι
στόχοι, τα όνειρα, οι διαπληκτισμοί, οι φωνές αλλά κυρίως οι ωραίες εμπειρίες έχουν
χαραχτεί στην ψυχή και στη μνήμη του καθενός μας και είναι εκεί βαθιά ριζωμένες.
Συνιστώντας τους καλύτερους συνοδοιπόρους και συμπαραστάτες, αγαπημένοι μου
συμμαθητές κατορθώσαμε να αποφοιτούμε σήμερα αισίως από το Λύκειο,
ολοκληρώνοντας την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανοίγοντας έτσι τα φτερά μας για να
πετάξουμε ο καθένας σε διαφορετική κατεύθυνση.
Οι δρόμοι μας πλέον χωρίζουν, αναχωρούμε για νέους προορισμούς, καινούργιες
περιπέτειες, επιδιώκοντας και διεκδικώντας πάντοτε την γνώση, υλοποιώντας τους
στόχους που συνεχώς θέτουμε, φτάνοντας ο καθένας στην δική του Ιθάκη. Για όλα
αυτά καλούμαστε να εργαστούμε σκληρά καθώς «τα αγαθά κόποι ς κτώνται».
Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και καλή τύχη στην μετέπειτα πορεία σας.
Σας ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι, καλή σταδιοδρομία και καλή θητεία στους
νεοσύλλεκτους.

