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Η σημερινή εκδήλωση είναι συγχρόνως ένα τέλος και μια αρχή.

Συγκεντρωνόμαστε για να τιμήσουμε μια ομάδα νέων ανθρώπων που δούλεψαν με πείσμα και
αφοσίωση για να εμβαθύνουν την γνώση τους στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής τους. Κλείνουν
σήμερα την επίπονη προσπάθειά τους με την επίτευξη ενός μεταπτυχιακού τίτλου. Την ίδια στιγμή,
ανοίγεται μπροστά τους η αρχή μιας σταδιοδρομίας: στην αγορά εργασίας, σε μια σειρά παραγωγικών
τομέων ή στην έρευνα, που θα τους κρατήσει μέσα στους κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ό,τι και αν επιλέξουν, φέρουν μαζί τους τα εφόδια που αποκόμισαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ένα
διεθνώς αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό ίδρυμα που προσφέρει σε όσους φοιτούν σε αυτό ένα
συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε πληθώρα επιστημονικών πεδίων.
Που έχει αποδείξει, πως έχει και το καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, και τις άριστες
εγκαταστάσεις και υποδομές, και την δέσμευση να παραμένει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων.

Ένα Πανεπιστήμιο που εφοδιάζει τους αποφοίτους του με
τις γνώσεις,
τις δεξιότητες,
την κριτική και αναλυτική σκέψη,
που τους καθιστούν ικανούς να διακριθούν τόσο επαγγελματικά όσο και επιστημονικά,
οπουδήποτε στον κόσμο, ανταποκρινόμενοι άριστα στο ανταγωνιστικό κλίμα των καιρών.

Εδώ λοιπόν κλείνει ο ρόλος του Πανεπιστημίου και ανοίγει η πορεία που θα χαράξει ξεχωριστά ο
καθένας από εσάς. Τί θα κάνετε με τα εφόδια που αποκομίσατε με σκληρή προσπάθεια.
Πώς θα εφαρμόσετε τα όσα διδαχτήκατε σε κάτι ουσιαστικό.
Αυτό είναι αναμφίβολα και το μεγαλύτερο στοίχημα για κάθε γενιά: να κάνει κάτι καλύτερο για τον
κόσμο από ό,τι έπραξαν οι προηγούμενοι.

Πολλοί από εσάς θα αφοσιωθείτε στην έρευνα. Ευχή δική μου, θα ήταν να κάνετε ένα βήμα παραπέρα,
αναγνωρίζοντας πως η πραγματική αξία της επιστήμης μετριέται με τον θετικό αντίκτυπό της στον
άνθρωπο. Πως όσο κι αν είναι γοητευτική η ιδέα της έρευνας για την έρευνα, μεγαλύτερο αντίκτυπο
έχει η πρωτοποριακή ιδέα που γίνεται εφαρμόσιμη επιστήμη. Πως τελικός αποδέκτης όσων κάνουμε
είναι πάντα η ίδια η κοινωνία. Και πως προς το ευρύτερο όφελος αυτής πρέπει να λειτουργεί ο καθένας
μας ώστε, φτάνοντας πια στο τέλος μιας επαγγελματικής πορείας, να μπορεί να ισχυριστεί ότι άφησε
πίσω του ένα αποτύπωμα ουσιαστικό.

Το ίδιο ισχύει και για εκείνους που θα επιλέξουν τον επιχειρηματικό στίβο και την αγορά εργασίας. Η
επαγγελματική καταξίωση είναι αναμφίβολα σημαντική για όλους - το να μπορέσει όμως κανείς
οποιονδήποτε χώρο και αν εργαστεί, να λειτουργήσει με μέτρο του την κοινωνία, είναι αυτό που ορίζει
την πραγματική επιτυχία, επαγγελματικά και προσωπικά.

Με τις σκέψεις αυτές, θα ήθελα να συγχαρώ όλους εσάς, τους σημερινούς μας αποφοίτους, για τον
τίτλο που σε λίγο θα κρατάτε στα χέρια σας. Να συγχαρώ επίσης τους καθηγητές και το επιστημονικό
προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου που μοιράζονται απόψε ένα μερίδιο της επιτυχίας σας. Και να
ευχηθώ σε όλους σας ανεξαιρέτως να αξιοποιήσετε το ταλέντο και τις γνώσεις σας για το καλύτερο –
έκαστος εφ' ω ετάχθη.

Για να μπορείτε κάποτε να κοιτάτε την σημερινή ημέρα, σαν την αρχή της δική σας ξεχωριστής πορείας.

Ευχαριστώ.

