
Του Ελευθέριου Γείτονα* 

2
Ο

μ
ίλ

ια

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ● ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Μ
ια

 Ο
μ
ίλ

ια
 π

ρ
ο
ς 

το
υ
ς 

Ν
έο

υ
ς

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε στα Εκπαιδευτήρια
ΓΕΙΤΟΝΑ η Τελετή Αποφοίτησης της τάξης του 2011.
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Δεσποινίδες και Κύριοι απόφοιτοι του 2011. 

Γνωρίζω πως στα χρόνια που ζήσατε μαζί μας χτίζατε και
συνθέτατε τον κώδικα της αυτονομίας σας. Χτίζατε και
συνθέτατε τη δημοκρατική σας υπόσταση.  Και το λέγω
αυτό διότι η Δημοκρατία είναι η πρώτη μορφή συμβίωσης
στην πορεία της ανθρωπότητας που στηρίζεται στην αυτο-
νομία.  Δίνατε όρκους στους εαυτούς σας ότι θα αλλάξετε
τον κόσμο.
Δίνατε όρκους ότι θα ζήσετε σ’ έναν κόσμο ανοιχτό στην
πρόοδο, συμβατό στην εξέλιξη, θα ζήσετε σε έναν κόσμο
ανθρώπινο, δίκαιο και περισσότερο ελεύθερο.  Δίνατε
όρκους και αναλαμβάνατε δεσμεύσεις ότι θα θεσπίσετε
νέα αξιακά συστήματα για να γίνει πιο λειτουργικός ο
κόσμος. Από τη δυναμική αυτή στάση σας και την αποφα-
σιστικότητά σας για βαθιές και ουσιώδεις αλλαγές γεννιέ-
ται μέσα μου μια ελπίδα και μια αγωνία. 
Η ελπίδα μου, που μέρα με την ημέρα γίνεται προσδοκία,
γεννιέται από τη βαθιά μου πίστη σε σας. Πίστη στην
αγωνιστικότητά σας  και στις δεξιότητές σας. Αγωνιστικό-
τητα και δεξιότητες για να αντιμετωπίσετε τις σαρωτικές
αλλαγές που κατακλύζουν τον κόσμο. 

Η αγωνία μου εκπορεύεται ακριβώς από το σαρωτικό
κύμα των αλλαγών. Και αναφέρομαι όχι τόσο στις αλλαγές
που δημιούργησε η παγκοσμιοποίηση, αλλά στις αλλαγές
που αναδείχθηκαν στη χώρα μας με την οικονομική κρίση.
Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα – εμείς οι Έλληνες, χρειαστήκα-
με κάποια χρόνια στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα για να
μπούμε στον κόσμο των εκλεκτών της Ευρώπης. Και μετά
απ’ αυτή τη θριαμβευτική πορεία, μέσα σε λίγο χρόνο
ξεχάσαμε μαζί με τη φτώχεια μας την έννοια του μέτρου
και αναδείξαμε σε αξίες ζωής την έπαρση, την υπερκατα-
νάλωση και την  απληστία.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταληφθούν οι Έλληνες από
ένα είδος καταθλιπτικού συνδρόμου.  Οι διανοούμενοι
ξαναμιλούν πάλι για την αρχαία Άτη και την ύβρι.
Αναζητούν εργαλεία λύτρωσης από το θόλωμα του
μυαλού και την υπέρβαση. 
Συνθέτουν τη συμφωνία της λιτής αφθονίας, όπως ονόμα-
σε την ολιγάρκεια ο Γάλλος φιλόσοφος Σερζ Λατούς.   Εις
το πέλαγος της Άτης και της ύβρεως είναι πολλοί εκείνοι
που επιχειρούν να καλλιεργήσουν την ηττοπάθεια στους
νέους. Εσείς όμως γνωρίζετε καλά πως το προνόμιο της
παιδείας, δίνει τη δυνατότητα μιας άλλης εποπτίας και
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Στο λόγο του προς τους τελειόφοιτους μαθητές ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των
Εκπαιδευτηρίων κ. Ελευθέριος Γείτονας τόνισε: «Οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι έλληνες τιμούσαν
τους νέους με δύο κορυφαίες εκδηλώσεις: «τον όρκο του Αθηναίου εφήβου» και  «την Κουρεά-
τιδα ημέρα», ημέρα κατά την οποία επραγματοποιείτο η εγγραφή των νέων εις το βιβλίο το
καλούμενον «Κοινόν Γραμματείον». Σήμερα όλοι εμείς προσήλθαμε για να τιμήσουμε τις θυγατέ-
ρες και τους γυιους της τάξεως του 2011, πλημμυρισμένοι από αγάπη και θαυμασμό και λουσμέ-
νοι από το φώς που εκπέμπουν με τη δυναμική τους παρουσία.
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θεώρησης σε κάθε στιγμή, σε κάθε βίωμα, σε κάθε ανάβα-
ση και σε κάθε ανατροπή. 

