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Ψηφιακή τελετή αναγνώρισης αποφοίτων, Ιούλιος 2020 

Σύντομη ομιλία Πρύτανη, Καθηγητή Τάσου Χριστοφίδη με θέμα 

«Ο ιός που μας άλλαξε» 

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι, 

Χωρίς αμφιβολία η φετινή χρονιά ήταν διαφορετική. Ξεκινήσατε τη χρονιά με την προσδοκία να 
αξιοποιήσετε στο μέγιστο την τελευταία χρονιά σας στην πανεπιστημιούπολη, στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και τα σχέδιά σας διακόπηκαν, διαταράχτηκαν απότομα λόγω της 
πανδημίας, της νόσου COVID-19.  
 
H κρίση, που ακόμα βιώνουμε, μας υπενθύμισε το ευμετάβλητο της ζωής∙ μας κέντρισε και μας 
αφύπνισε. Μας θύμισε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, ότι η ζωή είναι στιγμές που πρέπει να ζούμε 
απόλυτα και αληθινά, ότι πάντα πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε ότι λέμε, σε ότι 
πράττουμε. 
 
Κληθήκατε από τη μια μέρα στην άλλη να προσαρμοστείτε στη νέα κατάσταση, τόσο ως φοιτητές, 
αλλά και ως πολίτες. Μεταβήκατε στη διαδικτυακή διδασκαλία, στην ψηφιακή εκπαίδευση και αυτό 
έγινε με απόλυτη επιτυχία. Κι αυτό λέει πολλά για το μέλλον σας, για τη μετέπειτά σας πορεία.  
Η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, η ψυχραιμία και η ωριμότητα που επιδείξατε σ΄ αυτή τη στιγμή 
κρίσης, φανερώνουν ότι μπορείτε να στοχεύσετε ψηλά με αξιώσεις. Έχετε τις δυνατότητες να 
ξεχωρίσετε ό,τι και να επιλέξετε να κάνετε.  
 
Μάθατε πολλά στο πανεπιστήμιό σας, το σημαντικότερο όμως δεν είναι οι γνώσεις – που κι αυτές 
σίγουρα έχουν την αξία τους-, αλλά οι εμπειρίες και οι δεξιότητες που αποκομίσατε κατά τη 
διάρκεια της φοιτητικής σας περιπέτειας. Άλλωστε, η παιδεία και η γνώση δεν είναι κάτι στατικό και 
η κοινωνία μας δεν θα έπρεπε να δημιουργήσει στη σκιά του παρελθόντος, αντίθετα πρέπει να 
χαράξει μία νέα πορεία με τα νέα δεδομένα που ξεπροβάλλουν∙ και τα δεδομένα αυτά εισέρχονται 
στη ζωή μας απότομα, δεν μας περιμένουν να προετοιμαστούμε. Κι εσείς εν μέσω πανδημίας 
αποδείξατε την ετοιμότητά σας. Για αυτό και μόνο σας αξίζουν πολλά μπράβο! 
 
Η αγορά εργασίας, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, είναι ανταγωνιστική. Ειδικά αυτήν την περίοδο 
που η κρίση υγείας εξελίσσεται σε μία πολυεπίπεδη κρίση – αναπόφευκτα και οικονομική-, η 
επαγγελματική αποκατάσταση δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.  
 
