
 

     

  
  

   

Ομιλία Πρφτανη ςτισ Τελετέσ Αποφοίτηςησ 2011: 
«Από το Ναυάγιο τησ Κερφνειασ και του Μαζωτοφ  

ςτην Κφπρο τησ επιςτθμησ και τησ Προοπτικθσ» 
30 Ιουνίου 2011 

              

Εκλεκτοί προςκεκλθμζνοι,  

Αγαπθτά μζλθ του ακαδθμαϊκοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ, 

Αγαπθτζσ και αγαπθτοί απόφοιτοι, 

Αγαπθτοί γονείσ, 

 

Καλθςπζρα ςασ! 

 

Με ιδιαίτερθ χαρά και ςυγκίνθςθ ςασ καλωςορίηω ςτθν 16θ Σελετι Αποφοίτθςθσ του 

Πανεπιςτθμίου Κφπρου. Μία τελετι-γιορτι, θ οποία αποτελεί ταυτόχρονα ζνα ςθμείο 

ςυνάντθςθσ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ με τθν κυπριακι κοινωνία, αλλά και μία ευκαιρία 

κριτικισ αυτo-αξιολόγθςθσ. θμείο ςυνάντθςθσ, που πραγματοποιείται ωσ ζνδειξθ 

ευγνωμοςφνθσ προσ τουσ ακαδθμαϊκοφσ και το διοικθτικό προςωπικό, αλλά και τθν κάκε μία 

οικογζνεια ξεχωριςτά, που ςτιριξαν ςτακερά και με υπομονι τουσ ςθμερινοφσ απόφοιτουσ 

κατά τθ  διάρκεια των ςπουδϊν τουσ.  

 

Αρχίηοντασ, κα ικελα να απευκφνω τισ κερμζσ μου ευχαριςτίεσ ςτουσ εκλεκτοφσ μασ 

προςκεκλθμζνουσ, οι οποίοι, πιςτοί ςτο ραντεβοφ τθσ ετιςιασ αυτισ ςυνάντθςθσ, μασ τιμοφν με 

τθν παρουςία τουσ:  

 

- Σθν Ζντιμθ Τπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, κα. ωτθροφλα Χαραλάμπουσ, 
 

- Σουσ Ζντιμουσ Βουλευτζσ και Εκπροςϊπουσ των Κομμάτων, 
  

- Σον Εκπρόςωπο του Αρχθγείου τθσ Αςτυνομίασ, 
 

- Σον Πρόεδρο του υμβουλίου του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, 
 

- Σουσ Αντιπρυτάνεισ και τα μζλθ του υμβουλίου και τθσ υγκλιτου, 
 



 

- Σον αποψινό μασ ομιλθτι, Κακθγθτι Επεμβατικισ Ακτινολογίασ ςτο Πανεπιςτιμιο του Λονδίνου 
και Πρόεδρο τθσ υμβουλευτικισ Επιτροπισ για τθν ίδρυςθ τθσ Ιατρικισ χολισ ςτο ΠΚ, κ. Andy 
Adams.  
 

Επί τθ ευκαιρία, εκ μζρουσ όλων μασ, να εκφράςω τθ βακιά μου εκτίμθςθ και τισ κερμζσ μου 

ευχαριςτίεσ ςτον κ. Adam, για τθν κακοριςτικισ ςθμαςίασ ςυμβολι του ςτθν εξαιρετικι πρόοδο 

που ςθμειϊνεται ςτισ εργαςίεσ τθσ Επιτροπισ, ϊςτε το 2013 να υποδεχκοφμε τουσ πρϊτουσ 

φοιτθτζσ τθσ Ιατρικισ μασ χολισ.  

 
Ιδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ απευκφνω τόςο ςτον Τπουργό Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, όςο και ςτον 

Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Παιδείασ τθσ Βουλισ που ςτιριξαν κακοριςτικά τθν ίδρυςθ 

τθσ χολισ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτο Πανεπιςτιμιο Κφπρου. Η χολι, που προςφάτωσ 

ξεκίνθςε τθ λειτουργία τθσ,  κα αναβακμίςει ςθμαντικά τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ του 

Πανεπιςτθμίου. 

 
Βριςκόμαςτε λοιπόν εδϊ για να τιμιςουμε τουσ 1.206 νζουσ αυτισ τθσ ακαδθμαϊκισ χρονιάσ για 

τθν επιτυχθμζνθ τουσ πανεπιςτθμιακι πορεία και παράλλθλα να τουσ ςυγχαροφμε για ζνα 

ουςιαςτικό και ςυμβολικό άλμα ηωισ που ολοκλθρϊνεται ςιμερα.  

