Αποφοίτηση 2014
Δευτέρα, 30.06.2014
Δεσποινίδες και Κύριοι Απόφοιτοι της τάξεως του 2014,
Κυρίες και Κύριοι Γονείς των αποφοίτων της τάξεως του
2014,
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ
και υιός μου Ευάγγελος Γείτονας με παρακάλεσε να σας
γνωστοποιήσω, ότι υποχρεώσεις του που εκπορεύονται
από την προσπάθεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενός
μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών, δεν του επιτρέπουν να
παραστεί στη μεγάλη αυτή γιορτή. Σας ζητά συγγνώμη
για την απουσία του και σας εύχεται: ένα ωραίο ταξίδι στην
προσωπική σας ζωή και δυνατές και καλά οργανωμένες
προσπάθειες για την ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών σας
στόχων.
Δεσποινίδες και Κύριοι Απόφοιτοι της τάξεως του 2014
Κυρίες και Κύριοι γονείς των αποφοίτων της τάξεως του
2014
Κυρίες

και

κύριοι

του

Συλλόγου

Αποφοίτων

των

Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ,
Κυρίες και κύριοι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,
Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας,
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Οι αρχαίοι Έλληνες τιμούσαν τους νέους με δύο
κορυφαίες εκδηλώσεις: «Τον όρκο του Αθηναίου εφήβου»
και την «Κουρεάτιδα ημέρα, ημέρα κατά την οποίαν
επραγματοποιείτο η εγγραφή των νέων εις το βιβλίο το
καλούμενον Κοινόν Γραμματείον».
Σήμερα, όλοι εμείς προσήλθαμε για να τιμήσουμε τις
θυγατέρες και τους υιούς της τάξεως του 2014 λουσμένοι
από το έκπαγλο φως της πνευματικής και σωματικής τους
υγείας και πλημμυρισμένοι με τη βεβαιότητα, ότι τους
ανοίγουμε την αυλαία της ζωής, για να την κατακτήσουν
με τα δικά τους πνευματικά και ηθικά εφόδια και τις δικές
μας ολόθερμες ευχές.
Είναι γεγονός, Δεσποινίδες και Κύριοι Απόφοιτοι της
τάξεως

του

2014,

ότι

όσο

επίσημες

και

όσο

φαντασμαγορικές κι αν είναι οι τελετές αποφοίτησης δεν
αίρουν, ούτε αναιρούν τις ανησυχίες σας για το μέλλον.
Γι’ αυτό επιτρέψτε μου παρακαλώ να εντάξω στις
προτροπές μου για μια επιτυχημένη πορεία στο μέλλον
τους στίχους ενός τραγουδιού από μια αποφοίτηση ενός
αμερικανικού

πανεπιστημίου

το

1997

«Απόφοιτε!

Αποδέξου κάποιες διαχρονικές αλήθειες. Κι εσύ θα
μεγαλώσεις. Και όταν το κάνεις, θα νομίζεις πως όταν
ήσουν νέος οι τιμές ήταν λογικές, οι πολιτικοί ήταν
αξιοπρεπείς και τα παιδιά σέβονταν τους μεγαλύτερους».
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Είναι γεγονός ότι η ανθρωπότητα περνάει σήμερα μια
μεταβατική περίοδο, τόσο σε επίπεδο συσχετισμού
δυνάμεων, όσο και σε επίπεδο κλιματικής αλλαγής.
Για να διαχειριστούμε τις δύο αυτές τεράστιες κρίσεις
χρειαζόμαστε ανθρώπους με μακροχρόνιο όραμα όχι μόνο
για τη χώρα τους, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο.
Κι εσείς με τις σπουδές σας, τον υψηλό δείκτη
συνεργασίας,

