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Τελετή αναγόρευσης του Εντιμότατου Δικαστή Δρα 
Γεωργίου Σεργίδη σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής 

Σχολής, 5/12/2019 
 

Πρύτανης Πουγιούτας  
 
 

Έντιμε κύριε Γενικέ Εισαγγελέα, 
Έντιμοι κύριοι Βουλευτές, 
Έντιμη κυρία Επίτροπε Νομοθεσίας,  
Έντιμες και έντιμοι κυρίες και κύριοι Δικαστές,  
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Καλωσορίσατε στην αποψινή τελετή αναγόρευσης του 
Δόκτορα Γεωργίου Σεργίδη σε επίτιμο διδάκτορα της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.  
 
Η απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα,  του 
ανώτατου ακαδημαϊκό τίτλου που απονέμει ένα 
Πανεπιστήμιο, αποτελεί ύψιστη τιμή και ορόσημο στην 
ιστορία του Πανεπιστημίου.  
 
Ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα απονέμεται σε 
εξαίρετα άτομα τα οποία έχουν διαπρέψει στον τομέα 
τους και έχουν ξεχωρίσει για τη προσφορά τους στην 
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εκπαίδευση, την επιστήμη, τον πολιτισμό, τα 
γράμματα, την κοινωνία και την ανθρωπότητα.  
 
 
Ο τίτλος με τον οποίο τιμούμε σήμερα τον Εντιμότατο 
Δικαστή Σεργίδη, απονέμεται ως αναγνώριση του 
πολυσχιδούς του έργου και της εξαίρετης προσφοράς 
του, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στο νομικό 
λειτούργημα, την ακαδημία και την κοινωνία 
γενικότερα. 
 
Οι εκλεκτοί μου συνάδελφοι, Δόκτωρ Χριστίνα 
Ιωάννου, Αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Νομικής 
Σχολής και ο Καθηγητής Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης, 
Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, θα αναγνώσουν το 
Ψήφισμα της Συγκλήτου και θα επεξηγήσουν το 
σκεπτικό για την επιλογή του Δόκτορα Σεργίδη ως 
παραλήπτη της ύψιστης αυτής τιμής. Θα προχωρήσουν 
επίσης σε μία παρουσίαση του έργου του τιμώμενου, 
αναλύοντας την διακεκριμένη επαγγελματική του 
καριέρα, το ήθος και την τεράστια προσφορά του στην 
ευρύτερη κοινωνία.  
 
Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
 
Ο Δικαστής Σεργίδης είναι αναντίρρητα ένας 
εξαιρετικός, από όλες τις απόψεις, επιστήμονας, 
νομικός και άνθρωπος, ο οποίος κατέχει τέσσερις 
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διδακτορικούς τίτλους που έχει αποκτήσει από το 
Πανεπιστήμιο του Exeter, το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.  
Εξελέγη Δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 26 Ιανουαρίου 2016, 
λαμβάνοντας 125 από τις 182 ψήφους. Η εκλογή του στο 
ανώτατο δικαστικό σώμα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης καταδεικνύει και αποδεικνύει την ιδιαίτερη 
εκτίμηση που χαίρει στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και την αναγνώριση του 
πολύτιμου έργου που έχει επιτελέσει.  
 
Να υπενθυμίσω ότι ο Δόκτωρ Σεργίδης διετέλεσε από 
τον Ιανουάριο του 1990 μέχρι και τον διορισμό του στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Πρόεδρος του Οικογενειακού 
Δικαστηρίου της Κύπρου. 
 