Γι’ αυτό σας παρακαλώ μη γίνετε ηττοπαθείς την κρίσιμη
αυτή ώρα. Μη ρυπαίνετε το λογισμό σας καταδικάζοντας
και απορρίπτοντας τους συμπολίτες σας. Προσπαθήστε
μόνο να αποκωδικοποιήσετε το μηχανισμό της κρίσης. 
Ο νομπελίστας ποιητής Γιώργος Σεφέρης λίγους μήνες
μετά τα αποκαΐδια της Σμύρνης έλεγε: 
«Δεν αισθάνομαι μίσος. Το μόνο πράγμα που κυριαρχεί
μέσα μου είναι το αντίθετο του μίσους. Είναι μια προσπά-
θεια να χωρέσει ο νούς μου το μηχανισμό της καταστρο-
φής». Ακουμπώντας λοιπόν στο λυτρωτικό και πρακτικό
στοχασμό του Σεφέρη αναβαθμίζω την παράκληση που
διετύπωσα παραπάνω και τη μεταπλάθω σε ικεσία. Σας
ικετεύω όλους σας: ό,τι κι αν συμβεί, όσο κι αν χειροτερέ-
ψουν οι δείκτες, εσείς δεν πρέπει να απογοητευτείτε. Ούτε
να σκεφτείτε ποτέ να εγκαταλείψετε τις σπουδές σας.
Πάνω στη δική σας ποιότητα θα στηριχθεί η Ελλάδα για να
ξαναβρεί τους ρυθμούς της.  Πάνω στις δικές σας αξίες για
προσφορά, εργατικότητα, συνέπεια, ολιγάρκεια, συλλογι-
κότητα θα ακουμπήσει η Ελλάδα για να βρει το δημιουργι-
κό της βηματισμό. Εσείς είστε η γενιά που θα οικοδομήσει
την νέα Ελλάδα. Κι αυτό θα το πετύχετε όταν δεν θυμώνε-
τε με τα δικά μας λάθη και τα σημερινά μας καμώματα.   Θα
το πετύχετε όταν δεν θυμώνετε και δε φοβάστε το αύριο.
Σας παρακαλώ όλους να θυμάστε.  Ο  θυμός του σήμερα
και ο φόβος του αύριο εγκλωβίζουν τη δημιουργικότητα.
Απελευθερωθείτε λοιπόν από τους σημερινούς θυμούς
και τους αυριανούς φόβους.  Λυτρωθείτε από τις μικρότη-

τες που έντεχνα σας καλλιεργούν διάφοροι και αναλάβετε
τη μεγάλη ευθύνη να κάνετε λαμπρές σπουδές και να γίνε-

