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Χαιρετισμός, Χαράλαμπου Χαραλάμπους 

Πρωτεύσας μεταπτυχιακός φοιτητής αγγλόφωνου προγράμματος ΜΒΑ 
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, αξιότιμε κύριε Πρύτανη και λοιπά 

ακαδημαϊκά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αγαπητοί μεταπτυχιακοί απόφοιτοι και 

συμφοιτητές, αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

Αποτελεί μεγάλη τιμή και προνόμιο για μένα να σας απευθύνω το λόγο εκπροσωπώντας την 

φετινή τάξη των απόφοιτων. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά εκ 

μέρους και των συμφοιτητών μου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του 

πανεπιστημίου για την εξαιρετική τους δουλειά και υποστήριξη κατά τη διάρκεια των 

σπουδών μας. Σε προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την αρραβωνιαστικιά μου, 

την οικογένειά μου, τους φίλους μου, αλλά και την ομάδα μου στο MBA, που με την αμέριστη 

συμπαράσταση και κατανόησή τους με βοήθησαν να βρίσκομαι τώρα εδώ. Η επιτυχία μου 

είναι και δικιά σας, κι ελπίζω να είστε τόσο περήφανοι για μένα όσο είμαι εγώ για σας. 

Κάθε τέλος είναι μια καινούρια αρχή. Μπορεί η αποψινή βραδιά να σηματοδοτεί το τέλος 

της μεταπτυχιακής μας πορείας, αλλά συνάμα αποτελεί την απαρχή νέων διδακτικών 

εμπειριών οι οποίες δεν περιορίζονται πια στις τέσσερις γωνιές μιας αίθουσας διδασκαλίας. 

Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, «γηράσκω αεί διδασκόμενος». Είμαι σίγουρος 

πως υπήρξαν στιγμές που ο καθένας από εμάς έφτασε στα όριά του. Κανείς όμως δεν μπορεί 

να προχωρήσει μπροστά μένοντας αδρανής, αλλά πρέπει να είναι διατεθειμένος να υπερβεί 

τα όριά του, βάζοντας τον εαυτό του σε ένα ατέρμονα κύκλο όπου αναγνωρίζει τα λάθη και 

τις αδυναμίες του, μαθαίνει από και μέσω αυτών, ξεπερνά τα όριά του και τα 

επαναπροσδιορίζει διαρκώς. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με το υψηλό του ακαδημαϊκό επίπεδο και υποδομές, μας έδωσε 

όλα τα εφόδια για να κατακτήσουμε τις επιθυμίες μας και να ηγηθούμε στον περίπλοκο αυτό 

κόσμο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μας, μάθαμε λογιστική, στατιστική, στρατηγική κι ένα 

σωρό άλλα βασανιστικά μαθήματα τα οποία λήγουν σε -ική. Πέραν αυτών φυσικά, 

αναδείξαμε και αναπτύξαμε δεξιότητες όπως η διαχείριση χρόνου και η διαχείριση 

πολλαπλών και συντρεχουσών εργασιών – multi-tasking όπως λέμε στα ελληνικά. Πιο 

σημαντικό όμως, καλλιεργήσαμε την ενσυναίσθηση, δηλαδή την ικανότητα αντίληψης των 

συναισθημάτων των άλλων, της οπτικής τους γωνίας, και του ενεργού ενδιαφέροντος στις 

ανησυχίες τους. Αν είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε τον εαυτό μας στην θέση των 

συνανθρώπων μας, να κατανοήσουμε και να αφουγκραστούμε τους φόβους, τα θέλω, και 

τα πιστεύω τους, τότε δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο που μαζί, να μην μπορούμε να 

υπερπηδήσουμε. 

Οι προκλήσεις της καθημερινότητας είναι αμέτρητες και συνεχείς. Τίποτα από όσα μάθαμε 

δεν θα έχουν σημασία αν δεν είμαστε έτοιμοι να τα θέσουμε σε εφαρμογή για να τις 

αντιμετωπίσουμε. Με φάρο τις εμπειρίες που αποκομίσαμε κατά τη διάρκεια των σπουδών 

μας εδώ, μπορούμε τώρα πια να τις αντιμετωπίσουμε, και σε κάθε μία από αυτές να πούμε… 

πρόκληση αποδεκτή! Σας ευχαριστώ! 