 
τθν ομιλία μου κα χρθςιμοποιιςω μερικοφσ ςυμβολιςμοφσ: δφο ςθμαντικά αρχαιολογικά 

ναυάγια, το ναυάγιο τθσ Κερφνειασ και το ναυάγιο του Μαηωτοφ. Δφο ναυάγια με ομοιότθτεσ, 

αλλά και διαφορζσ, κυρίωσ όμωσ με τα αυτοτελι  διδάγματα τουσ.  

 
Σο ναυάγιο τθσ Κερφνειασ εντοπίςτθκε το 1965 από τον Ανδρζα Καριόλου, ςε βάκοσ 30 περίπου 

μζτρων, 1 ναυτικό μίλι Βορειο-Ανατολικά του λιμανιοφ τθσ Κερφνειασ. 

 
Η ςυςτθματικι αναςκαφι που ζγινε ςτο διάςτθμα 1968-69 από τθν 50μελι ομάδα του 

Πανεπιςτθμίου τθσ Pennsylvania, αποτελοφμενθ από επιςτιμονεσ, δφτεσ και αρχαιολόγουσ από 

12 χϊρεσ, χρονολόγθςε το ναυάγιο ςτα τζλθ του 4ου αι. π.Χ..  

 

Ήταν ζνα μικρό εμπορικό πλοίο, 15 μζτρα μικουσ και πλάτουσ 4 μζτρων, φορτωμζνο με: 404 

αμφορείσ εκ των οποίων 343 ιταν από τθ Ρόδο. 

 

Επρόκειτο για μία πρωτοποριακι για τθν εποχι αρχαιολογικι ζρευνα, ςτθν οποία 

εφαρμόςτθκαν για πρϊτθ φορά  νζεσ μζκοδοι. Η αναςκαφι ολοκλθρϊκθκε ςε ςφντομο ςχετικά 

χρονικό διάςτθμα, κακϊσ θ ομάδα εργαηόταν εντατικά ανά τετράμθνεσ ερευνθτικζσ περιόδουσ, 

ενϊ θ ςυντιρθςθ διιρκεςε 5 χρόνια, με τθν αποκλειςτικι και πλιρθ απαςχόλθςθ 7 

επιςτθμόνων.  



 

 
Αξιοςθμείωτθ ιταν θ εντυπωςιακι  διατιρθςθ του πλοίου, κακϊσ διαπιςτϊκθκε πωσ το 60% 

του ςκαριοφ, είχε ςωκεί. ιμερα εκτίκεται ςτο φροφριο τθσ κατεχόμενθσ Κερφνειασ,  από 

εκείνουσ που δεν είχαν και δεν ζχουν καμία  ςχζςθ με το ταξίδι, τθν ανεφρεςθ  και το μινυμά 

του! 

 
Σο γεγονόσ ότι το ναυάγιο ιταν καλά διατθρθμζνο, επζτρεψε τθν καταςκευι, για πρϊτθ φορά, 

ενόσ ακριβοφσ αντιγράφου αρχαίου πλοίου. Σο ΚΕΡΤΝΕΙΑ ΙΙ καταςκευάςκθκε, και κακελκφςκθκε 

ςτο Πζραμα, το 1987, με πρωτοβουλία του Ελλθνικοφ Ινςτιτοφτου για τθν προςταςία τθσ 

ναυτικισ παράδοςθσ ςτθν Ελλάδα και του Institute of Nautical Archaeology των Ηνωμζνων 

Πολιτειϊν τθσ Αμερικισ.  

 
Αν και θ ζρευνα  για το καράβι τθσ Κερφνειασ ολοκλθρϊκθκε το 1974, καμία άλλθ 

δραςτθριότθτα ςε κζματα ενάλιασ αρχαιολογίασ, δεν ςυντελζςτθκε ςτον τόπο μασ μζχρι το 

2007.    

 
Κφριοσ λόγοσ πιςτεφω πωσ είναι το γεγονόσ ότι θ αναςκαφι του ναυαγίου τθσ Κερφνειασ ζγινε 

αποκλειςτικά από φορείσ του εξωτερικοφ, χωρίσ τθν ουςιαςτικι ςυμμετοχι Κυπρίων.  

 
αράντα (40) χρόνια μετά, μια άλλθ ανακάλυψθ ναυαγίου ιρκε να (ξανά)ταράξει τα νερά! 

