
Μαθητής Τρίτης Λυκείου (!) 

 

Όταν ξεκινάς το Γυμνάσιο, αρχίζεις να έχεις βλέψεις για το μέλλον σου. 

Σκέφτεσαι τι θέλεις νa σπουδάσεις, πώς θα είναι η φοιτητική σου ζωή και πώς θα 

εξελιχθεί η ζωή σου. Είσαι ενθουσιασμένος που σε λίγα χρόνια θα 

ανεξαρτητοποιηθείς, θα ενηλικιωθείς, θα μεγαλώσεις.  

Ωστόσο, έρχεται ο καιρός που γίνεσαι μαθητής της Α΄ Λυκείου. Τότε 

συνειδητοποιείς ότι αρχίζεις να μπαίνεις στο δύσκολο μονοπάτι. Περισσότεροι 

συμμαθητές, περισσότερος ανταγωνισμός, περισσότεροι καθηγητές, περισσότερα 

μαθήματα. Σιγά-σιγά πανικοβάλλεσαι, ξεχνάς τους στόχους σου και κυνηγάς τους 

βαθμούς. Το αποτέλεσμα; Να γίνεις καλός σε όλα τα μαθήματα ,με αποτέλεσμα να  

υστερείς σε αυτά που σε ενδιαφέρουν περισσότερο. Αυτό συμβαίνει, όταν π.χ. σου 

αρέσει η Φυσική ,όμως προσπαθείς να κατανοήσεις και τα Αρχαία αφιερώνοντας 

περισσότερες ώρες διαβάσματος.  

 Ωστόσο στο δρόμο σου έρχεται η Β΄ Λυκείου. Αναρωτιέσαι: "Και τώρα τι 

κάνω; Πώς θα καλύψω τα κενά μου;". Χωρίς να το καταλάβεις, περνάει η μισή 

χρονιά και εσύ τότε αρχίζεις να παίρνεις εφόδια για τη Γ΄ Λυκείου.  

"Τρίτη λυκείου". Η χρονιά των τελειόφοιτων. Η χρονιά της επταήμερης και 

των αναμνήσεων. Τι ωραία που θα περάσεις. Και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι θα 

περάσεις από έναν Γολγοθά. Αλλά πλέον δεν θα λέγεται έτσι, θα μετονομαστεί σε 

"Πανελλήνιες". Τότε θα αγχωθείς, θα αρχίσεις να κλαις και ίσως πάθεις και κρίση 

πανικού. Θα σκέφτεσαι: "Γιατί να μην είμαι ελληνόπουλο του εξωτερικού;" Θα 

αναζητάς λίγο ελεύθερο χρόνο, χωρίς να είσαι μπροστά από ένα βιβλίο, χωρίς να 

είσαι σε μία σχολική τάξη αλλά ούτε και σε μία αίθουσα φροντιστηρίου. Θα 

σκέφτεσαι τα παιδιά στην Αμερική και στην Αυστραλία. Τι ωραία που θα περνάνε! 

Δεν θα έχουν κλείσει 6 ώρες μπροστά από ένα βιβλίο, δεν θα τους πιάνει 

πονοκέφαλος και δεν θα φοβούνται να αρρωστήσουν, γιατί θα χάσουν ώρες 

διαβάσματος. Και θα έρθει η στιγμή που θα στολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο με 

την οικογένειά σου και θα ανυπομονείς να στολίσεις το δέντρο στο φοιτητικό σου 

σπίτι.  

Και αν δεν τα έχεις σκεφτεί όλα αυτά, σκέψου τα τώρα. Δεν είναι αργά. 

Μπορεί να βλέπεις τους φίλους σου στο instagram να διασκεδάζουν. Και εσύ για 

άλλη μία φορά να διαβάζεις... Και η ψυχολογία σου να πέφτει, γιατί όλοι θα 

διασκεδάζουν και εσύ να πρέπει να διαβάσεις για να τα καταφέρεις και να 

πραγματοποιήσεις το όνειρό σου… Σκέψου όμως και τους γονείς σου, που τόσα 

χρόνια περιμένουν να τους ανταμείψεις, για όλα αυτά που σου έχουν προσφέρει, 

βλέποντας μόνο δίπλα από το όνομά σου μία σχολή της επιθυμίας σου. Θυσίασε 

κάποιους μήνες και κέρδισε το μέλλον σου. Προς Θεού, δεν σου λέω να μην βγαίνεις 

από το σπίτι σου για 7 μήνες. Απλά σε συμβουλεύω να έχεις πρόγραμμα. Τέλος, 



σκέψου: "Δεν θα είναι ωραίο να χάσεις μία πρωτοχρονιάτικη έξοδο στο club αλλά να 

κερδίσεις χίλιες ως φοιτητής;" 
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