
Χαιρετισμός, Χριστίνα Κοκκαλή 

Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
Αξιότιμε κύριε Πρύτανη, 
Ακαδημαϊκά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,  
Αγαπητοί απόφοιτοι και απόφοιτες,  
Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 
 
Είναι μεγάλη τιμή για μένα σήμερα να απευθύνω χαιρετισμό εκπροσωπώντας τους 
απόφοιτους των ετών 2020 και 2021. Δύο χρόνια τα οποία ήταν για όλους μας διαφορετικά, 
και τα οποία μας θύμισαν τη σημασία της ζωής, της υγείας, της οικογένειας αλλά και την 
σημασία της ευθύνης, της ευθύνης προς τον συνάνθρωπό μας. Κρατώντας το τελευταίο 
στοιχείο, το στοιχείο της ευθύνης προς τον συνάνθρωπό μας, θα ήθελα να αναφερθώ στα 
εφόδια που έχουμε αποκομίσει από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως φοιτητές, ως πολίτες αλλά 
και ως άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευθύνη για τη διαμόρφωση μιας καλύτερης κοινωνίας και 
ενός καλύτερου αύριο.  
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μας δίδαξε την εξειδικευμένη γνώση για τον τομέα και το 
αντικείμενό μας, δίνοντάς μας το βασικό υπόβαθρο στο οποίο να μπορέσουμε να χτίσουμε 
και να επιτύχουμε ως επαγγελματίες. Όμως το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν στάθηκε μόνο σε 
αυτό αφού μας δίδαξε αρετές που θα μας συνοδεύουν μια ζωή. Μας έμαθε να 
αμφισβητούμε, να μην δεχόμαστε ότι μας πλασάρεται χωρίς να το ερευνήσουμε 
ενισχύοντας έτσι την ευθύνη που έχουμε εμείς ως μελλοντικοί επιστήμονες προς την 
κοινωνία για συνεχή αναζήτηση της αλήθειας. Μας έμαθε πως ‘τα καλά κόποις κτώνται’ και 
μας ενθάρρυνε να επιμένουμε και να προσπαθούμε πάντα με το σπαθί μας ενισχύοντας μας 
έτσι την ευθύνη που έχουμε ως νέοι επιστήμονες και ως πολίτες προς τη δημιουργία ενός 
αξιοκρατικού κόσμου. Μας δίδαξε να αποδεχόμαστε διαφορετικούς τρόπους σκέψης, 
εργασίας, συμπεριφοράς, ενισχύοντας έτσι την δική μας ευθύνη στην συμπερίληψη όλων 
και στην απελευθέρωση από τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις.  
 
Αγαπητοί απόφοιτοι και απόφοιτες,  
 
Σίγουρα δεν ήταν όλα ρόδινα σε αυτό το ταξίδι, υπήρξαν στιγμές που καλούμασταν να 
ξεπεράσουμε τα όρια και τις αντοχές μας αλλά ανταπεξήλθαμε γιατί όπου ‘η θέληση είναι 
μεγάλη, οι δυσκολίες γίνονται μικρές’. Δημιουργήσαμε ισχυρές σχέσεις, φιλίες και 
αναμνήσεις, αποκτήσαμε εφόδια ζωής. Ευχαριστούμε όλους όσους ήταν δίπλα μας, 
Ευχαριστούμε τους καθηγητές μας που πέραν από εξειδικευμένοι στον τομέα τους είναι 
πάνω από όλα άνθρωποι. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Μεταπτυχιακό 
μου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και τους εξαίρετους ανθρώπους του για όσα μας 
έχουν προσφέρει. Δεν μπορούμε να μην ευχαριστήσουμε και τους δικούς μας ανθρώπους 
και την οικογένειά μας που στέκονται πάντα συνοδοιπόροι μας σε κάθε μας βήμα. 
 
Η απόκτηση του μεταπτυχιακού μας αποτελεί την ευθύνη για μας σήμερα, προς το 
Πανεπιστήμιό μας, προς την κοινωνία και το περιβάλλον μας, προς τον συνάνθρωπό μας. 
Την ευθύνη μας να δημιουργήσουμε ένα κόσμο όπου θα αφήσουμε το στίγμα μας ως νέοι 
επιστήμονες με την προσφορά νέων ιδεών επενδύοντας στη συνεχή μάθηση και 
συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Την ευθύνη μας να 
δημιουργήσουμε ένα κόσμο απαλλαγμένο από τη διαφθορά, απαντώντας με ένα βροντερό 



όχι στα μελλοντικά διλήμματα που θα δοκιμάζουν την ηθική μας, καταδικάζοντας κάθε 
διεφθαρμένη πράξη και επιλέγοντας τον δύσκολο αλλά σωστό δρόμο, παρά τον εύκολο και 
ανήθικο. Την ευθύνη μας να δημιουργήσουμε ένα κόσμο όπου το κάθε άτομο θα μπορεί να 
αναδείξει τον καλύτερό του εαυτό, επεκτείνοντας τους ορίζοντές μας και ενημερώνοντας, 
εκπαιδεύοντας και ευαισθητοποιώντας τους άλλους. Την ευθύνη μας να δημιουργήσουμε 
ένα κόσμο πιο δίκαιο, πιο υπεύθυνο, πιο ανθρώπινο και πιο αληθινό για τον οποίο οι 
επόμενες γενιές θα είναι περήφανες, γιατί η δημιουργία ενός τέτοιου κόσμου είναι δική μας 
ευθύνη, του κάθε ενός ξεχωριστά, αλλά και όλων μαζί. Άλλωστε, όπως είπε ο Καζαντζάκης: 
‘Να αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ, εγώ μοναχός μου έχω χρέος να σώσω τη γής, αν δεν 
σωθεί εγώ φταίω΄. Αν ο κάθε ένας από εμάς αναλάβει την δική του ευθύνη, τότε η 
δημιουργία ενός τέτοιου κόσμου δεν θα αποτελεί απλά ένα όνειρο, αλλά μια 
πραγματικότητα που θα την έχουμε δημιουργήσει όλοι μαζί. 
 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
 
 
 
 