 
τθ καλάςςια περιοχι Μαηωτοφ, ςε μεγαλφτερο βάκοσ εντοπίηεται ζνα αρχαίο ναυάγιο, πάλι 

εμπορικοφ πλοίου, το οποίο μετζφερε αμφορείσ από τθ Χίο.  Τπολογίηεται πωσ  είναι κατά μιςό 

αιϊνα αρχαιότερο από εκείνο τθσ Κερφνειασ και  χρονολογείται ςτα μζςα του 4ου αι. π.Χ.. Είναι 

μεγαλφτερων διαςτάςεων, μικουσ περίπου 25 μζτρων, ενϊ φαίνεται να μετζφερε ςτο αμπάρι 

του πάνω από 800 αμφορείσ. 

 
Η αναςκαφι του βρίςκεται ςε αρχικά ςτάδια, επομζνωσ πολλζσ λεπτομζρειεσ παραμζνουν 

ακόμθ άγνωςτεσ. Εντοφτοισ, θ ςθμαςία του είναι ανεκτίμθτθ: πρόκειται για μία από τισ 

ελάχιςτεσ ςυςτθματικζσ ζρευνεσ ςε ναυάγιο τζτοιασ θλικίασ, που διενεργοφνται ςτθ Μεςόγειο 

αυτι τθ ςτιγμι.   

 

 

 

Επιπλζον, για τθν Κφπρο, θ ςθμαςία του είναι μοναδικι: ςθματοδοτεί τθν ζναρξθ τθσ ενάλιασ 

αρχαιολογίασ ςτο νθςί, αφοφ θ ζρευνα αυτι τθ φορά, διενεργείται κυρίωσ από κυπριακοφσ 

φορείσ. Οι αρχαιολόγοι τθσ Ερευνθτικισ Μονάδασ Αρχαιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, ςε 



 

ςυνεργαςία με  το Κδρυμα ΘΕΣΙ και το Σμιμα Αρχαιοτιτων, εργάηονται ςυςτθματικά για αυτι 

τθν ζρευνα από το 2007.  

 
Εφαρμόηονται οι τελευταίεσ επιςτθμονικζσ μζκοδοι και καλοφνται ειδικοί από διάφορεσ  χϊρεσ 

του εξωτερικοφ, ϊςτε να διατθρθκεί το υψθλό επίπεδο τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ.  

 
Οι προτεραιότθτεσ αυτι τθ φορά είναι ςαφείσ και διαφζρουν από εκείνεσ τθσ Κερφνειασ: ςτόχοσ 

δεν είναι θ γριγορθ ανζλκυςθ ενόσ εντυπωςιακοφ φορτίου από το βυκό, αλλά κυρίωσ θ 

εκπαίδευςθ του κυπριακοφ δυναμικοφ ςτον τομζα αυτό και θ δθμιουργία υποδομισ, ϊςτε να 

εξαςφαλιςτεί ότι, θ μελζτθ του πολιτιςτικοφ πλοφτου τθσ κυπριακισ κάλαςςασ κα είναι δυνατι 

και ςτο μζλλον. 

 
Επομζνωσ, θ ομάδα δεν μπορεί να είναι τόςο πολυμελισ, όςο αυτι του ναυαγίου τθσ Κερφνειασ, 

και οι διαδικαςίεσ είναι, αναγκαςτικά, μεκοδικά αργζσ. Οι φορείσ που ζχουν πλαιςιϊςει το 

Πανεπιςτιμιο ζχουν πιςτζψει απόλυτα το ςτόχο αυτό και ιδθ τα αποτελζςματα είναι πολφ 

ενκαρρυντικά: Η Κφπροσ, πλζον, ζχει κακιερωκεί με αξιϊςεισ ςτον παγκόςμιο χάρτθ τθσ ενάλιασ 

αρχαιολογικισ ζρευνασ.  

 
Η Ερευνθτικι Μονάδα Αρχαιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, μζςα από αυτι τθ διαδικαςία, 

ετοιμάηει και εκπαιδεφει ςτθν ουςία μια νζα γενιά αρχαιολόγων, μια νζα γενιά ερευνθτϊν, 

πολλά υποςχόμενθ για τον τόπο μασ. Η μεγάλθ διαφορά, λοιπόν, με το ναυάγιο τθσ Κερφνειασ 

είναι ζκδθλθ.  