Το σημαντικό επιστημονικό του έργο, όπως εκφράζεται 
μέσα από τις δημοσιεύσεις του και τις ακαδημαϊκές του 
περγαμηνές, αποτελεί σημείο αναφοράς στους τομείς 
που έχει διατρίψει. Παράλληλα, ο ζήλος με τον οποίο 
επιτέλεσε το έργο του ως Δικαστής και Πρόεδρος του 
Οικογενειακού Δικαστηρίου είναι ενδεικτικός της 
αγάπης του και της αφοσίωσής του στο νομικό 
λειτούργημα.  
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Ως Δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Δόκτωρ Σεργίδης 
προάγει την πρακτική και αποτελεσματική εφαρμογή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά 
κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση για την 
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και των 
πρωτοκόλλων της. Μέσα από το έργο του, στηρίζει τις 
αρχές της Δημοκρατίας, της Ισοπολιτείας και του 
Κράτους Δικαίου, αρχές θεμελιώδεις για την 
οποιαδήποτε κοινωνία.  
 
Ο Δόκτωρ Σεργίδης  τιμά όχι μόνο την ιδιαίτερη του 
πατρίδα, την Κύπρο μας, αλλά και την Ευρώπη, η οποία 
πρέπει να νοιώθει προνομιούχα που έχει στις τάξεις του 
ΕΔΑΔ έναν Δικαστή του κύρους και της εμβέλειάς του. 
 
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,  
 
Είχα  την πραγματική χαρά και την τιμή να γνωρίσω 
από κοντά τον Δικαστή Σεργίδη για πρώτη φορά 
σήμερα. Είχε προηγηθεί, φυσικά, μια ανταλλαγή 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων τον τελευταίο μήνα. Η δια 
ζώσης συνάντησή μας, επιβεβαίωσε την εξαιρετική 
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εντύπωση που μου έχει προκαλέσει η ηλεκτρονική 
επικοινωνία που είχε, τόσο μαζί μου, όσο και με την 
προσωπική μου βοηθό.  
Η ευγένεια του λόγου του αντικατοπτρίζουν την 
παιδεία του, παιδεία η οποία δεν αποκτάται με 
πανεπιστημιακούς τίτλους, αλλά καλλιεργείται στο 
μεγάλο σχολείο της κοινωνίας. Η υπογραφή «Γιώργος» 
στα μηνύματά του δείχνει όχι μόνο την απλότητα του 
αλλά και το ήθος του.  
 
Τιμώντας απόψε τον εξαίρετο αυτό νομικό, τιμούμε στο 
πρόσωπό του τις αξίες που ορίζουν τον πραγματικό 
άνθρωπο και τη κοινωνία του δικαίου και της αρετής.  
 
Αγαπητέ Δικαστά Σεργίδη,  
 
Σ’ ευχαριστώ, τόσο προσωπικά, όσο και εκ μέρους της 
κοινότητας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για την 
παρουσία σου εδώ απόψε και για την αποδοχή του 
τιμητικού τίτλου που θα σου απονέμουμε σε λίγο.  
 
Η περιένδυσή σου με την τήβεννο του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας αποτελεί ύψιστη τιμή για το Πανεπιστήμιό, 
τη Νομική Σχολή, το τμήμα Νομικής, αλλά και για 
όλους εμάς.  
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Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 
συνάδελφους της Νομικής Σχολής για το εξαίρετο έργο 
που επιτελούν. Η αποδοχή του Δικαστή Σεργίδη να 
ενταχθεί στην ακαδημαϊκή οικογένεια της Σχολής 
καταδυκνύει το υψηλότατο επίπεδό της, ενώ 
ταυτόχρονα οριοθετεί ψηλότερους στόχους για ακόμα 
μεγαλύτερες επιτυχίες. 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Με την εξουσία που μου αποδίδεται από τον 
Καταστατικό Χάρτη και τους Εσωτερικούς 
Κανονισμούς του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και με 
την ιδιότητά μου ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου, 
κηρύττω την έναρξη της τελετής αναγόρευσης του 
Δόκτορα Γεωργίου Σεργίδη ως Επίτιμου Διδάκτορα 
της Νομικής Σχολής.  
 
Προς τούτο, καλώ στο βήμα τον Κοσμήτορα της 
Νομικής Σχολής, καθηγητή Αχιλλέα Αιμιλιανίδη, για 
τη δική του ομιλία και τη παρουσίαση του τιμώμενου 
και του έργου του. 


