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Ομιλία του Διευθυντού του Γυμνασίου και Λυκείου του Ζαππείου 

κυρίου Αντωνίου Ηλιάδη 

κατά την πανηγυρική πνευματική τελετή Κοπής της Βασιλόπιτας 

του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών 

   

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 

 

Σεβασμιώτατε Πατριαρχικέ Εκπρόσωπε, 

Πανοσιολογιώτατε, 

Αξιότιμε κύριε εκπρόσωπε της Βουλής των Ελλήνων,  

Αξιότιμε κύριε εκπρόσωπε της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές, 

Αξιότιμε κύριε Πρέσβη, 

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε της Καλλιθέας, 

Αξιότιμοι Πρόεδροι και μέλη των Κωνσταντινουπολίτικων Σωματείων,  

Εντιμότατε κύριε Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, 

Εκλεκτή ομήγυρη, 

 

     Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ σε όλους  Καλή Χρονιά και να σας 

ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην τιμητική αυτή εκδήλωση που 

διοργάνωσε ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών για να τιμήσει τον θεσμό της 

Παιδείας στην Πόλη, βραβεύοντας τις τρεις εν ενεργεία  ιστορικές Σχολές της 

ως φορείς της Ομογενειακής Παιδείας. 

     Και τα τρία σχολεία προσφέρουν σπουδαίο κοινωνικό έργο, συμβάλλοντας 

αποφασιστικά στη μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών  της Πόλης. 
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Το πώς μπορεί ένας σχολικός χώρος να συνδεθεί ενεργά και αποτελεσματικά με 

την κοινωνία, ανταποκρινόμενος στις σημερινές πιεστικές ανάγκες και 

απαιτήσεις, είναι πράξη συλλογικής και ομαδικής ευθύνης. 

 

     Όλα τα σχολεία μαζί έχουν δώσει πολλές μάχες και έχουν παλέψει για την 

πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό. 

      Ως οικογένεια του Ζαππείου συμπληρώσαμε 143 χρόνια από την ίδρυση της 

Σχολής μας και θα συνεχίσουμε αγέρωχα και συνετά το καθήκον μας. 

     Χαιρόμαστε για την ανοδική πορεία της Σχολής μας, όπως θα χαίρoνταν και  

οı αείμνηστοι ιδρυτές της, αν ζούσαν σήμερα. Και θα είναι για μας ιδιαίτερη 

ικανοποίηση, αν έχουμε την αίσθηση ότι όσοι ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια 

του Ζαππείου, διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και μαθητές, με το 

δημιουργικό τους έργο θα στέλνουν σιωπηρά το ίδιο μήνυμα που έστελναν οι 

νεότεροι στους παλαιότερους Σπαρτιάτες: «Εμείς θα γίνουμε πολύ καλύτεροί 

σας». 

     Η πορεία της πολύχρονης ανάπτυξης και εξέλιξης της Σχολής μας, δε θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς θυσίες στο βωμό του καθήκοντος. Είναι 

βαριά η παρακαταθήκη που μας κληροδότησαν οι ιδρυτές της  και οφείλουμε να 

τη διαφυλάξουμε όσο καλύτερα γίνεται. Η εποχή που διανύουμε είναι δύσκολη 

και αβέβαιη. Αλλά με ομοψυχία, πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύη, 

αλληλοβοήθεια και προσήλωση στο καθήκον, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 

όλες τις δυσκολίες. 

     Η Σχολή μας θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της τον μαθητή. 

Απώτερός της στόχος δεν είναι μόνο η προσφορά γνώσεων, αλλά και η 

ανάπτυξη ορθής σχολικής και κοινωνικής συμπεριφοράς, η καλλιέργεια του 

αυτοσεβασμού, της αυτοπειθαρχίας, της αυτοπεποίθησης και της 
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αυτοεκτίμησης, η διάπλαση ενός ευγενικού αλλά συνάμα και δυναμικού 

ανθρώπου και γενικά η διαμόρφωση μιας υγιούς και ολοκληρωμένης 

προσωπικότητας μέσα από την προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης. Η Σχολή μας 

παρακολουθεί ακούραστα τις όποιες αλλαγές παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό  

σύστημα, τις συνεχείς κοινωνικές μεταβολές και απαιτήσεις της,  

προσαρμοζόμενη κάθε φορά ανάλογα σε αυτές. 

     Ως οικογένεια του Ζαππείου, υποσχόμαστε ότι όσες δυσκολίες κι αν έρθουν, 

θα παραμείνουμε πιστοί στο όραμα και στη φιλοσοφία της Σχολής και θα 

βαδίσουμε στον δρόμο που χαράξαν οι ιδρυτές της. Ας μην ξεχνάμε ότι η εποχή 

μας χρειάζεται αληθινή και ποιοτική παιδεία∙ μια παιδεία που θα βγάλει τον 

σύγχρονο πολίτη από την άγνοια και την αδράνεια, ώστε να μπορεί να κρίνει 

και να επιλέγει χωρίς να ετεροκατευθύνεται και χωρίς να προδίδει το ανθρώπινό 

του πρόσωπο. 

     Ελπίζουμε μ’ όλη μας την καρδιά να τη βλέπουμε όχι ως ιστορικό 

απολίθωμα,  αλλά ανοιχτή στην κοινωνία και ζωντανή να μας προσφέρει πάντα 

τα πλούσια πνευματικά της δώρα. 

     Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα απόσπασμα από την ομιλία της 

Ιουστίνης Τσιραγγέλου Λαγουδάκη στο  Σύλλογο Ζαππίδων Αθηνών το 1946: 

«Το έργον του Ζαππείου δεν εξέλιπεν, ούτε θα εκλείψη. Ζη και θα ζήσει. Ο 

σπόρος ο φυτευθείς θα βλασθήσει ως την ελευθέραν και προσφιλή πατρίδα 

μας....». 

     Σας ευχαριστώ πολύ !! 

 

 