 
Σότε, εμείσ οι Κφπριοι (παιδί εγϊ τότε) κοιτοφςαμε από τθν ακρογιαλιά τθσ Κερφνειασ τουσ 

Αμερικανοφσ επιςτιμονεσ και τεχνικοφσ να κάνουν τθ μεγάλθ προςπάκεια ανζλκυςθσ. ιμερα, 

εμείσ είμαςτε οι πρωταγωνιςτζσ, με τουσ νζουσ ερευνθτζσ να αποκτοφν απαράμιλλεσ εμπειρίεσ.  

 
Είναι βζβαιο πλζον ότι ςτα διάφορα αρχαία ναυάγια τθσ Μεςογείου κα ςυμβάλουμε 

καταλυτικά με τθν εμπειρογνωμοςφνθ μασ, κα είμαςτε παρόντεσ, διότι  αποκτοφμε τθν 

κατάλλθλθ τεχνογνωςία ςτθν ενάλια αρχαιολογία.  

 
Σο ναυάγιο τθσ Κερφνειασ και αυτό του Μαηωτοφ μασ δείχνουν  ακριβϊσ γιατί πρζπει να 

βριςκόμαςτε ςυνεχϊσ ςτο επίκεντρο των επιςτθμονικϊν εξελίξεων.  

 

το ςθμείο αυτό, κεωρϊ πωσ μια μικρι ιςτορικι αναδρομι ςτο παρελκόν είναι απαραίτθτθ, 

ϊςτε να αντιλθφκοφμε καλφτερα τθν ταυτότθτα και τον προοριςμό μασ. 

 



 

Όταν, λοιπόν, ςτθν Ευρωπαϊκι ιπειρο ξεκινοφςε θ αναγζννθςθ και ο Γουτεμβζργιοσ  

τελειοποιοφςε  τθν πρϊτθ του τυπογραφικι μθχανι, θ Κφπροσ μετζβαινε από τθ φραγκοκρατία 

ςτθν ενετοκρατία.  

 
Όταν αργότερα οι Ευρωπαίοι με τον Κολόμπο ανακαλφπτουν ι μάλλον κατακτοφν το νζο κόςμο, 

εμείσ εδϊ ηοφςαμε τθν επιβολι των Ενετϊν και τθν εμμονι τουσ να ενιςχφςουν τθ δεςποτεία 

τουσ.  

Η ανακοίνωςθ των  «Νόμων τθσ Παγκόςμιασ ζλξθσ» από τον Νεφτωνα μασ βρίςκει να διανφουμε 

ιδθ, ζναν αιϊνα μαρτυρίου υπό τθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία.          

  
Ο ελλθνιςμόσ δεν ςυμμετείχε τότε οφτε ςτθ βιομθχανικι επανάςταςθ. Εκείνεσ τισ ιςτορικζσ 

ϊρεσ, τουσ Ζλλθνεσ δεν τουσ ενδιζφερε θ ατμομθχανι του Watt, αλλά θ δθμιουργία τθσ Φιλικισ 

Εταιρείασ. 

 

Όταν το 1821 θ Ελλάδα αγωνιηόταν για τθν εκνικι ανεξαρτθςία, ο Michael Faraday ςχεδίαηε τθν 

τελικι μορφι θλεκτρικοφ μοτζρ, που αποτζλεςε τθν αρχι τθσ θλεκτρικισ εποχισ.  

 
Σο 1859, ενϊ ο Κάρολοσ Δαρβίνοσ  δθμοςίευε το ζργο του για τθν «καταγωγι των ειδϊν», ο κυπριακόσ 

ελλθνιςμόσ ςυρρικνωνόταν επικίνδυνα, με ελάχιςτεσ ελπίδεσ να επιηιςει. Λίγο αργότερα, ςτο Λονδίνο, ο 

Καρλ Μαρξ ζγραφε ‘Το Κεφάλαιο’, ο πρϊτοσ τόμοσ του οποίου εκδόκθκε το 1867. Σθν ίδια περίπου 

χρονικι περίοδο, ςτθν Κφπρο, ο Louis Palma di Cesnola ρθμάηει ανεμπόδιςτα και κατακλζβει τθν 

πολιτιςτικι αρχαιολογικι κλθρονομιά τθσ πατρίδασ μασ.  

 
Σο 1878, όταν εμείσ περνοφςαμε από τθν Οκωμανικι ςτθ Βρετανικι αυτοκρατορία, ο Φιηϊ 

μετροφςε τθν ταχφτθτα του φωτόσ με εκπλθκτικι ακρίβεια, φτάνοντασ ζτςι ςτθ 2θ επανάςταςθ, 

εκείνθ τθσ φυςικισ, θ οποία και ζρχεται να απαντιςει και να εξθγιςει μία για πάντα, το 

φαινόμενο τθσ «υπεριϊδουσ καταςτροφισ».   

