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Τελετή Αποφοίτησης 2019 – Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Απόψε στη σεμνή αυτή τελετή αποχαιρετούμε τους νέους απόφοιτους της Ιατρικής Σχολής, 

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και 

Διοίκησης και κηρύσσουμε την ολοκλήρωση του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. 

Με τη λήξη της αποψινής τελετής  28 φοιτητές και φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής, 86 της 

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και 194 της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και 

Διοίκησης, αναγνωρίζονται επίσημα πλέον ως πτυχιούχοι εξειδικευμένοι επιστήμονες. 

 

Aπόψε διακατεχόμαστε από συναισθήματα μεγάλης συγκίνησης, χαράς και υπερηφάνειας 

γιατί υποδεχόμαστε, τους νέους αυτούς απόφοιτούς μας, μεταξύ των οποίων και τους 

πρώτους  απόφοιτους της Ιατρικής μας Σχολής. Παρά τις αρχικές μεμψιμοιρίες και 

αντιδράσεις για τη λειτουργία της Σχολής, αυτή με τη βοήθεια και στήριξη όλων των φορέων 

λειτούργησε και επέτυχε πλήρως στην αποστολή της παραδίδοντας σήμερα στην κοινωνία 

τους πρώτους γιατρούς μας άρτια εκπαιδευμένους και έτοιμους να αναλάβουν το κοινωνικό 

τους έργο, μετά την εξειδίκευσή τους βεβαίως που θα ακολουθήσει. 

 

Είναι μια ευτυχής συγκυρία γιατί οι νέοι μας γιατροί αποφοιτούν στις αρχές της εφαρμογής 

του Γενικού Σχεδίου Υγείας, της μεγαλύτερης και ουσιαστικότερης κοινωνικής 
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μεταρρύθμισης που εισάγεται στον τόπο μας, ενός μέτρου που πριν λίγα χρόνια φάνταζε 

ως όνειρο! 

 

Μέσα στις νέες αυτές συνθήκες και τις κυρίαρχες αξίες της παγκοσμιοποίησης καλείσθε ως 

νέοι γιατροί να αρθείτε στο ύψος του όρκου του Ιπποκράτη και φυσικά στην αποστολή σας 

να θέσετε το συλλογικό καλό και την προσφορά των υπηρεσιών σας στους πάσχοντες 

συνανθρώπους μας. 

Οι νέοι μας απόφοιτοι της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών και Διοίκησης, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες τους θα δώσουν 

περαιτέρω ώθηση στην έρευνα και καινοτομία και θα στελεχώσουν τους αντίστοιχους 

κλάδους της οικονομίας και της εκπαίδευσης δίδοντας νέα ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη 

αλλά και φέρνοντας ένα νέο πνεύμα ορθής και χρηστής διοίκησης που τόσο έχουμε 

ανάγκη. 

 

Στην υπό επισκόπηση ακαδημαϊκή χρονιά υλοποιήθηκε επίσης ένα από τα μεγάλα 

οράματα και στόχους του Πανεπιστημίου μας. Είναι η λειτουργία της πολυαναμενόμενης 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου που λειτούργησε στο υπερσύγχρονο Κέντρο 

Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου” στην Πανεπιστημιούπολη. Το πενταώροφο 

κτήριο εμβληματικής αρχιτεκτονικής είναι έργο του διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Jean 

Nouvel και κατέστη δυνατή η ανέγερση του με τη σημαντική συνεισφορά-δωρεά της 

οικογένειας των αείμνηστων συμπατριωτών μας Στέλιου και Έλλης Ιωάννου. 

 

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει πέραν των 900 θέσεων μελέτης και εξοπλισμό της τελευταίας 

τεχνολογίας. Ήδη μπορεί να λεχθεί ότι στο σύντομο χρονικό διάστημα της λειτουργίας της 

έχει καταστεί πόλος έλξης για το κοινό της Κύπρου, ιδιαίτερα την μαθητιώσα και 

σπουδάζουσα νεολαία, καθώς και ισχυρό σημείο αναφοράς για τη μόρφωση και τη 
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δημιουργική ενημέρωση και ψυχαγωγία του. Είναι ένας ιδιαίτερος χώρος συνεύρεσης και 

ανταλλαγής ιδεών ελεύθερα και χωρίς κανένα αποκλεισμό. 