αλληλεγγύης

και

αλληλοπεριχώρησης

μπορείτε να γίνετε οι αποτελεσματικοί διαχειριστές αυτών
των κρίσεων. Το κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση
και ανώδυνη αντιμετώπιση είναι η «Παιδεία» και ο
διαχωρισμός ρόλων και ευθυνών.
Γι’ αυτό μην σταματήσετε να οραματίζεστε, να στοχάζεστε
και να ψηλαφίζετε τα όνειρά σας. Να ψηλαφίζετε τα όνειρά
σας και να ριζώσετε μέσα σας βαθιά τη βεβαιότητα, πως
όταν θέλετε, όταν επιδιώκετε κάτι που θα τεθεί στην
υπηρεσία των συνανθρώπων σας το Σύμπαν ολόκληρο
θα έρθει αρωγός μαζί σας για να πραγματώσετε αυτό που
επιθυμείτε.
Η ανθρώπινη ιστορία και ιδιαίτερα η ιστορία των
επιστημών, «αποτελεί» μια αιώνια μαρτυρία της δύναμης
που έχουν τα όνειρα, να μας μεταμορφώνουν και να
συμβάλλουν στη μεταμόρφωση των στοχασμών μας και
των οραμάτων μας.
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Γι’ αυτό σας παρακαλώ να ονειρεύεστε. Να ονειρεύεστε
και να στοχάζεστε. Να στοχάζεστε και ν’ απλώνεστε στο
απέραντο γαλάζιο. Περπατώντας στα κύματα της ζωής θα
βρείτε το ζύγιασμα της δημιουργίας και της ανθρωπιάς. Να
μη φοβάστε το φως των άλλων. Ανάψτε τις δικές σας
φρυκτωρίες.
Παιδιά μου, η Ελλάδα μας, η πατρίδα μας, συνθέτει ένα
σύνολο με ανήκουστες δυνατότητες που δεν περιμένουν
παρά μόνο την εκπλήρωσή τους. Εσείς προορίζεστε να
ανταποκριθείτε με τρόπο μεγαλόπρεπο σ’ αυτό το
θεσπέσιο κάλεσμα για να βγει η Ελλάδα μας από την
περιφρόνηση, την απαξίωση και τον εσωτερικό διχασμό.
Εσείς με σύνεση και συνεργασία θα οπλίσετε την Ελλάδα
με σώφρονα λογισμό και καρδίαν νήφουσαν.
Εσείς με νου και στοχασμό, με όραμα κι ελπίδα θα τη
βοηθήσετε

να

ξεπεράσει

τη

μισο-εθνική

και

μισο-

ψυχολογική τάση της που την οδηγεί σε διαλεκτικές
ψευδο-συνθέσεις.
Εσείς με τη δική σας πνευματική και ηθική συγκρότηση θα
τη γλυτώσετε από τους σπόρους του λαϊκισμού, που μας
οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο.
Εσείς με το ακαδημαϊκό σας χτίσιμο, το ψυχικό σας
μεγαλείο και την αγάπη σας για τον άνθρωπο, θα είστε
ικανοί να φωτίσετε τα προβλήματα που μαστίζουν τον
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τόπο μας και ταυτόχρονα με ρεαλιστικό, συνετό και
επιστημονικό προγραμματισμό θα βάλετε τη χώρα μας σε
τροχιά αλληλοσεβασμού, κοινωνικής ισορροπίας και
συλλογικής δημιουργίας.
Η δύναμη της Ελλάδας είναι οι άνθρωποί της. Και ο
πλούτος της είστε εσείς η νέα γενιά. Εσείς που με τις
καλοσχεδιασμένες και αυστηρά μελετημένες προτάσεις
σας θα προετοιμάσετε την Ελλάδα του μέλλοντος και θα
κρατήσετε από το παρελθόν μόνο την κουλτούρα που τιμά
τον