 
Μζςα ςε αυτιν τθν κοςμογονικι επανάςταςθ, ο Blank, o Bohr, o Heisnberg, θ Marie Curie, ο 

Albert Einstein και πολλοί άλλοι, γράφουν ςτθν ουςία τθ ςφγχρονθ ιςτορία τθσ εξζλιξθσ του 

κόςμου.   

 

To 1895, τισ μζρεσ που ο Rontgen ανακαλφπτει τισ ακτίνεσ Χ, όλεσ οι πόλεισ τθσ Κφπρου 

οργανϊνουν και ςτζλνουν υπομνιματα ςτον τότε υπουργό αποικιϊν Σςιάμπερλιν, με αίτθμα 

τθν ζνωςθ τθσ Κφπρου με τθν Ελλάδα.  

 



 

Αυτιν τθ χρονικι περίοδο, θ Ελλάδα, βίωνε τουσ Ελλθνοτουρκικοφσ και ςτθ ςυνζχεια τουσ 

Βαλκανικοφσ πολζμουσ και, λίγο αργότερα, τθ Μικραςιατικι καταςτροφι.   

 
Η Κφπροσ, γίνεται και επίςθμα Βρετανικι αποικία. Σο 1928, όταν οι Βρετανοί οργανϊνουν 

λαμπρζσ τελετζσ για τα 50 χρόνια βρετανικισ κυριαρχίασ, οι Κφπριοι αντιδροφν δυναμικά, ενϊ 

ςτο Παρίςι ο Αλεξάντερ Φλζμινγκ ανακαλφπτει τθν πενικιλίνθ.   

 

τα οκτωβριανά του 1931, απονζμεται το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικισ ςτον Otto Heinrich, για τισ 

ανακαλφψεισ του γφρω από το αναπνευςτικό ςφςτθμα, ενϊ  εμείσ βυκιηόμαςτε ςτθν 

Παλμεροκρατία.  

 
Μετά τον 2ο Παγκόςμιο Πόλεμο, ενϊ θ θλεκτρονικι κάνει τα μεγάλα τθσ άλματα και ο δυτικόσ 

επιςτθμονικόσ κόςμοσ βιϊνει ζνα νζο ςθμείο- ςτακμό με τθν ανακάλυψθ τθσ δομισ του DNA, 

που πραγματοποιικθκε το 1953 από τουσ Βρετανοφσ Σηζιμσ Γουάτςον και Φράνςισ Κρικ, ςτθν 

Κφπρο βριςκόμαςτε ςτισ παραμονζσ του εκνικο-απελευκερωτικοφ μασ αγϊνα.  

 
Σο 1960, ιδρφεται θ Κυπριακι Δθμοκρατία και λίγο πριν από τα πρϊτα τθσ γενζκλια, ο Ρϊςοσ 

Γιοφρι Γκαγκάριν είναι ο πρϊτοσ άνκρωποσ που ταξιδεφει ςτο διάςτθμα.   

 
τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 70ϋ θ ανκρωπότθτα παρακολουκοφςε τισ εξελίξεισ του διαςτθμικοφ 

προγράμματοσ Apollo, τθσ NASA, ενϊ ςτθν Κφπρο ο διχαςμόσ φοφντωνε με αποκορφφωμα τα 

γεγονότα του 74ϋ, με το πραξικόπθμα και τθν τουρκικι ειςβολι.  

 
Ήμαςταν λοιπόν απόντεσ από τισ ςτιγμζσ που ςυνάρπαηαν τον κόςμο, γιατί δεν μασ το 

επζτρεπαν οι τότε πολιτικζσ και ιςτορικζσ ςυνκικεσ.  

 
ιμερα, με τα νζα δεδομζνα διερχόμαςτε μία νζα τεχνολογικι επανάςταςθ. Η νανο-θλεκτρονικι 

ανοίγει το δρόμο προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Η μοντζρνα Βιολογία ανατρζπει παλιζσ αντιλιψεισ 

και ίςωσ να βρίςκεται ςτισ παραμονζσ κάποιων κεμελιωδϊν επαναπροςδιοριςμϊν.  

 
Γεννιζται ζνασ κόςμοσ που υπερβαίνει τα ςτενά όρια των εκνικϊν αντιλιψεων και ταυτόχρονα 

διαγράφει τα γεωγραφικά όρια των εκνϊν.  