 
Μπορεί να μην βρείτε τη δουλειά των ονείρων σας με την πρώτη προσπάθεια, αλλά όπου και να 
εργαστείτε θα μάθετε πράγματα που θα μπορείτε να αξιοποιήσετε στο επόμενό σας εγχείρημα. Μην 
τα παρατήσετε ποτέ. Αποδείξτε στους εργοδότες σας ότι είστε οι καλύτερες και οι καλύτεροι, οι πιο 
επιδέξιες και οι πιο επιδέξιοι, οι πιο ικανές και οι πιο ικανοί, δείξτε ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε 
σε κάθε πρόκληση, αρπάξτε κάθε ευκαιρία, συνεργαστείτε με πνεύμα ομαδικότητας. Αυτά τα 
χαρίσματα τα αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας και ενισχύθηκαν κατά την κρίση που 
περάσαμε μαζί ως κοινότητα. 
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Ο ιός αυτός μας άλλαξε, μας προσγείωσε απότομα στη σκληρή πραγματικότητα. Μας θύμισε ότι δεν 
υπάρχει τίποτα πολυτιμότερο από την αξία της ανθρώπινης ζωής και ότι αυτό πρεσβεύει. 
Κλειστήκαμε σπίτι μας, ειδικά εσείς οι νεότερες και οι νεότεροι, γιατί θέλατε να προστατέψετε τους  
γονείς, τις γιαγιάδες, τους παππούδες και τους οικείους σας. Αυτή είναι απόδειξη αλτρουισμού της 
νέας γενιάς.  
 
Η καλή φύση της ανθρωπότητας φανερώνεται στις δυσκολίες. Αυτό είναι ένα ακόμα μάθημα της 
κρίσης και του ιού. Αντί να κλειστούμε στους εαυτούς μας, ανοίξαμε την -εικονική, αλλά 
πραγματική- αγκαλιά μας στο συνάνθρωπο. Κλειστήκαμε στα σπίτια μας, όχι ως ένδειξη 
εσωστρέφειας, αλλά αντίθετα εξωστρέφειας. Δουλέψαμε εξ αποστάσεως, προσφέραμε από 
απόσταση, επειδή νοιαζόμαστε, επειδή αγαπάμε το διπλανό μας. Ο ιός μας άλλαξε, μας έκανε πιο 
ανθρώπινους, κάτω από μία πρωτοφανή κατάσταση. Η απόσταση μας έφερε στην πραγματικότητα 
πιο κοντά. Αυτό είναι το οξύμωρο της πανδημίας, που φανερώνει τη μεγαλοψυχία των ανθρώπων 
και την αληθινή τους φύση: να αγαπούν, να νοιάζονται, να επικοινωνούν και να αναζητούν νέες 
γνώσεις που θα τους προετοιμάσουν για το αβέβαιο μέλλον.  Το μόνο σίγουρο, είναι η αβεβαιότητα 
του αύριο και η βεβαιότητα ότι με εφόδια τις γνώσεις μπορούμε να πορευτούμε με περισσότερη 
ασφάλεια, δημοκρατία και αλήθεια.  Αυτές είναι οι εγγυήσεις για την επόμενη μέρα, που θέλουμε 
να είναι μέρα ειρήνης, δικαιοσύνης, δημοκρατίας, αλήθειας, ισότητας και αξιοκρατίας, υγείας και 
ίσων ευκαιριών για όλους, όσον αφορά την πρόσβαση στη μάθηση και σε βασικά αγαθά.  
 
 
Απόφοιτες και απόφοιτοι του 2020, 
 
Με την ανάμνηση των συνεπειών της πανδημίας, αλλά και της διαχείρισής της, θα πορευτείτε στο 
επόμενό σας βήμα με σιγουριά, ασφάλεια, αλλά και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Μπορείτε ότι και 
να συμβεί να βρείτε ξανά τους βηματισμούς σας. Σε κάθε πισωγύρισμα να θυμάστε τη φετινή 
συγκυρία και να λέτε ότι μπορώ να επανέλθω πιο δυναμικά, με καινούριους και εναλλακτικούς 
τρόπους. 
 
Η ανώτερη εκπαίδευση, η παιδεία μας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου δοκίμασαν κι αυτά τις αντοχές 
τους. Εργαλεία που διαθέταμε και δεν αξιοποιούσαμε στο έπακρο, τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή. 
Λειτούργησαν τα  αντανακλαστικά μας για να προστατέψουμε την κοινότητά μας, αλλά και για να 
επαναλειτουργήσουμε με ασφάλεια.  
 