άνθρωπο,

τον

οδηγεί

στην

εμπνευσμένη

δημιουργικότητα και τον στεφανώνει με δόξα και τιμή.
Γι’ αυτό σας παρακαλώ, σας ικετεύω ανοίξτε παράθυρα
θέασης στο παράλληλο σύμπαν και συνδεθείτε με την
αλλαγή, συνδεθείτε με το μέλλον.
Συμπορευθείτε και κατανοήστε τα βαθιά ανθρώπινα
αιτήματα και αναζητήστε τρόπους ικανοποίησης, τέτοιους
που θα ικανοποιούν εσάς και θα σας δημιουργούν μια
αίσθηση πληρότητας, χωρίς να βλάπτεται ο συνάνθρωπός
σας.
Συνεχίστε με φροντίδα και σεβασμό να διατηρείτε το
σωματικό σας κάλλος και να το ενισχύσετε με μόρφωση.
Ασκηθείτε καθημερινά στο μετριασμό των παθών σας,
καλλιεργήσετε τη σεμνότητα και την ολιγάρκεια και
σκεφτείτε καθημερινά,

ότι

ο
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παραγόμενος πλούτος

αποτελεί για κάθε δημιουργικό άνθρωπο στέφανον δόξης
και σημείο αναγνώρισης της θέσης του στην αναγωγική
κλίμακα που οδηγεί στην ανθρώπινη τελειότητα.
Παρακαλώ το Θεό, να είναι ανόθευτες οι απολαύσεις σας,
η ομορφιά σας ατελείωτη, η ευτυχία σας αστείρευτη. Και
όλα

αυτά

να

εκφράζονται

με

μια

πρωτόγνωρη

δημιουργικότητα που θα θεραπεύει τις επιστήμες και θα
διακονεί με σεμνότητα τον άνθρωπο.
Τα χρόνια που’ρχονται σας θέλουμε:
«Να κοιμάστε και η καρδιά σας να ξαγρυπνά.
να κοιτάζει τ’ άστρα στον ουρανό και το δοιάκι
και πως ανθοβολά το νερό στο τιμόνι».
Κρατήστε τα βαθιά κοιτάσματα της μνήμης σας σε καιρούς
ακμής και μακριά από ώρες κρίσης και άδειων λόγων.
Για να είστε ενάρετοι πρέπει κάθε πράξη σας να γίνεται με
δικαιοσύνη.
Ακολουθήστε το δρόμο της καινοτομίας και επενδύστε
στην παιδεία και στην έρευνα. Χωρίς να απορρίπτετε το
παρελθόν,

να

ανιχνεύετε

και

να

κατανοείτε

τις

συντεταγμένες του διεθνούς περιβάλλοντος, για να μη
μείνετε θεατές των επιστημονικών και τεχνολογικών
εξελίξεων.
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Αν δεχθούμε ότι ζούμε σε καιρούς φόβου και ανησυχίας,
σε καιρούς «ταραγμένης αμηχανίας, πλανητικών ρήξεων
και τεχνολογικών ανατροπών» πιστεύω ότι μόνο η
ανθρώπινη αλληλεγγύη σε συναρμογή, με την πολιτική
δράση και την τέχνη θα εξασφαλίσουν τις συνθήκες μέσα
στις οποίες το ατομικό συμφέρον θα συναρμοσθεί με το
συλλογικό. Αυτή η ιερή συλλογικότητα θα καταστείλει τον
οικουμενικό θόρυβο του διαδικτύου και θα φανερώσει τα
παράδρομα σημεία τα οποία αφού εντοπίσουμε και
εξουδετερώσουμε,
μελλοντικών

θα

εξελίξεων.

