
Ψηφιακή τελετή αναγνώρισης αποφοίτων, Ιούλιος 2020 

Σύντομη ομιλία του Γιώργου Δαυίδ, Πρόεδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Αν η ζωή μας αποτελείται από στιγμές, η στιγμή της αποφοίτησης είναι μια που όλοι μας θυμόμαστε.  

Κι αυτό γιατί συνδυάζει ανάμεικτα συναισθήματα.  

Είναι η στιγμή  που ένας κύκλος σκληρής προσπάθειας ολοκληρώνεται – που νιώθει κανείς πως βρίσκεται 

στην κορυφή του κόσμου.  

Kαι παράλληλα  μια στιγμή που αναγνωρίζουμε πως είμαστε πάλι στην αρχή. Στην αρχή μιας νέας 

σταδιοδρομίας.  

Ένα πρώτο επαγγελματικό ξεκίνημα, νέα ερευνητικά βήματα  ή ίσως ένας μεταπτυχιακός τίτλος – όλα 

αρχίζουν εδώ. Εδώ που κλείνει με επιτυχία ένας επίπονος κύκλος σπουδών.  

Στο σημείο αυτό, όλοι εσείς, έχετε το δικό σας προβάδισμα. 

Γιατί, με την φοίτησή σας στο πανεπιστήμιο αυτό –το Πανεπιστήμιο των διεθνών διακρίσεων  που επάξια 

κατακτά τη θέση του ανάμεσα στα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου– είχατε την τύχη να 

διδαχτείτε από τους καλύτερους.  

Αποκομίσατε  πολλά.  

Γνώση και κατάρτιση επιστημονική, κοντά σε διακεκριμένους επιστήμονες, που θα σας επιτρέψει να 

σταθείτε επάξια μεταξύ των ομολόγων σας διεθνώς. 

Κριτική και ελεύθερη σκέψη, που αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για κάθε νέο επιστήμονα.  

Αλλά και παιδεία βαθύτερη, ουσιαστικότερη.  

Την παιδεία εκείνη που ορίζει ότι το μέτρο της επιστήμης  είναι η προσφορά της στον άνθρωπο. Στο 

κοινωνικό σύνολο.  

Αν μας απέδειξαν κάτι οι τελευταίοι μήνες, και η πρόσφατη πανδημία, είναι η σημασία που έχουν τα τρία 

αυτά εφόδια.  

Η αξία του άριστα καταρτισμένου επιστήμονα, που καλείται να δώσει την τεχνογνωσία του σε κρίσιμες 

ώρες.  

Η ευέλικτη σκέψη, που γεννά λύσεις για προβλήματα που μοιάζουν αξεπέραστα. Που συνδέεται με την 

προσαρμοστικότητα και αποτελεί τη βάση της καινοτομίας.  

Αλλά και η αξία της συλλογικότητας, που τιθασεύει το «εγώ» στο «εμείς».  

Που αποδεικνύει τι μπορούμε να πετύχουμε  όταν θελήσουμε να βάλουμε το καλό του συνόλου  μπροστά 

από την ατομική επιθυμία. 

Σε όλα αυτά, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στάθηκε φωτεινό παράδειγμα.  



Είδατε τους καθηγητές σας να στηρίζουν το έργο της Πολιτείας,  

με τη συμμέτοχη τους σε επιτροπές καίριας σημασίας.  

Είδατε τις δομές του πανεπιστημίου να ανταποκρίνονται, άμεσα και αποτελεσματικά, στις νέες ανάγκες.  

Είδατε και τον καθένα ξεχωριστά να επιλέγει την κρίσιμη ώρα  να κάνει το σωστό.  

Να αποδεικνύει πως είμαστε, και είσαστε, οπλισμένοι με όλα τα εφόδια για να πράξετε ορθά, ηθικά, 

άριστα. 

Τα εφόδια αυτά παίρνετε μαζί σας  στα πρώτα βήματα της νέας σας σταδιοδρομίας.  

Την επιταγή να διαπρέψετε στον τομέα που επιλέξατε  αξιοποιώντας στο μέγιστο τις ικανότητές σας.  

Θα ήθελα να συγχαρώ όλους εκείνους που συνέβαλλαν για να φτάσετε σήμερα εδώ.  

Τους γονείς και τους δικούς σας ανθρώπους  που σας στήριξαν ηθικά και οικονομικά  όλα αυτά τα χρόνια. 

Τους καθηγητές σας, το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου, που σας 

μπόλιασαν με τις γνώσεις και το παράδειγμά τους.  

Τον καθένα σας ξεχωριστά  που έδωσε τον καλύτερο εαυτό του στο πέρασμά του από τον χώρο αυτόν. 

Σας αφήνω με την ευχή να ξεχωρίσετε σε ό,τι καταπιαστείτε.  

Και στο πνεύμα αυτό, στο πνεύμα των ημερών, κλείνω με τα λόγια μιας ξεχωριστής γυναίκας από τον χώρο 

των επιστημών: της Αφροαμερικανίδας Patricia Bath.  

Της γυναίκας που ξεκίνησε από τις γειτονιές του Harlem  

για να εφεύρει την επαναστατική τεχνολογία που άλλαξε για πάντα την οφθαλμολογική χειρουργική, και 

που έλεγε, χαρακτηριστικά:  

 «Μην αφήνεις τον νου σου να παγιδεύεται μέσα στον τρόπο σκέψης των πολλών. Στις απόψεις της 

πλειοψηφίας. Να θυμάσαι  πως τα όρια της επιστήμης σου, δεν είναι τα όρια της φαντασίας σου.»  

Ευχαριστώ.  