 

Αναφορικά με τα υπόλοιπα σημαντικά έργα υποδομής που εκτελούνται ή αναμένεται 

σύντομα να αρχίσει η εκτέλεσή τους, αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

 

1. Την αντισεισμική αναβάθμιση και πλήρη ανακαίνιση των κτηρίων της πρώην 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας στην οδό Καλλιπόλεως η οποία αναμένεται να 

συμπληρωθεί περί το τέλος του έτους. 

2. Την ανέγερση των εμβληματικών κτηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής, του 

μεγαλύτερου έργου ανέγερσης στην πανεπιστημιούπολή μας, που σύμφωνα με το 

πρόγραμμα και τα σχετικά συμβόλαια θα έπρεπε να παραδοθούν εντός του 

τρέχοντος έτους, αλλά δυστυχώς καθυστερούν για διάφορους λόγους. 

3. Πρόσφατα προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για ανέγερση του έργου των κτηριακών 

εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και των Χώρων Διδασκαλίας 

υπ. αρ. 3, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών ετών. Επίσης, 

σύντομα αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για κατασκευή των κτηρίων της 

Ιατρικής Σχολής. Περί δε το τέλος του έτους αναμένεται η συμπλήρωση των 

κατασκευαστικών σχεδίων του Ινστιτούτου Καρκίνου Κύπρου και η ανέγερση του 

κτηρίου αναμένεται να αρχίσει αρχές του επόμενου έτους. 

Επιβάλλεται να αναφέρουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των δαπανών για την 

ανέγερση του τμήματος Βιολογικών Επιστημών, των Χώρων Διδασκαλίας και της 

Ιατρικής Σχολής καλύπτεται από δωρεές μεγάλων δωρητών, φίλων και εκτιμητών του 

έργου του Πανεπιστημίου. Για τα κτήρια δε του Ινστιτούτου Καρκίνου Κύπρου, οι 

δαπάνες καλύπτονται εξ ολοκλήρου από ακόμη ένα μεγάλο δωρητή του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Τους ευχαριστούμε θερμά. 
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Τέλος, εντός του έτους αναμένεται η προκήρυξη της πρώτης φάσης του δεύτερου και 

μεγαλύτερου φωτοβολταικού πάρκου “Aπόλλων” δυναμικότητάς 10 μεγαβάτ. Με τη 

συμπλήρωση του φωτοβολταικού πάρκου το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καταστεί το 

πρώτο πράσινο πανεπιστήμιο στην Ευρώπη όπου η παραγωγή  ηλεκτρικής 

ενέργειας από τα εν λόγω δύο φωτοβολταϊκά πάρκα το “Απόλλων” και το “Φαέθων” 

θα καλύπτει σχεδόν εξολοκλήρου τις ενεργειακές ανάγκες της πανεπιστημιούπολης. 

 

 

 

 

 

Αγαπητοί και αγαπητές απόφοιτοι, 

 

Έχετε κάθε λόγο και είστε υπερήφανοι και υπερήφανες για το Πανεπιστήμιο μας και εμείς 

έχουμε κάθε λόγο να σας καμαρώνουμε. 

 

Κατά την περίοδο 1992-2019 δηλαδή από τη λειτουργία του Πανεπιστημίου μέχρι σήμερα, 

αποφοίτησαν συνολικά  18.889 προπτυχιακοί και  6.782 μεταπτυχιακοί (6,104 Μάστερ και 

678 διδακτορικού επιπέδου ) φοιτητές, οι οποίοι έχουν διεισδύσει με εντυπωσιακό τρόπο 

στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό του τόπου μας. 