τε εσείς οι κοινωνικοί και οικονομικοί αναμορφωτές του
τόπου μας.  Στο δικό σας λογισμό θα χωρέσουν οι μηχανι-
σμοί της βλάβης παραφράζοντας το Σεφέρη και θα
επιδιορθωθούν εν πτήσει για να σωθεί ο τόπος μας. Με τις
σπουδές σας, την εργατικότητά σας, τη υπομονή, τη
συνεργασία, τη συλλογικότητα και την τόλμη θα ενταχθεί-
τε στην ομάδα εκείνων που με το στοχασμό τους, τη σοφία
τους και την εξειδικευμένη γνώση θα συμβάλλουν στη
διαμόρφωση νέων θεσμών και νέας ηθικής στο επίκεντρο
των οποίων μέτρον θα είναι πάντα ο άνθρωπος. Το είναι
και το γίγνεσθαι της χώρας μας και της ανθρωπότητας
ολόκληρης δεν μπορεί ούτε πρέπει να καθορίζεται από
ανθρώπους που έχουν ως μοναδικό μέτρο το κέρδος.  Η
ανθρωπότητα και η παγκόσμια οικονομία επλήρωσαν
πολύ ακριβά το δόγμα «κέρδος παντί σθένει» (κέρδος με
κάθε τρόπο). 
Παιδιά μου ο δρόμος σας είναι μακρύς.  Το μέλλον ανήκει
σε σας.  Εσείς θα κινείστε και θα εξελίσσεστε συνεχώς.
Αυτή η κίνηση προς το μέλλον θα σας δώσει την ευκαιρία
να ζήσετε και να διαμορφώσετε τις συνθήκες που ευδοκι-
μούν οι αλλαγές. Να μην ξεχνάτε όμως ότι οι αλλαγές που
θα επελαύνουν στη ζωή σας, χρειάζονται σωστή ανάγνω-
ση.  Χρειάζονται αποκωδικοποίηση. Χρειάζονται υποδοχή.
Οι δογματικοί άνθρωποι δεν είναι κατάλληλοι για αποκω-
δικοποίηση, κατανόηση και υποδοχή των αλλαγών.  Δεν
μπορούν να κατανοήσουν, ούτε τις προκείμενες ούτε τις
επερχόμενες αλλαγές. Είναι κλειστοί και φοβικοί.
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Είναι συντηρητικοί.  Αντίθετα οι διαλεκτικοί, οι ανοιχτοί

άνθρωποι αναγιγνώσκουν και ανασαίνουν  τον κόσμο που
τους περιβάλλει.  Τον κόσμο που έρχεται.  Αναλύουν τα νέα
δεδομένα και σχεδιάζουν και οργανώνουν τους τρόπους
υποδοχής και αφομοίωσης του νέου. Πιστεύω ότι οι οικο-
γένειές σας και το Σχολείο σας σας όπλισαν με τις ικανότη-
τες εκείνες με τη βοήθεια των οποίων θα μπορείτε ανώδυ-
να να διαχειρίζεστε τις αλλαγές. Οι ικανότητές σας αυτές θα
ενισχυθούν με τις σπουδές που θα κάνετε.

Δεν έχει σημασία τι θα σπουδάσετε.  Σημασία έχει πόσο θα
εμβαθύνετε στην επιστήμη που θα επιλέξετε και πόσο θα
αναδείξετε με τη βοήθεια αυτής τον ωραίο άνθρωπο που
υπάρχει μέσα σας. Κι ακόμη να προτιμάτε πάντα στη
διαχείριση των αλλαγών να μη γκρεμίζετε ολοσχερώς το
υπάρχον. Είναι επώδυνο να γκρεμίζεις έναν κόσμο και να
θέλεις να τον κτίσεις εκ του μηδενός. Η ιστορία της ανθρω-
πότητας μας διδάσκει πως όσες αλλαγές πραγματοποιή-
θηκαν με βίαιες και ολοκληρωτικές ανατροπές, αντί να
υπηρετήσουν την αλλαγή και την εξέλιξη, δημιούργησαν
τραγικές ανισορροπίες και κοινωνικές αστάθειες.
Αντίθετα όταν διατηρείς το υγιές και αποτελεσματικό
κομμάτι της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής οργά-
νωσης και με τη συμμετοχή όλων των παραγωγικών
δυνάμεων αλλάζεις αυτό που δεν ανταποκρίνεται στα νέα
δεδομένα, τότε υποδέχεσαι αποτελεσματικά την αλλαγή
και υπηρετείς τις εξελίξεις. 
Παιδιά μου, οι δρόμοι που μπορείτε ν’ ακολουθήσετε μετά
το πέρας των σπουδών σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
είναι τρεις:
➢ Των επιστημών και της έρευνας

