Χαιρετισμός
Εντιμότατε κύριε Πρύτανη,
Αξιότιμα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας,
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί Απόφοιτοι,

Η αποψινή τελετή συμβολίζει την ευόδωση όλων των στόχων που θέσαμε ως
προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και ταυτόχρονα
αντικατοπτρίζει την επιμονή και τον κόπο που καταβάλαμε τα τέσσερα αυτά
χρόνια. Ένας όμορφος κύκλος, με στιγμές χαράς, περηφάνειας αλλά και
αγωνίας ολοκληρώνεται απόψε αλλά μόνο συμβολικά. Γιατί, όπως θα έλεγε και
ο φιλόσοφος Ηράκλειτος, κάθε σημείο ενός κύκλου είναι ταυτόχρονα και αρχή
και τέλος. Έτσι λοιπόν, η αποψινή τελετή δε συμβολίζει μόνο το τέλος του
ταξιδιού, αλλά σηματοδοτεί συγχρόνως την αρχή ενός νέου κύκλου εμπειριών
στη ζωή μας.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτέλεσε και θα αποτελεί πάντοτε για μας το
εφαλτήριο που μας ώθησε να γίνουμε και εμείς πρωταγωνιστές στο ερευνητικό
γίγνεσθαι και στον αγώνα για κοινωνική πρόοδο. Ήλθαμε στο Πανεπιστήμιο
διστακτικοί και με αγωνία για το τι θα ακολουθούσε. Σήμερα όμως
αποφοιτούμε γεμάτοι γνώσεις και προικισμένοι με την οξυδέρκεια και την
κριτική σκέψη που προσφέρει η πανεπιστημιακή μόρφωση.
Όταν πετύχαμε στις Παγκύπριες εξετάσεις την εισδοχή μας στο τμήμα Ιστορίας
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεν μπορούσαμε να
φανταστούμε τότε το μεγάλο εύρος των ευκαιριών και των εμπειριών που θα
μας προσφέρονταν. Ανασκαφικά προγράμματα, προγράμματα ερευνών
επιφανείας αλλά και μελέτης των αρχαιολογικών καταλοίπων περιλαμβάνονται
στο εκτενές Αρχαιολογικό έργο της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, το
οποίο επιβεβαιώνει τον ρόλο του Πανεπιστημίου ως κέντρου παραγωγής και
προαγωγής του πολιτισμού μας. Και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η πολιτεία θα
πρέπει να στηρίξει έμπρακτα τη διεξαγωγή τέτοιων ερευνητικών
προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, που δεν έχουν άλλο στόχο παρά
την προώθηση και ανάδειξη «άγνωστων» πτυχών της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς.
Η αυριανή μέρα θα μας αντικρίσει πια ως απόφοιτους του Πανεπιστημίου,
νέους που ρίχνονται στον αγώνα για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
Όμως, λόγω του γενικότερου παραγκωνισμού των ανθρωπιστικών σπουδών, οι

προκλήσεις
που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε θα είναι ακόμη
μεγαλύτερες. Παρόλα αυτά, επιλέξαμε αυτή την πορεία ενσυνείδητα,
ακολουθώντας αυτό που αγαπάμε. Αυτό είναι το σωστό. Η εγκατάλειψη των
ονείρων μας μόνο σε δρόμους αδιέξοδους θα μας οδηγούσε. Γι’ αυτό, όσες
δυσκολίες και αν κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε
ότι είχαμε το προνόμιο να σπουδάσουμε στη Σχολή-κοιτίδα του πολιτισμού και
στο Πανεπιστήμιο-φορέα του πολιτισμού του τόπου μας . Αυτό το προνόμιο δεν
θα το αποκτούσαμε χωρίς την πολύτιμη βοήθεια και την καθοδήγηση των
καθηγητών μας, προς τους οποίους είμαστε ευγνώμονες και τους οποίους
ευχαριστούμε από καρδιάς. Από σήμερα, λοιπόν, ο δικός μας ρόλος είναι μέσα
από την ενεργό μας δράση να αναδείξουμε τη σημασία των ανθρωπιστικών
σπουδών στην κοινωνία, και να τις επαναφέρουμε στο επίκεντρο της μέριμνας
της πολιτείας. Ας αντηχούν στα αυτιά μας τα λόγια του θαλασσινού γέρου που
μίλησε στο Σεφέρη στο ποίημα του «Επί σκηνής Δ’»: «Εγώ είμαι ο τόπος σου,
ίσως να μην είμαι κανείς αλλά μπορώ να γίνω αυτό που θέλεις».
Αγαπητοί απόφοιτοι, ας θυμόμαστε πάντοτε πως ό,τι και να επιφυλάσσει το
μέλλον για μας, το ταξίδι προς τη μόρφωση είναι αέναο, και επομένως η
σημερινή τελετή δε σηματοδοτεί το τέλος του, αλλά αντίθετα επισφραγίζει τη
συνέχισή του.

Συγχαρητήρια σε όλους και καλή σταδιοδρομία!
Σας ευχαριστώ πολύ!
Χριστιάννα Κελεπέσιη, ΙΣΑ

