
 

MBA Ομιλία Αποφοίτησης 

Δήμητρα Κλεάνθους 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, αξιότιμε κύριε Πρύτανη, 

αγαπητοί Καθηγητές, εκλεκτοί Προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, 

 

Είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας το 

πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και όλους τους 

απόφοιτους συμφοιτητές μου. Δύο χρόνια σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης 

έχουν φθάσει αισίως στο τέλος τους. 

 

Ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι με μεγάλες προσδοκίες, στόχους και όνειρα. Δε 

μπορούσαμε να φανταστούμε εκείνη την εποχή τις ατελείωτες νύχτες που θα 

περνούσαμε ξάγρυπνοι, τις θυσίες και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Το ταξίδι 

ήταν μακρύ και απαιτητικό, αλλά τα καταφέραμε να φθάσουμε στο τέλος του. 

Αναμφίβολα τώρα, μπορούμε να πούμε ότι όχι μόνο έχουμε αποκτήσει 

γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη χρησιμοποιούμε στην 

καθημερινότητά μας, αλλά και φιλίες που θα διαρκέσουν μια ζωή. 

 

Σήμερα, βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε το τέλος αυτού του ταξιδιού και 

την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή μας. Αυτή μας η επιτυχία θα είναι 

φάρος και οδηγός στην πορεία μας για νέες αρχές και νέα επιτεύγματα. Το 

μόνο που χρειαζόμαστε είναι σκληρή δουλειά, αντοχή και φυσικά καλή 

στρατηγική. 

 

Μάθαμε να έχουμε ένα σαφές όραμα ζωής, αξίες, ήθος και ποτέ να μην 

κάνουμε εκπτώσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της πορείας μας. Είμαστε 

ευγνώμονες για οποιαδήποτε δυσκολία ή εμπόδια βρέθηκαν στο δρόμο μας, 

καθώς μόνο τότε μπορέσαμε να επεκτείνουμε τα όριά μας και να 

βελτιωθούμε. Όπως δήλωσε κάποτε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: "Εάν δεν 



μπορείτε να πετάξετε, τρέξετε, αν δεν μπορείτε να τρέξετε, περπατήστε, αν 

δεν μπορείτε να περπατήσετε, μπουσουλήστε. Ό,τι και να κάνετε πρέπει να 

συνεχίσετε να προχωράτε." Και το κάναμε. 

Πριν να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο της ζωής μας και ξεκινήσουμε το 

επόμενο, είναι σημαντικό και πρέπον να ευχαριστήσουμε όλους τους 

ανθρώπους που ήταν εκεί για μας. Τους καθηγητές μας, που μας 

μεταλαμπάδευσαν τις γνώσεις τους με έναν χαρισματικό τρόπο. Το διοικητικό 

προσωπικό, που ήταν εκεί για να μας βοηθήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία. 

Στους συντονιστές του προγράμματος, που σχεδίασαν ένα καινοτόμο, 

ιδιαίτερα διεθνοποιημένο πρόγραμμα. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε 

όλους, γιατί πραγματικά μας βοηθήσατε να γίνουμε ηγέτες με όραμα. Τέλος, 

τις οικογένειές μας, καθώς δε θα μπορούσαμε να τα καταφέραμε χωρίς την 

αγάπη και την υποστήριξή σας καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής μας. 

 

Αγαπητοί συμφοιτητές, 

Ίσως μια δεκαετία από τώρα δεν θα θυμόμαστε κάποιες από τις θεωρίες που 

μάθαμε στις διαλέξεις, αλλά θα έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας κοινές 

αναμνήσεις από όλο αυτό το ταξίδι. Η κοινή μας επιθυμία για μάθηση θα μας 

συντροφεύει για το υπόλοιπο της ζωής μας. Η διαδρομή μας θα παραμείνει 

για πάντα χαραγμένη στη μνήμη μας με τα πιο έντονα χρώματα. Μέσω αυτής 

της διαδρομής, το οποιοδήποτε μέλλον φαντάζει εφικτό και ελκυστικό. 

 

Τελειώνοντας αυτή την ομιλία, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους κάθε επιτυχία 

στη μετέπειτα προσωπική και επαγγελματική σας πορεία. Ο καθένας από 

εσάς έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει κάτι εξαιρετικό. Μη φοβάστε να 

ακολουθήσετε τα όνειρά σας, και τολμήστε να ρισκάρετε.  Να θυμάστε ότι 

ακόμα και αν τα πλοία είναι πιο ασφαλή στο λιμάνι, δεν είναι για αυτό το 

σκοπό που έχουν κατασκευαστεί. 

 

Σας ευχαριστώ. 