 

Γεννιζται ζνασ κόςμοσ που τονίηει τθν οικουμενικότθτα, αλλά και τθν ανταγωνιςτικι και 

πλουραλιςτικι του φφςθ. ιμερα, και μικρζσ χϊρεσ, με ζνα ςωςτό προγραμματιςμό, είναι ςε κζςθ 

να γίνουν κοινωνοί αυτοφ του πρωτοποριακοφ επιςτθμονικοφ γίγνεςκαι.   

 



 

Ήρκε θ ϊρα που θ Κφπροσ, πρζπει επιτζλουσ, να επιλζξει τουσ δικοφσ τθσ ςτρατθγικοφσ τομείσ. Δεν 

πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να είμαςτε απόντεσ από τθν 3θ επιςτθμονικι επανάςταςθ που 

ραγδαία εξελίςςεται ςιμερα. Μία ςφγχρονθ χϊρα, όςο μικρι και αν είναι, δεν περιορίηεται απλά 

και μόνο ςτθν ειςαγωγι γνϊςθσ και τεχνολογίασ, αλλά επενδφει ςτθν παραγωγι και ςτθν 

ανάπτυξι τουσ.   

 
Για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθσ, θ πατρίδα μασ δεν είναι απομονωμζνθ, αλλά ζχει τθ δυνατότθτα 

τθσ ςφνδεςθσ και τθσ διαςφνδεςθσ με τα μεγάλα εργαςτιρια παραγωγισ γνϊςθσ τθσ Ευρϊπθσ.  

 
Πρζπει να πείςουμε τθν Πολιτεία, να αντιλθφκεί, ότι ςε ϊρεσ κρίςθσ και μεταβατικζσ περιόδουσ, 

οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ επενδφουν ςτθν παιδεία, ςτθν ζρευνα, ςτθν τεχνολογία, ςτον πολιτιςμό.  

 
ε ϊρεσ κρίςεισ, οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ επενδφουν ςτα πανεπιςτιμιά τουσ, επενδφουν ςτουσ 

νζουσ ανκρϊπουσ. Ο πλοφτοσ και θ δφναμθ τθσ ςφγχρονθσ εποχισ είναι θ ςκζψθ, θ γνϊςθ και θ 

καινοτομία. 

 
Με λφπθ διαπιςτϊνει κανείσ ςιμερα ότι θ Κφπροσ παραμζνει τελευταία  ςτισ δαπάνεσ για 

ζρευνα, ανάμεςα ςτισ 27 χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ενϊ είναι πρϊτθ ςτθν κατά κεφαλι 

καταςκευι αυτοκινθτόδρομων. 

 
Είναι γεγονόσ ότι «θ μόρφωςθ ςτοιχίηει ακριβά», όμωσ θ μθ μόρφωςθ ςτοιχίηει πολφ 

περιςςότερο.   

 
Βεβαίωσ, κα ιταν άδικο να μθν αναφζρω ότι θ Πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια, από τθν ίδρυςθ 

του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, μασ ςτθρίηει ζμπρακτα και με ςυνζπεια.  

 
Παραταφτα, θ αναγκαιότθτα να γίνουν πολλά ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, αυξάνει τισ 

ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ μασ.  

 
Ο αγϊνασ ταχφτθτασ τθσ επιςτιμθσ και τθσ καινοτομίασ είναι αγϊνασ ενάντια ςτο χρόνο και 

ζχουμε ιςτορικι υποχρζωςθ να προλάβουμε, εάν όχι να ξεπεράςουμε, τισ ίδιεσ τισ εξελίξεισ που 

αναταράςςουν τον κόςμο γφρω μασ. 

 

Η Κφπροσ, παρά τα οποιαδιποτε προβλιματα που αντιμετωπίηει, δεν ζχει και δεν πρζπει να χάνει 

χρόνο γι’ αυτιν τθν προςαρμογι.   

 



 

Σο μζλλον μασ κα κρικεί από τα αποφαςιςτικά βιματά μασ προσ τθν τεχνολογικι αναβάκμιςθ, τθ 

ςφγχρονθ πρόταςι μασ για τθ δθμιουργία και ςτιριξθ νζων ερευνθτικϊν δομϊν, με τθν ενδυνάμωςθ 

των Πανεπιςτθμίων μασ, με τθν ενδυνάμωςθ τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ. 

