
Χαιρετισμός του Αριστεύσαντος Μεταπτυχιακού Λουκά Παναγιώτου

Αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας καλωσορίζω στο ηλιοβασίλεμα,
στη δύση, άλλης μιας ακαδημαϊκής χρονιάς, να σας καλωσορίζω κι απόψε στο ταξίδι μας,
στην Τελετή Αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Η Τελετή αυτή, έμπλεη από συναισθήματα και όνειρα, μας δεξιώνεται σε μια
αναλυτική και ταυτόχρονα συνθετική εικόνα των δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής μας
κοινότητας. Ωστόσο, η «εικονική» αυτή πανδαισία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη ζωντανή
κοινωνία με τους ανθρώπους που έζησαν, οραματίστηκαν, δημιούργησαν και δημιουργούν
μαζί μας στον χώρο αυτό.

Ασφαλώς, και δεν θα μπω στον πειρασμό των πολλών και μεγάλων λόγων, αλλά
θέλω να εκφράσω το περίσσευμα της καρδιάς μου, γιατί στον χώρο τούτο λειτούργησε για
άλλη μια φορά το θαύμα της γνώσης. Αυτής που αντιπαλαίει και αντιτίθεται με αυτό που ο
Τόμας Έλιοτ εκφράζει στο ποίημά του «Έρημη χώρα». Μιας γνώσης, που, διαμέσου της
μάθησης και της έρευνας, θέλει και πασχίζει να μας οδηγήσει ξανά στη σοφία και τη γνώση
της αλήθειας και ενδεχόμενα στην Αλήθεια που ελευθερώνει. 

Βέβαια, το να προσπαθήσω να αναφερθώ στην αναγκαιότητα των Μεταπτυχιακών
Σπουδών στη σημερινή μας κοινωνία, στο υψηλό επίπεδο των παρεχομένων Σπουδών στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ή και να καταγράψω τις εμπειρίες μου, κατά την πορεία
συνάντησής μας με την ιερά της Θεολογίας Επιστήμη, θα χρειαζόμουν ώρες ολόκληρες και
«επιλείψει με ο χρόνος διηγούμενον». Για να μην χρεωκοπήσω μπροστά στον πλούτο της
Ακαδημαϊκής Θεολογίας, που κομίζει και σημαίνει στην κοινωνία και τη μικρή μας πατρίδα
η ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, θέλω να
επισημάνω ότι αυτό ανοίγει νέους δρόμους και προσφέρει καινούργιες προοπτικές στον τόπο
μας και καταξιώνει το Πανεπιστήμιό μας.

Ομολογώ, και αυτό το πράττω εκ καθήκοντος, ότι το επιστημονικό κύρος και το
ακαδημαϊκό ήθος του Προέδρου και της εκλεκτής χορείας των Καθηγητών του Τμήματός
μας, στα χρόνια τούτα των Μεταπτυχιακών μας Σπουδών, όργωσαν λυτρωτικά τον
εκπαιδευτικό μας στίβο, με άροτρα, τα εργαλεία του πόνου και του μόχθου τους. 

Προσωπικά οφείλω ευγνωμοσύνη στους σκαπανείς τούτους της ασκήσεως, στο τομέα
της Θεολογικής Επιστήμης. Και αναφέρομαι στον επόπτη Καθηγητή μου κ. Αθανάσιο
Καραθανάση, τον Καθηγητή μου κ. Νίκο Νικολαΐδη και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο του
Τμήματός μας Καθηγητή Χρήστο Οικονόμου, για τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες που
μου μετέδωσαν, καθώς και για τη συνεχή στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών
μου, αφού, χωρίς τη δική τους έμπρακτη συμβολή, δεν θα βρισκόμουν εδώ σήμερα. Το
ευχαριστώ μου είναι πολύ μικρό, για να εξοφλήσει τα επιτόκια των πνευματικών τους
καταθέσεων.

Αναμφίβολα ευρισκόμενος απόψε σε αυτό το βήμα και απολαμβάνοντας τα λαμπρά
τούτα αποτελέσματα της Ακαδημαϊκής μου Πεντηκοστής, καταθέτω ότι τούτο οφείλεται και
σε κάποιους άλλους ξεχωριστούς ανθρώπους και στην καθοριστική τους βοήθεια και
συμβολή. Προς την συνοδοιπόρο της ζωής μου Παυλίνα και τα 7 παιδιά μας, εκφράζω την
ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μου, που δέχθηκαν και ανέχθηκαν με κατανόηση και
στοργή τον χρόνο που τους στέρησα. Ευχαριστώ, όλως ιδιαιτέρως, τον Πανιερώτατο
Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρο, για την στήριξή του στο πρόσωπό μου,
όπως και για την οικονομική και ηθική συμβολή του στο Τμήμα μου. Τους γονείς μου, τους
εξ αίματος και αγχιστείας, για την αμέριστη υποστήριξη και την ανιδιοτελή αγάπη τους σε
όλα τα βήματα της πορείας μου, που αδιαμφισβήτητα υπήρξαν ένας σημαντικός παράγοντας
για την αποψινή επιβράβευση των προσπαθειών μου. Ευχαριστώ τους συμφοιτητές μου,
αλλά και όλους τους φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας για τις αξέχαστες και καρποφόρες
στιγμές, που περάσαμε μαζί. 



Αγαπητοί συναπόφοιτοι, 
Στην πορεία και τη συνάντησή μας, κατά την αποψινή, τιμητική, για όλους μας,

γιορτή αναλογιζόμαστε και σταθμίζουμε, ότι γίναμε συλλέκτες των πνευματικών καρπών της
Επιστήμης, που ο καθένας μας έχομε επιλέξει. Προσμετρήσαμε τα αποτελέσματα, τις
καταθέσεις καρδιάς, που, επενδυόμενες, θα δώσουν τα επόμενα βήματα, στους επόμενους
σταθμούς της Ακαδημαϊκής και επαγγελματικής μας διαδρομής και σταδιοδρομίας. 

Επιτρέψτε μου, κατακλείοντας τούτο τον λόγο να δανειστώ τους στίχους από ένα
τραγούδι του Πάνου Κατσιμίχα: «Γεμίζω το ποτήρι μου και πίνω στην υγειά σας», εκλεκτοί
φίλοι και φίλες απόφοιτοι, ευχόμενος να συμπορευόμαστε «με τ’ αναμμένα φώτα της
καρδιάς μας» και να έχομε πάντα «καλόν αέρα στα όνειρά μας». 

Σας ευχαριστώ.
Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας


