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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Έντιμοι κύριοι Υπουργοί,
Κύριοι Βουλευτές,
Κύριε Πρύτανη,
Καθηγητή κύριε Πισσαρίδη,
Κυρίες και Κύριοι,
«Η επιστήμη δεν έχει πατρίδα» έλεγε ο Λουΐ Παστέρ, «έχουν όμως οι επιστήμονες».
Έτσι, με δικαιολογημένη υπερηφάνεια όλοι οι Κύπριοι ακούσαμε την είδηση της
απονομής του Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών, της ανώτατης αυτής διάκρισης, στο
συμπατριώτη μας Χριστόφορο Πισσαρίδη.
Και με συγκίνηση τον ακούσαμε λίγο αργότερα να λέει για τα πρώτα του αισθήματα:
«Σκέφτεσαι τη δουλειά σου, την οικογένειά σου, την πατρίδα σου…».
Στη Marfin Laiki Bank αισθανόμαστε μεγάλη τιμή και ικανοποίηση γιατί σήμερα ο
Χριστόφορος Πισσαρίδης καταλαμβάνει την έδρα Μarfin Laiki στις Ευρωπαϊκές
Σπουδές του Πανεπιστημίου Κύπρου, εργάζεται και διδάσκει στην πατρίδα μας,
λαμπρύνοντας με την παρουσία του το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του τόπου μας.
Πολλοί ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και Μέσα Ενημέρωσης ανά τον κόσμο γράφουν
σήμερα για τις ερευνητικές επιδόσεις

του Νομπελίστα Καθηγητή Πισσαρίδη, την

ιδιαίτερη συμβολή του στη Θεωρία της Αναζήτησης, που προσφέρει καινούρια
εργαλεία ανάλυσης και κατανόησης της αγοράς εργασίας και ειδικότερα της ανεργίας.
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Σε μια περίοδο, μάλιστα, που η ανεργία απασχολεί όλο και πιο έντονα την Ευρώπη
και τον κόσμο. Το μήνυμα προς τις επιχειρήσεις, τους ανέργους και το δημόσιο
χώρο γενικά, είναι ότι αυτή η αναζήτηση είναι μια εξόχως δημιουργική και
παραγωγική διαδικασία.
Εμείς, ως κυπριακή κοινωνία, αποτιμώντας τη μοναδική διάκριση του Νομπελίστα
συμπατριώτη μας, καλούμαστε να παραδειγματιστούμε από τα πρότυπα ήθους,
σεμνότητας και αρετής που αναδεικνύει με το έργο και την παρουσία του ο
Καθηγητής Πισσαρίδης.

Το αίσθημα ευθύνης και την ετοιμότητα ανιδιοτελούς

προσφοράς για το κοινό καλό.
Όσο δίκαιο είναι να υπερηφανευόμαστε για την κυπριακή καταγωγή του Νομπελίστα
Πισσαρίδη, αλλά και για την παράδοση που θέλει τους Κυπρίους να επενδύουν τα
μέγιστα στην παιδεία των παιδιών τους, άλλο τόσο αναγκαίο είναι να διαπιστώσουμε
πόσο υστερούμε ως χώρα στην προώθηση της έρευνας. Αυτό το συλλογικό χρέος
θα το σηκώσουμε όλοι μαζί – κράτος, επιστημονικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά
και ιδιωτικοί οργανισμοί που ιεραρχούν σωστά την εταιρική και κοινωνική τους
ευθύνη.
Η Marfin Laiki Bank υπόσχεται να συνεχίσει με αδιάπτωτο ενδιαφέρον τη συμβολή
της στην επίτευξη του κοινού οράματος ανάπτυξης, έρευνας και καινοτομίας στη
χώρα μας.
Αγαπητέ και σεβαστέ μας κύριε Πισσαρίδη,
Σε συγχαίρουμε και σε ευχαριστούμε για την ξεχωριστή αυτή στιγμή που πρόσφερες
στην Κύπρο μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας θυμίζεις με τρόπο εμφαντικό πως η
επιστήμη και η έρευνα είναι κοινό αγαθό, αλλά και κοινή ευθύνη. Και γι’ αυτό η
περισσότερη τιμή – όπως είπε ένας μεγάλος επιστήμονας – ανήκει σ’ εκείνους που
κάνουν την επιστημονική αλήθεια κοινό κτήμα της κοινωνίας, αναδεικνύουν την
αξιοπιστία της επιστημονικής ανακάλυψης και την κάνουν εφαρμόσιμη.
Αυτή η τιμή δίκαια σου ανήκει.
Σας ευχαριστώ.
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