Πρώτοι ως οργανισμός, ως πανεπιστήμιο, πήραμε το δρόμο του αυτοπεριορισμού και της ανάγκης 
για φυσική αποστασιοποίηση, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του πανεπιστημίου: Να πρωτοστατεί εκεί 
που υπάρχει δισταγμός και συνάμα σαφείς επιστημονικές ενδείξεις ότι η επιλογή που θα προτείνει 
– με το παράδειγμά του- είναι η σωστότερη και καλύτερη για το δημόσιο συμφέρον. 
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Η συμβολή της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, σε εθελοντική βάση, στη διαχείριση του ιού ήταν 
καταλυτική. Φανέρωσε το στόχο και το σκοπό των δημόσιων πανεπιστημίων, την ανάγκη και την 
αξία της ύπαρξής τους. Η γνώση και  η εμπειρογνωμοσύνη των συναδέλφων σε περιβάλλον 
αυτονομίας και ακαδημαϊκής ελευθερίας αποδεικνύονται βοηθητικά για τον τόπο. Kι αυτό είναι κάτι 
που γίνεται τόσο σε καιρούς κρίσης, αλλά και σε καιρούς ηρεμίας. Η προσφορά της κοινότητάς μας 
ωστόσο έγινε περισσότερο ορατή στο ευρύτερο κοινό τώρα, στους δύσκολους καιρούς, όταν η 
κοινωνία αποζητά τα δεδομένα και την αλήθεια της επιστήμης.  
 
Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι, 
Ξέρω ότι πολλές και πολλοί από εσάς, δυσαρεστήθηκαν με τη μη ανακοίνωση ημερομηνίας για τη 
διοργάνωση Τελετών Αποφοίτησης, όμως η σημερινή εκδήλωση είναι η ελάχιστη ένδειξη  
 
αναγνώρισης για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σας, τη δεδομένη στιγμή, υπό τις 
συγκεκριμένες περιστάσεις.  
 
Η ψηφιακή αυτή τελετή δεν αναιρεί την υπόσχεσή μας ότι εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα 
συναντηθούμε, για να γιορτάσουμε δια ζώσης την αποφοίτησή σας. 
 
Αποχαιρετώντας το Πανεπιστήμιό σας, να ξέρετε ότι θα ξανανταμώσουμε. Θα συναντηθούμε στην 
πορεία. Ως απόφοιτες και απόφοιτοι είστε αιώνια μέλη της κοινότητάς μας, κομμάτι της ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και η δική σας φουρνιά έχει μία ξεχωριστή θέση, μια ξεχωριστή σελίδα 
στην ιστορία του πρώτου ανώτατου ακαδημαϊκού ιδρύματος.  
 
Προσδοκούμε τη στιγμή που θα ακούσουμε για όσα θα πετύχετε, όταν οι επιτυχίες σας θα 
αντανακλούν εν μέρει το έργο που συντελείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Εμείς ως δάσκαλοί σας, είμαστε περήφανοι για εσάς. Έχετε μάθει πολλά, αλλά μην επαναπαυτείτε 
σε αυτά. Οι κρίσεις καραδοκούν για να αναδείξετε τα ταλέντα και τη δύναμή σας. Μπορείτε να είστε 
η θετική αλλαγή που αποζητά η κοινωνίας μας.  
 
Να θυμάστε πάντα το Πανεπιστήμιό σας και τους δασκάλους σας, κρατείστε επαφή μαζί μας και 
τους συμφοιτητές σας, συνεργαστείτε, πορευτείτε μαζί, αλλάξτε την κοινωνία και τον κόσμο μας 
προς το καλύτερο. 
 
Απόφοιτες, απόφοιτοι του 2020 συγχαρητήρια και καλό ξεκίνημα. 
 


