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Ο επιςτιμονασ και ςτοχαςτισ Sir Francis Bacon ςτα τζλθ του 16ου αιϊνα 

προςδιόριςε τα χαρακτθριςτικά που διζπουν ζνα επιτυχθμζνο επιςτιμονα, 

αναφζροντασ τα ακόλουκα: «Οι πειραματιςτζσ είναι ςαν τα μυρμιγκια που απλϊσ 

ςυλλζγουν υλικά και τα χρθςιμοποιοφν. Αντικζτωσ, οι ορκολογιςτζσ μοιάηουν με τισ 

αράχνεσ, που φτιάχνουν τον ιςτό τουσ από τθν ίδια τουσ φυςικι υπόςταςθ. Οι 

μζλιςςεσ όμωσ ακολουκοφν μια μζςθ οδό: μαηεφουν μεν υλικά από τουσ αγροφσ 

αλλά τα επεξεργάηονται και τα αφομοιϊνουν. Παρομοίωσ λοιπόν ζνασ ςωςτόσ 

επιςτιμονασ δεν ςτθρίηεται μόνο ςτθ δφναμθ του μυαλοφ, αλλά ςυλλζγει 

πλθροφορίεσ από τα πειραματικά του αποτελζςματα και τισ ερμθνεφει βάηοντασ 

ταυτόχρονα τθν προςωπικι του ςφραγίδα».  

Αν μου ηθτείτο να εκφράςω τισ εμπειρίεσ που αποκόμιςα από τον κόςμο τθσ 

επιςτιμθσ και τθσ ζρευνασ κα ζλεγα αβίαςτα πωσ: θ καταξίωςθ ςτθν επιςτθμονικι 

κοινότθτα επζρχεται μόνο μετά από ενδελεχι και μακροχρόνια προςπάκεια που 

προαπαιτεί πάκοσ και προςιλωςθ. Παρόλα αυτά, ο κόςμοσ τθσ ζρευνασ προςφζρει 

απερίγραπτθ θκικι ικανοποίθςθ και μοναδικά ςυναιςκιματα που πθγάηουν από 

τθν εξερεφνθςθ του μυςτθριϊδουσ κόςμου τθσ επιςτιμθσ. Καταμετρϊντασ κι εγϊ 

λοιπόν, μια δεκαετία ακαδθμαϊκισ και ερευνθτικισ εναςχόλθςθσ, μπορϊ να πω 

επιγραμματικά πωσ: «άξιηε το κάκε λεπτό!» 

Αυτό που αποτζλεςε τθν κινθτιρια δφναμθ για τθν ζναρξθ τθσ ερευνθτικισ μου 

καριζρασ είναι θ εκκετικι ανάπτυξθ των ενεργειακϊν αναγκϊν του πλανιτθ θ 

οποία απαιτεί από τουσ επιςτιμονεσ τθν εξεφρεςθ εναλλακτικϊν τεχνολογιϊν 

παραγωγισ ενζργειασ που αφενόσ κα καλφψουν τισ ολοζνα αυξανόμενεσ ανάγκεσ 

και αφετζρου κα είναι φιλικζσ προσ το περιβάλλον. Ευελπιςτϊ λοιπόν πωσ ζχω 

κζςει κι εγϊ ζνα μικρό λικαράκι επιςτθμονικισ δουλειάσ ςε αυτι τθν προςπάκεια. 

Ακόμα κάτι που διαπίςτωςα μζςα από τισ ςυνεργαςίεσ που προζκυψαν κατά τθν 

εκπόνθςθ τθσ Διδακτορικισ μου Διατριβισ με διάφορα ερευνθτικά ιδρφματα ςε 



Ευρϊπθ και Αμερικι, είναι πωσ το Πανεπιςτιμιο μασ, το Πανεπιςτιμιο Κφπρου 

μπορεί να ςυναρικμθκεί ανάμεςα ςτα πρωτοπόρα εκπαιδευτικά και ερευνθτικά 

ιδρφματα και αςφαλϊσ δεν ζχει τίποτα να ηθλζψει από τα διάςθμα πανεπιςτιμια 

του εξωτερικοφ. Αδιαφιλονίκθτθ απόδειξθ είναι τα ςπουδαία επιτεφγματα που ζχει 

να επιδείξει μόλισ τρεισ δεκαετίεσ από τθν ίδρυςθ του. Συνεπϊσ, είναι τιμι για μασ 

να αποτελοφμε μζροσ αυτοφ του  ςυνόλου.   

Για να βρίςκομαι όμωσ ςε αυτό το τιμθτικό βιμα απόψε, ωσ ο αριςτεφςασ 

μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, αυτό, αναμφίβολα οφείλεται 

και ςε κάποιουσ ξεχωριςτοφσ αλλά αφανείσ ανκρϊπουσ, και ςτθν κακοριςτικι τουσ 

για μζνα βοικεια και ςυμβολι. Ζνα εγκάρδιο ευχαριςτϊ οφείλω ςτον ερευνθτικό 

μου ςφμβουλο Κακθγθτι Άγγελο Ευςτακίου για τισ γόνιμεσ επιςτθμονικζσ 

ςυμβουλζσ και κατευκφνςεισ που μου προςζφερε ςτο ςυναρπαςτικό ταξίδι τθσ 

ζρευνασ, κακϊσ επίςθσ και ςτθν οικογζνειά μου για τθν αδιάλειπτθ και ανιδιοτελι 

τθσ πολφπλευρθ ςυμπαράςταςθ όλα αυτά τα χρόνια. Πιςτεφω με αυτζσ τισ 

ευγνϊμονεσ ευχαριςτίεσ, διερμθνεφω και τα αιςκιματα όλων των ςυμφοιτθτϊν 

μου προσ τουσ γονείσ και τουσ Κακθγθτζσ μασ. Η ςτιριξθ τουσ, μασ γεμίηει με 

περιςςι υποχρζωςθ να ςυνεχίηουμε διαρκϊσ να αγωνιηόμαςτε για να φανοφμε 

αντάξιοι των προςδοκιϊν τουσ.  

Αγαπθτοί Προςκεκλθμζνοι, 

Μπορεί θ Κφπροσ να είναι μικρι ςε γεωγραφικζσ διαςτάςεισ, όμωσ κάκε βραδιά 

αποφοίτθςθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου αποδεικνφει πωσ είναι μεγάλθ ςε 

επιςτθμονικό δυναμικό. Χωρίσ αμφιβολία το μζλλον τθσ Κφπρου βρίςκεται ςτα 

χζρια των επιςτθμόνων τθσ και ειδικά ςε κάκε νζα γενιά από αυτοφσ. Επίκεντρο τθσ 

προςοχισ τθσ κυπριακισ κοινωνίασ και πολιτείασ κα πρζπει να είναι θ παιδεία, θ 

ζρευνα, θ τεχνολογία και θ καινοτομία. Ζτςι μόνο θ πατρίδα μασ κα μπορζςει να 

είναι παροφςα ςτθν νζα εποχι που διανοίγεται μπροςτά μασ.  

 

Με αυτζσ τισ ςκζψεισ κα ικελα να ςασ ευχαριςτιςω όλουσ από καρδιάσ και να ςασ 

ευχθκϊ Καλό Καλοκαίρι. 


