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Είναι για μένα τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα σας αφού σήμερα είναι μια
ιδιαίτερη μέρα για μας, το αύριο αυτού του τόπου. Μια μέρα όπου η
δουλειά τεσσάρων χρόνων ανταμείβεται, αφού απόψε παίρνουμε το
πτυχίο μας το οποίο αποτελεί το εισιτήριο που μας οδηγεί στο επόμενο
στάδιο της ζωής μας.
Ένα καράβι προσδοκιών και ονείρων ξεκίνησε χρόνια πριν να ετοιμάζεται
για το μεγάλο ταξίδι της ζωής. Ένα ταξίδι που ξεκινά σήμερα βάζοντας
πλώρη για τους πιο μακρινούς ωκεανούς του κόσμου ,ενισχυμένο με τις
ισχυρές γνώσεις ,τις εμπειρίες και τις αναμνήσεις που αποκομίσαμε αυτά
τα τέσσερα χρόνια και οι οποίες αποτελούν πολύτιμα εφόδια που θα μας
συνοδεύουν σε όλη μας τη ζωή.
Με οδηγό τα εφόδια λοιπόν αυτά ,καλούμαστε να ανταποκριθούμε όλοι
εμείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη
κοινωνία, σε μια κοινωνία στην οποία δεσπόζει η αβεβαιότητα για το
αύριο που έρχεται και η οποία μας προκαλεί τρομακτικές ανησυχίες για τη
μελλοντική μας επαγγελματική αποκατάσταση .
Είναι φανερό πως για τη βαθιά πληγείσα κοινωνία μας απαιτείται άμεση
λύτρωση από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει σήμερα και
επούλωση των πληγών της. Πληγές που όμως καθημερινά μεγαλώνουν και
πληθαίνουν επηρεάζοντας κατά κύριο λόγο εμάς τους νέους επιστήμονες,
οι οποίοι γεμάτοι όνειρα θα αναζητήσουμε την πρώτη μας επαγγελματική
στέγη. Η συνεχής αύξηση της ανεργίας και συνάμα η τόνωση του δικού
μας αισθήματος αβεβαιότητας οδηγεί στο κενό τα όνειρα κάθε νέου
ανθρώπου που φιλοδοξεί για ένα καλύτερο αύριο σε μια καλύτερη
κοινωνία. Σε μια κοινωνία όπου τα δικά μας παιδιά θα μπορούν να ζήσουν
και να μεγαλώσουν.

Συμφοιτητές, Συμφοιτήτριες.
Ο δρόμος για την επιτυχία είναι ένας και σαφέστατα, δεν είναι στρωμένος
με ροδοπέταλα. Τη δεδομένη στιγμή ο δρόμος μας προς την επιτυχία
γίνεται ακόμη πιο δύσβατος αφού καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα
σωρό επιπρόσθετα εμπόδια. Πρέπει ο καθένας μας να αντιληφθεί ότι η
επιτυχία ενός στόχου απαιτεί τρία πράγματα. Δουλειά, δουλειά και
δουλειά. Στην αντίπερα όχθη, οι δρόμοι για την αποτυχία είναι πάρα
πολλοί και αυτοί θα είναι στρωμένοι με ροδοπέταλα για να μας
παρασύρουν να τους ακολουθήσουμε. Από καρδιάς εύχομαι σε όλους ο
δρόμος που θα επιλέξετε να είναι ο καλύτερος. Γιατί αυτή η κοινωνία που
μας περιμένει εκεί έξω, χρειάζεται νέους ανθρώπους σαν εμάς,
ανθρώπους με όρεξη για δουλειά, ανθρώπους φιλόδοξους με όραμα έτσι
ώστε να την βγάλουν από τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει.
Σας εύχομαι ότι καλύτερο στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία και την
καλύτερη δυνατή συνέχεια σε ό,τι κι αν κάνετε.
Τελειώνοντας, απόψε θεωρώ χρέος μας να απευθύνουμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ σε όλους όσους βρίσκονταν δίπλα μας σε αυτήν τη δύσκολη
προσπάθεια. Στους συμφοιτητές μας, που ήταν τέσσερα χρόνια δίπλα μας
να μας στηρίζουν και να μοιράζονται μαζί μας τις ανησυχίες και τα
προβλήματα μας. Στους καθηγητές μας που ήταν εκεί, έτοιμοι να μας
βοηθήσουν με κάθε τρόπο σε κάθε δυσκολία που αντιμετωπίσαμε. Πάνω
από όλους όμως, το μεγαλύτερο ευχαριστώ αξίζουν οι δικοί μας γονείς
που περνούσαν κάθε εμπόδιο μας σαν να ήταν δικό τους, αυτά τα τέσσερα
χρόνια. Που βρίσκονται πάντα εκεί όταν τους χρειαζόμαστε, να στηρίζουν
κάθε μας βήμα. Που θα είναι πάντα εκεί στις δυσκολίες που έρχονται
αύριο. Είναι βέβαιο, πως θα είναι διπλά και τριπλά χαρούμενοι μια τέτοια
μέρα.

Ευχαριστώ.