 

Το Πανεπιστήμιο μας από την ίδρυσή του το 1989, πέραν του αξιόλογου εκπαιδευτικού και 

πολιτιστικού του έργου, έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα (βασική και 

εφαρμοσμένη) σε ολόκληρο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων, τόσο σε επίπεδο 

τμημάτων όσο και επίπεδο ερευνητικών μονάδων με πολύ αξιόλογα αποτελέσματα. Προς 

τούτο εκφράζουμε τη βαθιά μας εκτίμηση προς την ακαδημαϊκή κοινότητα για το όντως 

πολυέπαινο και πολυεπίπεδο έργο που επιτελούν που έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία, 
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μεταξύ άλλων, πέραν των 150 ερευνητικών έργων με συνολική χρηματοδότηση ύψους 

€50.000.000, περίπου, εργοδοτώντας πέραν των 400 νέων ερευνητών. Επιβεβαίωση 

τούτου είναι τα διάφορα Κέντρα Αριστείας και Καινοτομίας που λειτουργούν με διεθνή 

αναγνώριση. 

 

Απευθύνουμε επίσης θερμές ευχαριστίες και την εκτίμησή μας προς τα διοικητικά στελέχη 

του Πανεπιστημίου μας που διακρίνονται από υπευθυνότητα και επαγγελματισμό και 

υπηρετούν την αποστολή του Οργανισμού με σθένος και επιμονή και συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων του Πανεπιστημίου. 

 

Το Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων των φορέων και να συμβάλει στο μέτρο των 

δυνατοτήτων του στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ανωτάτου Πνευματικού Ιδρύματος της 

χώρας μας και την καθιέρωσή του ως Κέντρου Αριστείας και εκπαιδευτικής και ερευνητικής 

πρωτοπορίας. 

 

Όραμά μας, όπως αναφέρεται στο Στρατηγικό μας Σχέδιο 2016-2025, είναι μεταξύ άλλων, η 

επιδίωξη της αριστείας στην παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία μέσω της δημιουργικής 

και επίμονης δράσης επιλέκτων φοιτητών, δραστήριων νέων ερευνητών, δημιουργικών 

ακαδημαϊκών και επαγγελματιών διοικητικών. 

 

Προωθεί τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την πολιτισμική δημιουργία, επιζητεί την 

αξιοκρατία και το κοινωνικό όφελος, μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της 

επιστήμης και τεχνολογίας. 

 

Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε επίσης θερμά την πολιτεία, Κυβέρνηση 

και Βουλή για τη συνεχή στήριξη και κατανόηση που επιδεικνύουν στις προτάσεις και 
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πρωτοβουλίες μας. Επίσης, πολύ μεγάλη βοήθεια στις προσπάθειες μας είναι οι μεγάλες 

δωρεές που λαμβάνουμε από πρόσωπα και  ιδρύματα που εκτιμούν το επιτελούμενο από 

το πανεπιστήμιο έργο, για τις οποίες είμαστε εσαεί ευγνώμονες. 

 

 

Αγαπητοί και αγαπητές πτυχιούχοι πλέον, 

 

Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση μπροστά σας σήμερα, που ξεκινά η πιο παραγωγική 

περίοδος της ζωής σας. Για να διεκδικήσετε τη νέα θέση που σας αρμόζει, σε μια νέα 

σύγχρονη κοινωνία, σε μια νέα βιώσιμη οικονομία και πάνω από όλα σε μια νέα ελεύθερη 

και επανενωμένη πατρίδα. 

 

Και πάλι θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρώτου ακαδημαϊκού σας τίτλου και 

εγκάρδιες ευχές για κάθε επιτυχία στη ζωή σας  και να θυμάστε αυτό που είπε ο 

Δημόκριτος “ οι άνθρωποι δεν γίνονται ευτυχείς ούτε με τις σωματικές απολαύσεις ούτε με 

την απόκτηση υλικών αγαθών, αλλά μέσω μιας σωστής και πλούσιας παιδείας” την οποία 

μια σύγχρονη πολιτεία επιβάλλεται να προσφέρει. 

 

 

Δρ Ανδρέας Παναγιώτου 

Αντιπρόεδρος  

Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

 

 

 

 


