
Χαιρετισμός από τον κ. Νικόλα Διομήδους, Προεδρεύοντα της ΦΕΠΑΝ 

Αξιότιμε κύριε Πρύτανη, έντιμε κ. Πρόεδρε του Πανεπιστημίου μας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλοι 

και φίλες μεταπτυχιακοί. 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην σημερινή τελετή αποφοίτησης μεταπτυχιακών 

φοιτητών. 

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από πολυγλωσσία, πολυπολιτισμικότητα, 

ραγδαίες εξελίξεις και ποικιλομορφία σε δομές και συστήματα, η εκπαίδευση αναδεικνύεται ως 

θεμελιώδης παράγων οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό 

παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη τα εκπαιδευτικά συστήματα να γίνονται όλο και πιο δυναμικά, 

ώστε να προβλέπουν τους μετασχηματισμούς της κοινωνίας και να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις 

προκλήσεις της. 

Μέσα σε ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο, όπου οι σκέψεις πηγαινοέρχονται, η αμφισβήτηση αποτελεί 

καθημερινό πραγματισμό και η περιέργεια αποτελεί θεού ευχής έργο
.
 ζωτικής σημασίας κύτταρα 

αποτελούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του. Κάθε ένας από αυτούς φέρνει μαζί του την γνώση που 

αποκόμισε από την κοινωνία που έζησε ως προπτυχιακός φοιτητής, συζητά τις διαφορές μεταξύ των 

πολιτισμών, την τεχνογνωσία που επικρατεί, τις δοκιμασμένες, τις υπό δοκιμασία και αποτυχημένες 

συνταγές συστημάτων. Συνταγές που είτε πέτυχαν, είτε δοκιμάζονται είτε απέτυχαν. 

Μέσα στην κοινωνία του σήμερα οι πλύστες αυτές συνταγές περνούν κρίση. Οικονομικά μοντέλα 

απέτυχαν, νέοι νόσοι ανακαλύφθηκαν, αρχές και αξίες αμφισβητούνται, η ενεργειακή κρίση αυξάνεται. 

Ο έντονος ενθουσιασμός και η επιμονή των επιστημόνων του χθες και του σήμερα μας δίδαξαν πολλά. 

Συνάμα όμως μας δημιούργησαν ακόμη περισσότερα ερωτηματικά. Ερωτηματικά σχετικά με το που 

πάμε σαν κοινωνία, πως θα καταφέρουμε να εξελίξουμε τον πολιτισμό μας κάνοντας σωστούς 

πολίτες του αύριο, πως αναπτύσσουμε την τεχνογνωσία μας και από μπορούμε να βρούμε διέξοδο 

από την οικονομική κρίση που σήμερα μαστίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

Την απάντηση στην κοινωνία του σήμερα και τις απαντήσεις συγκεκριμένων θεμάτων στην κοινωνία 

του αύριο καλείστε σήμερα να δώσετε εσείς. Ο κάθε ένας σας, μέσα από την εμβάθυνση των γνώσεων 

που αποκόμισε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που παρακολούθησε, είναι γεμάτος με όλα τα 

αναγκαία εφόδια εξειδικευμένης τεχνογνωσίας που του επιτρέπουν να προτείνει καινοτόμες ιδέες, να 

συμβουλεύει για πιθανούς κινδύνους που καραδοκούν και να προσθέτει το δικό του λιθάρι στο μεγάλο 

κτήριο που ονομάζεται βέβαιο σήμερα και σταθερό αύριο. 

Θα ήταν παράληψη μου η μη  ευχαρίστηση στους καθηγητές των τμημάτων του Πανεπιστημίου μας οι 

οποίοι με πολύ μεγάλο ζήλο προσπαθούν να γεμίσουν με εφόδια τον κάθε φοιτητή τους. Άνθρωποι 

καταξιωμένοι στο αντικείμενο τους, αναγνωρισμένοι για το έργο που επιτελούν και σημαντικό κομμάτι 

της αναγνώρισης και ανάπτυξης του επιπέδου του Πανεπιστημίου που σήμερα παίρνετε το 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σας. 



Με αυτές τις λίγες σκέψεις χαιρετίζω την αποψινή βραδιά και εύχομαι σε όλους σας μια επιτυχημένη  

σταδιοδρομία και κάθε προσωπική ευτυχία. 