   
Ζχουμε λοιπόν τθν ιςτορικι ευκφνθ να είμαςτε ςυμμζτοχοι ςτθ νζα επιςτθμονικι επανάςταςθ που 

ςυντελείται. Αυτό αφορά όλουσ εμάσ, πολιτικοφσ, εκπαιδευτικοφσ και ερευνθτζσ, αλλά πολφ 

περιςςότερο τουσ νζουσ, οι οποίοι  πρζπει να πιςτζψουν ότι μποροφμε να γίνουμε μία ςφγχρονθ χϊρα, 

που κα παράγει και κα αξιοποιεί τθ γνϊςθ και τθν τεχνολογία.  

 
Εκλεκτοί προςκεκλθμζνοι,  

Αγαπθτοί γονείσ, 

Αγαπθτζσ και αγαπθτοί Απόφοιτοι, 

Κυρίεσ και κφριοι, 

 
ιμερα, θμζρα τθσ τελετισ αποφοίτθςθσ, πρζπει να επαναπροςδιορίςουμε τουσ ςτόχουσ μασ. 

Να βάλουμε πιο ψθλά τον πιχθ ςτισ ςυλλογικζσ φιλοδοξίεσ και  τισ προςδοκίεσ μασ  για το καλό 

του τόπου.  

 
Για να δθμιουργιςουμε εκείνθ τθν Κφπρο, για τθν οποία οι προθγοφμενεσ γενιζσ κα ζνιωκαν ότι 

άξιηε θ προςφορά τθσ δικισ τουσ ηωισ. Να οικοδομιςουμε εκείνθ τθν νζα Κφπρο, που κα μασ 

χαρίςει πίςω το κομμάτι τθσ πατρίδασ μασ που τϊρα ςτεροφμαςτε.  

 
Η δικι μασ υπζρβαςθ, είναι να γίνουμε εμείσ καλφτεροι ϊςτε  να κάνουμε τθν πατρίδα μασ 

καλφτερθ, παρά τισ δυςκολίεσ τθσ θμι-κατοχισ που αντιμετωπίηουμε, τισ ειδικζσ για το νθςί μασ, 

αλλά και τισ παγκόςμιεσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει ο πολίτθσ του κόςμου.  

 
Μζςα από τθν παιδεία, τθν οποία οφείλουμε  να ενιςχφςουμε ωσ ζνα από τα ιςχυρότερα όπλα 

και αςπίδα μασ, τθν ενςυνείδθτθ ςυμμετοχι μασ ωσ ενεργοί πολίτεσ ςτθ ςυλλογικι ηωι, με 

αναβακμιςμζνθ ςκζψθ και λόγο, τθν ποιοτικι ςυνειςφορά μασ, μζςα από τθν επαγγελματικι 

μασ ηωι, τθν εγριγορςι μασ για μία κοινωνία πιο ανκρϊπινθ και  δθμιουργικι. Ζτςι, κα 

κωρακίςουμε  τθν Κφπρο του 21ου αιϊνα.  

 
ιμερα, κυρίαρχοσ ςτθν περιοχι κα είναι εκείνοσ που κα κυριαρχιςει ςτθν επιςτιμθ και ςτθν 

τεχνολογία, και είναι εκείνεσ ακριβϊσ οι δυνάμεισ που κα κακορίςουν και τθν θμερθςία διάταξθ 

ςτθν ατζρμονθ πορεία τθσ ιςτορίασ. Η γεωπολιτικι και θ επιςτιμθ κα κακορίςουν το μζλλον.  

 



 

Η παρουςία μασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ ςφνδεςθ και διαςφνδεςι μασ με τον ευρωπαϊκό 

επιςτθμονικό κόςμο μασ προςφζρει μια πρωτόγνωρθ ιςτορικι ευκαιρία να είμαςτε ςυμμζτοχοι 

και κοινωνοί ςτο νζο επιςτθμονικό κόςμο που γεννιζται.  

 
Αγαπθτζσ και Αγαπθτοί Απόφοιτοι, 

 
Κάκε τελετι αποφοίτθςθσ είναι απόλυτα ςυνδεδεμζνθ με τθ Δθμοκρατία των Γραμμάτων. 

Όμωσ, με τα νζα δεδομζνα, μιλϊντασ για γράμματα, εννοοφμε αςφαλϊσ τθν επιςτιμθ, τθν 

τεχνολογία, τον πολιτιςμό, τθν ανκρϊπινθ ςκζψθ, εννοοφμε τον ψθφιακό αλφαβθτιςμό.  