➢ Των τεχνών και των γραμμάτων

➢ Του επιχειρείν     

Η προτροπή κι ευχή όλων μας είναι:
Αν γίνετε επιστήμονες και ερευνητές να συνομιλείτε και να
μυείσθε στις τέχνες και τα γράμματα, διότι εξανθρωπίζουν,
ξεκουράζουν, αναζωογονούν, τέρπουν και εμπνέουν.
Αν γίνετε διάκονοι των τεχνών και των γραμμάτων να μην
περιφρονείτε τις επιστήμες.
Οι επιστήμες όπως και οι τέχνες υπηρετούν τον άνθρωπο.

Καμιά τέχνη δεν είναι αυθύπαρκτη.  Όλες συγγενεύουν με

κάποια από τις επιστήμες. Αν γίνετε επιχειρηματίες να
στηρίζετε την επιχειρηματική σας δράση στις επιστήμες και
να δανείζεστε ωραιότητα και δροσιά από τις τέχνες. Όποιος
όμως κι αν είναι ο δρόμος σας έχετε χρέος: 
➢ Να είστε άγρυπνοι 

➢ Να βιγλίζετε (να φρουρείτε) τα σύνορα του

χρόνου για να μην παρεισφρύσει ποτέ στο είναι

σας ο σπόρος του τρόμου και η απειλή της

παρακμής. Γιατί ο φόβος του τρόμου και η

απειλή της παρακμής σκοτώνουν τις ελπίδες

και γκρεμίζουν τα όνειρά μας.

➢ Να φρουρείτε τα σύνορα του χρόνου και να

είστε στην πρώτη γραμμή της μάχης για τα

ωραία και υψηλά της ζωής.  Θα ήθελα πολύ να

θυμάστε τα λόγια του Ελύτη: «Αν δεν στηρίξεις

το ένα σου πόδι έξω απ’ τη γη, ποτέ σου δεν θα

μπορέσεις να σταθείς επάνω της».

➢ Να ενταχθείτε στην πρωτοπορία των ανθρώ-

πων που χαράσσουν την πορεία της ανθρωπό-

τητας προς τον άνθρωπο.

➢ Να γίνετε κυρίαρχοι του μέλλοντός σας όχι

μόνο με τα όνειρα, αλλά με πραγματικούς

σχεδιασμούς και γενναίες αποφάσεις.

➢ Να σκέφτεστε ότι η πειθαρχία σε όλη τη

διαδρομή του ανθρώπινου βίου είναι ο προπο-

μπός της ελευθερίας.

➢ Να στοχάζεστε. 

➢ Να στοχάζεστε και να αγαπάτε. Την αγάπη σας

να τη ζυμώνετε, να την πλάθετε και να έχετε το

θάρρος και την ευγένεια να την ονοματίζετε.

Έτσι ακριβώς έκαναν οι γονείς σας και το

Σχολείο σας. Σας ζυμώσαμε και σας πλάσαμε

και με ευγένεια σας ονοματίζουμε. 

Η μεγάλη μας αγάπη και η μεγαλύτερη ελπίδα για όλους
εμάς είστε εσείς.

* Ο Ελευθέριος Γείτονας είναι Γενικός Διευθυντής
των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα. 
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«Σας ευχόμαστε ωραία, ανθρώπινη και δημιουργική πορεία.
Καλή προκοπή».


