
Χαιρετισμός του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κατά την τελετή αποφοίτησης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

26 Ιουνίου 2017 

 

Σεβαστές μου πρυτανικές αρχές,  

αγαπητοί μου φοιτητές,  

κυρίες και κύριοι. 

 

Δεν υπάρχει τίποτε πιο συγκινητικό από το να βρισκόμαστε ανάμεσα σε νέους ανθρώπους, 

οι οποίοι είναι έτοιμοι να ανοίξουν τα φτερά τους για να καθορίσουν τη δική τους πορεία 

στη ζωή. 

Να πετάξουν προς τους ορίζοντες που οι ίδιοι επιλέγουν, με τα εφόδια που οι   ίδιοι έχουν 

κατακτήσει. 

 

Αγαπητοί μου απόφοιτοι. 

 

Σε λίγα λεπτά θα κρατάτε στα χέρια σας το πτυχίο σας.  

Εσείς ξέρετε καλύτερα από τον καθένα με πόσο κόπο, θυσίες και αγωνίες, καταφέρατε να 

φτάσετε σε αυτή τη στιγμή που –είμαι βέβαιος- θα την θυμάστε με τιμή σε όλη σας τη ζωή. 

Αυτό που πετύχατε είναι δικό σας επίτευγμα για το οποίο εμείς, η πολιτεία, το 

πανεπιστήμιο σας, η οικογένεια σας  και η κοινωνία εν γένει, είμαστε περήφανοι. 

Είμαστε περήφανοι  για σας, γιατί βλέπουμε στο πρόσωπο σας μία νέα γενιά επιστημόνων, 

ικανών και εξοπλισμένων με τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσουν το βέλτιστο για τον 

εαυτό τους και για τον τόπο μας. 

 

Φίλες και φίλοι, 

 



Εμείς στο υπουργείο Παιδείας και ιδιαίτερα ως υπουργός αρμόδιος για θέματα παιδείας 

αισθάνομαι βαριά την ευθύνη να κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για   να 

δημιουργούμε καθημερινά  τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους νέους μας, για να 

δημιουργούμε ένα περιβάλλον δημιουργικό για όλους τους μαθητές και φοιτητές μας.  

Στο πλαίσιο αυτό, είναι διαρκής η προσπάθεια μας να δημιουργήσουμε ένα πιο ευέλικτο 

και αποτελεσματικό πλαίσιο λειτουργίας των πανεπιστημίων μας τα οποία με χαρά 

βλέπουμε να αναπτύσσονται καθημερινά. Ιδιαίτερα δε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει 

καταφέρει πια να ξεχωρίσει όχι μόνο ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και σε 

ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα της Ευρώπης στην οποία τα τελευταία τρία 

χρόνια έχει καθιερωθεί  ως ένα ανάμεσα στα καλύτερα 200 πανεπιστήμια.  

Στο πλαίσιο της στήριξης του κράτος προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα 

προχωρήσαμε στην σύσταση του «Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 

της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης», για τον οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει 

καθοριστικά στην τεκμηρίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών. 

Συναφής στόχος είναι και η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας μας εκπαίδευσης. Πρόκειται 

για ένα στόχο τον οποίο αναγνωρίζω πως καθυστερήσαμε να αναδείξουμε, αλλά θεωρώ 

πως μπορούμε κινούμενοι με ταχύτητα να προλάβουμε τις εξελίξεις. 

Σημαντικό βήμα για τα επιστημονικά δρώμενα του τόπου μας αποτελεί και η πρόσφατη 

απόφαση του υπουργικού Συμβουλίου για την ίδρυση της Κυπριακής Ακαδημίας 

Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Η Ακαδημία αναμένεται ότι θα αναδείξει την αριστεία, 

την πνευματική πρόοδο και τα επιτεύγματα του λαού μας και θα στηρίξει  την περαιτέρω 

συμμετοχή της Κύπρου στο διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι, αξιοποιώντας την εμπειρία και 

τις γνώσεις διεθνούς εμβέλειας Κυπρίων επιστημόνων. 

Γνωρίζουμε πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει ως ένα από τους βασικούς του 

στόχους την ακόμη μεγαλύτερη αναβάθμιση του και συναφώς τη διεύρυνση των 

γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων που σήμερα προσφέρει. Αποτελεί ευτυχή 

συγκυρία το γεγονός πως εισερχόμενος κανείς στον πανεπιστημιακό χώρο, διακρίνει 

αμέσως μία πολύ μεγάλη επέκταση των υποδομών του πανεπιστημίου μας. 

Εμείς ως κυβέρνηση υιοθετούμε αυτούς τους στόχους και συμμεριζόμαστε το όραμα σας 

καθώς διακρίνουμε πως η προώθηση των δικών σας στόχων συμβάλλει και διευρύνει  τους 

αναπτυξιακούς ορίζοντες της Κύπρου γενικότερα.  

Θα πρέπει όμως να αναγνωρίσω πως η οικοδόμηση δυναμικών πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων, είναι μία μόνο από τις παραμέτρους που οφείλουμε να αναδείξουμε. Το μείζον 

είναι να πετύχουμε συνθήκες βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας, γιατί μόνο 

έτσι θα δημιουργηθούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και μόνο έτσι θα μπορέσουν να 

αξιοποιήσουν στην ίδια τους την πατρίδα, οι σημερινοί μας απόφοιτοι όσα αποκόμισαν 

από τις σπουδές τους. 



Στο πλαίσιο αυτό είναι ευχάριστο το γεγονός πως η χώρα μας μετά από μακρά περίοδο 

ύφεσης βρίσκεται πια σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, ακολουθώντας ρυθμούς που είναι 

από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Έχουμε ταυτοχρόνως πλήρη επίγνωση του γεγονότος πως το μέλλον βρίσκεται στην έρευνα 

και την καινοτομία, μέσω των οποίων δημιουργούμε προοπτικές εργοδότησης  σε 

ποιοτικές θέσεις εργασίας αντάξιες των προσόντων των αποφοίτων μας. 

Όπως γνωρίζετε η Κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία του Επιστημονικού Τεχνολογικού 

Πάρκου ως βασική υποδομή για την προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της 

υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο. Απώτερος σκοπός είναι η συνεισφορά στη 

διαφοροποίηση της οικονομίας μας και η μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο 

εφαρμοσμένης γνώσης. 

 

Φίλες και φίλοι. 

 

Θα ήθελα να ολοκληρώσω τον χαιρετισμό μου όπως ξεκίνησα, απευθυνόμενος στους νέους 

πτυχιούχους. 

 

Αγαπητοί μου, απόφοιτοι, 

 

Αυτή η βραδιά θα είναι για πάντα χαραγμένη στη μνήμη σας γιατί σήμερα, ως πτυχιούχοι 

επιστήμονες θα μπορείτε να αντικρύσετε το μέλλον σας, εξοπλισμένοι με τα κατάλληλα 

προσόντα για να αντιμετωπίσετε το μέλλον σας. Η δική μου έκκληση είναι να επιδιώκετε 

διαρκώς να πετύχετε τα όνειρα σας και να πιστεύετε στις δυνατότητες σας. 

Είμαστε βέβαιοι ότι ο δικός σας νεανικός ενθουσιασμός και οι γνώσεις που έχετε 

αποκομίσει ως φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου θα συμβάλουν τα μέγιστα στην 

προσωπική σας δικαίωση, αλλά θα καταστείτε και εσείς οι ίδιοι φορείς προόδου στον τόπο 

μας. 

 

 

Καλή επιτυχία σε ότι και αν κάνετε στο μέλλον. 

 

 