 
τθν ιςτορικι αναδρομι διαπιςτϊνεται ότι ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ ςτζρθςαν από τον ελλθνιςμό τθ 

μεγάλθ ευκαιρία τθσ αναγζννθςθσ, του διαφωτιςμοφ, τθσ βιομθχανικισ επανάςταςθσ και των 

κακοριςτικϊν για τθν ανκρωπότθτα επιςτθμονικϊν εξελίξεων και γεγονότων.  

 
Σαυτόχρονα, όμωσ, διαπιςτϊνεται πωσ ςιμερα δεν υπάρχουν ουςιϊδθ κωλφματα για τισ νζεσ 

γενιζσ, τουσ απόφοιτοφσ μασ, και πωσ ο κλιροσ για να ενταχκεί θ χϊρα μασ ςτο γίγνεςκαι τθσ 

νζασ επιςτθμονικισ επανάςταςθσ πζφτει ςε εςάσ.  

 
Εκ μζρουσ όλθσ τθσ πανεπιςτθμιακισ μασ κοινότθτασ, ςυγχαίρω κερμά τόςο εςάσ, όςο και τισ 

οικογζνειζσ ςασ,  που ςασ ςτιριηαν ζμπρακτα κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ φοίτθςισ ςασ.  

 
Θζλω να είςτε υπεριφανοι για το πτυχίο ςασ, αλλά και το πανεπιςτιμιό ςασ, το οποίο να είςτε 

βζβαιοι πωσ κα ςυνεχίςει να ςασ ςτθρίηει ςτο κάκε ςασ βιμα.  

 
- Να ςτθριχτείτε άφοβα και με αυτοπεποίκθςθ ςε αυτά που μάκατε, γιατί μάκατε πολλά!  

- Να ςτθριχτείτε ςε αυτά που ξζρετε και όχι ςε αυτοφσ που ξζρετε!  

- Μθν πουλιςετε τθν ψυχι ςασ ςε ανελεφκερουσ μθχανιςμοφσ! 

- Αποφφγετε να είςτε κφμα ι κφτθσ αναξιοκρατικϊν παρεμβάςεων, διότι όπωσ ζλεγε και ο  

Αριςτοτζλθσ, «θ μεγαλφτερθ ανιςότθτα είναι θ εξίςωςθ των άνιςων»! 

- Πολεμιςτε τθ διαφκορά, γιατί θ διαφκορά του ςιμερα υπονομεφει τθ νζα γενιά του αφριο.  

- Να αξιοποιιςετε τθν επιςτθμονικι ςασ κατάρτιςθ και τα εφόδια κριτικισ ςκζψθσ και διαλόγου, με 

τα οποία ςασ ζχει εξοπλίςει το Πανεπιςτιμιο, ϊςτε θ επανζνωςθ τθσ πατρίδασ μασ να γίνει 

ςφντομα πραγματικότθτα. 

- Γίνετε ςυςτατικό κομμάτι τθσ υπό εξζλιξθ νζασ επιςτθμονικισ επανάςταςθσ! 

- Αλλάξτε τον τόπο ςασ, γίνεται καταλφτθσ τθσ αλλαγισ! 

 



 

Αυτά είναι τα μθνφματα με τα οποία πρζπει ςταδιακά να εμπνεφςουμε, όλοι μαηί, τθ νζα γενιά 

των Κυπρίων. το Πανεπιςτιμιο Κφπρου δθμιουργοφμε τθ νζα γενιά ερευνθτϊν, τθ νζα γενιά 

μθχανικϊν, οικονομολόγων, κοινωνιολόγων, αρχαιολόγων, τθν νζα γενιά επιςτθμόνων.  

 
Είναι αυτι θ γενιά που κάποια ςτιγμι ςτο μζλλον κα αναςφρει ζνα άλλο ελλθνικό ναυάγιο από  

τισ ακτζσ τθσ Κερφνειασ, με το δικό του διαχρονικό μινυμα για τισ ρίηεσ, τισ καταβολζσ και τθν 

ιςτορία αυτοφ του τόπου. 

 
Κλείνοντασ, ςασ εφχομαι από καρδιάσ κάκε επιτυχία ςτο μζλλον που απλϊνεται μπροςτά ςασ. 

Είκε να χαράξετε τθ δικι ςασ ανεξάρτθτθ πορεία δθμιουργικότθτασ και αυτογνωςίασ, μετά από 

τθν επιτυχθμζνθ εκκίνθςι τθσ από το Πανεπιςτιμιο Κφπρου!  

 

ασ ευχαριςτϊ! 

 

 

 