ανοίξουμε

το

Αυτές

εξελίξεις

οι

δρόμο
με

των
την

ανθρωπιστική τους δυναμική θα διαμορφώσουν το νέον
άνθρωπον.
Μόνο έτσι θα διώξουμε από πάνω μας τον παλιό
άνθρωπο και θα ενδυθούμε τον νέον. Έτσι μόνο θα
πορευθώμεν εις οδόν ειρήνης και δημιουργίας. Έτσι μόνο
θα εξασφαλιστεί σύγκλιση του συνόλου των ελληνικών
προσπαθειών, των ελληνικών οραμάτων και στοχασμών.
Και η σοφία και τα οράματα, όταν συνοδεύονται από
ενεργητικότητα και κριτική σκέψη αναδεικνύονται σε
υπέρτατα χαρίσματα.
Συγκροτήστε τον εαυτό σας έτσι που η εικονογραφία του
να έχει θετική αύρα και ταυτόχρονα πιστέψτε βαθιά ότι
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κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Πιστέψτε ότι μπορείτε να
πετύχετε και θα πετύχετε. Σας αξίζει να πετύχετε.
Αγωνιστείτε για να οπλιστείτε με υγεία, σοφία και
ανθρώπινη χάρη. Αν στην υγεία, σοφία και ανθρώπινη
χάρη προσθέστε και την αγάπη θα γίνετε πρωταθλητές
της ζωής. Θα αποκτήσετε το ιδανικό βάρος ψυχής και
σώματος. Και σύμφωνα με τον Ιερό Αυγουστίνο ο
άνθρωπος αξίζει όσο ζυγίζει. Και ζυγίζει όσο αγαπά.
Ν’ αγαπάτε και να χαμογελάτε. Να αποδεικνύετε τη
δύναμη του πνεύματός σας με την ποιότητα και το πάθος
για

εργασία.

Να

μελετάτε

συστηματικά

την

κάθε

περίπτωση στο περιβάλλον της προσωπικής σας ζωής και
του εργασιακού σας χώρου. Η μελέτη είναι πηγή σοφίας.
Θεμελιώστε μέσα σας και εμφυτέψτε την στην καθημερινή
πρακτική τη δημιουργική σκέψη. Και να γνωρίζετε ότι σ’
αυτή τη δημιουργική αύρα, ο άνεμος δεν θα φυσάει πάντα,
όπως τον θέλετε. Εσείς όμως πρέπει να είστε οπλισμένοι
με γνώση και αποφασιστικότητα για να ρυθμίσετε τα πανιά
του Ιστιοφόρου σας έτσι που να σας πηγαίνει εκεί που
θέλετε. Εκεί που πρέπει.
Καμία

οικονομική

αντιξοότητα

δεν

μπορεί

να

εμποδίσει την πρόοδο και την πορεία στην επιτυχία.
Ο Σεφέρης στην Ανδρομέδα γράφει:
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σας

«Λίγο ακόμα
θα ιδούμε τις αμυγδαλιές
ν’ ανθίζουν
τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο
τη θάλασσα να κυματίζει
λίγο ακόμα,
να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα».
Κι εσείς είστε η γενιά που θα σηκώσετε την Ελλάδα
ψηλότερα
Σας το ευχόμαστε.
Το περιμένουμε γιατί πιστεύουμε τόσο πολύ σε σας.
Πιστεύουμε ότι μπορείτε με τις σπουδές που θα κάνετε να
τιμήσετε τον εαυτό σας, τους γονείς σας και το Σχολείο
σας που πάντα θα σας αγαπά, πάντα θα σας σκέπτεται.
Αγαπητοί μου φίλοι και ακούραστοι εργάτες, δάσκαλοι και
καθηγητές,
Τα παιδιά μας, της τάξεως του 2014 ακούμπησαν από τη
μια

μεριά

στην

όχθη

των

ονείρων

σας

και

των

εκπαιδευτικών σας προσδοκιών και από την άλλη στην
όχθη των γονικών προσδοκιών που ταυτίζονται με το καλό
κ΄ αγαθό, το ωραίο και ευγενές.
Για την προσφορά σας αυτή γονείς και δασκάλους σας
θαυμάζω και σας ευχαριστώ.
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Παιδιά μου,
Τα έργα της θάλασσας, τα έργα της αγάπης και οι
σπουδές σας δεν τελειώνουν εδώ. Σήμερα αρχίζουν. Καλό
σας ταξίδι.
Σας ευχαριστώ.
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