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Αγαπητοί απόφοιτοι! 
 
Σας συγχαίρω θερμά για την επιτυχή ολοκλήρωση των 
σπουδών σας! 
Ένας ακόμα σημαντικός κύκλος στο μαραθώνιο της γνώσης 
κλείνει σήμερα με την αποφοίτησή σας. Κάθε τέλος όμως 
σημαίνει την αρχή για τον επόμενο κύκλο για το επόμενο 
κεφάλαιο στην ζωή σας. Στην οικονομία της γνώσης που 
ζούμε σήμερα η μάθηση δεν μπορεί παρά να είναι αέναη. 
Σήμερα σαλπάρετε για τον επόμενο σταθμό της ζωής σας, 
οπλισμένοι με γνώσεις αιχμής, με προηγμένες ικανότητες, με 
κρίσιμες δεξιότητες και με σημαντικά εφόδια που αποκτήσατε 
κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Θα σας φανούν πολύτιμοι 
αρωγοί για να ξεπεράσετε με επιτυχία, εμπόδια και δυσκολίες 
που αναπόφευκτα θα παρουσιαστούν στο ταξίδι σας. 
Είτε επιλέξετε την ανέλιξη στο επάγγελμά σας, είτε 
αποφασίσετε να συνεχίσετε τις σπουδές σας στο σχολείο μας, 
σε μια άλλη ειδικότητα, ή το Πανεπιστήμιο, οι γνώσεις που 
αποκτήσατε θα σας βοηθήσουν, με τη δική σας σκληρή 
δουλειά, να εκπληρώσετε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σας. 
Όλα αυτά τα τρία ή τέσσερα χρόνια της φοίτησής σας στο 
σχολείο μας, δεν χάσατε τη πίστη στον εαυτό σας και στις 
ικανότητές σας ακόμα και στις αποτυχίες σας, τις οποίες 
κάνατε χρυσές ευκαιρίες για να γίνετε καλύτεροι. Τολμήσατε 
να ονειρευτείτε! 
Το απολυτήριο και πτυχίο που σήμερα θα παραλάβετε, 
έρχεται να επιβραβεύσει και να ανταμείψει τις επίπονες 
προσπάθειες που καταβάλατε, για την ολοκλήρωση ενός 
ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος σπουδών. Η επιτυχία 
σας αυτή θα πρέπει να σας δίνει δύναμη και να σας γεμίσει 
αισιοδοξία για το μέλλον! 

Αγαπητοί απόφοιτοι! 
Το εξόχως τιμητικό για εμένα προνόμιο να εκπροσωπώ τους 
καθηγητές σας, επιβάλλει να τους ευχαριστήσω ολόψυχα, 
γιατί έδωσαν τον αγώνα  μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια. 
Στάθηκαν πλάι σας, εντός και εκτός της τάξης, υπερέβησαν 
τον τυπικό εκπαιδευτικό τους ρόλο, έγιναν φίλοι σας, 
συνοδοιπόροι στις δυσκολίες σας, μαθησιακές, προσωπικές, 
οικογενειακές. Δικαίωσαν το ρόλο τους ως λειτουργοί της 
εκπαίδευσης, δάσκαλοι σε ένα σχολείο που σέβεται τη 
δύσκολη αποστολή του. Τους αξίζουν συγχαρητήρια! 
Συγχαρητήρια όμως αξίζουν και οι δικοί σας άνθρωποι, η 
οικογένεια σας, τα παιδιά σας, οι φίλοι σας που διαρκώς σας 
ενθάρρυναν στο δύσκολο τόλμημα των σπουδών σας, παρόλο 
που σας στερήθηκαν καθημερινά για αρκετές ώρες! 
Αγαπητοί απόφοιτοι! 
Στο νέο ταξίδι σας που ξεκινά σήμερα, όλοι οι καθηγητές, σας 
ευχόμαστε, ότι καλύτερο για σας και θέλουμε να γνωρίζετε 
ότι βρισκόμαστε δίπλα σας, αρωγοί σε κάθε σας προσπάθεια, 
όπως θέλουμε και εσείς να διατηρήσετε τους δεσμούς σας 
μαζί μας! 
Πολλές ευχές για ένα μέλλον που ανταποκρίνεται στις 
φιλοδοξίες και προσδοκίες σας! 
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