
Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής στην τελετή αποφοίτησης Σχολών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου - 25/6/2019 

 
Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στην 
τελετή αποφοίτησης της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου - Τρίτη, 
25 Ιουνίου 2019 - 8.00 μ.μ. - Πανεπιστημιούπολη (Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 
Αγλαντζιά) 
 
    Αγαπητές πρυτανικές αρχές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
    Αγαπητοί απόφοιτοι, 
    Κυρίες και κύριοι, 
 
Είναι χαρά και τιμή μου να χαιρετίζω την αποψινή τελετή αποφοίτησης από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου νέων επιστημόνων, οι οποίοι, έπειτα από μακρόχρονη θητεία στα 
έδρανα της μάθησης, ολοκληρώνουν απόψε έναν κύκλο απαιτητικών σπουδών 
κατακτώντας τον πρώτο πτυχιακό τους τίτλο, ως αποτέλεσμα της σκληρής προσπάθειας 
του κάθε φοιτητή.  
 
Αγαπητοί απόφοιτοι, 
 
Η αποψινή βραδιά αποτελεί αναμφίβολα σημαντικό σταθμό στη ζωή σας, καθώς για 
πολλούς από εσάς σηματοδοτεί τη μετάβαση στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή και 
για άλλους ένα νέο ξεκίνημα πνευματικών κατακτήσεων. Ως εκ τούτου, η στιγμή αυτή 
είναι για τον καθένα σας μοναδική και ξεχωριστή. Τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές σας 
πρέπει να νιώθετε περήφανοι για το θετικό τέλος του επίπονου ταξιδιού προς την 
ακαδημαϊκή γνώση, που σας όπλισε με εφόδια, για να αντεπεξέλθετε στο σημερινό 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
 
Η εξασφάλιση του τίτλου σπουδών σας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου πρέπει να σας 
γεμίζει με αυτοπεποίθηση και σιγουριά, καθώς σας προσφέρει όλα τα εχέγγυα, για να 
πετύχετε τους μελλοντικούς στόχους σας. Κι αυτό γιατί το πανεπιστήμιό μας, 
στελεχωμένο με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, με όραμα για την παιδεία, παρέχει 
μέσα από τα πτυχιακά και ερευνητικά του προγράμματα υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. 
Λειτουργώντας με έναν εξωστρεφή και καινοτόμο τρόπο καθίσταται πρότυπο 
ακαδημαϊκό ίδρυμα, που εκσυγχρονίζει, πέρα από την παιδεία, όλους τους τομείς της 
κοινωνίας. Γι’ αυτό έχει καταφέρει να αποσπάσει πολλές διακρίσεις και να καταταχτεί 
στα καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, γεγονός για το οποίο δεν μπορούμε παρά να 
αισθανόμαστε όλοι χαρά και περηφάνια. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στις πρυτανικές 
αρχές και σε όλους ανεξαιρέτως τους ακαδημαϊκούς, τους επιστήμονες και τους 
ερευνητές για το αξιόλογο έργο που επιτελούν. 
 
Παρευρισκόμενος εδώ σήμερα, αυτό που διαπιστώνω είναι πως η αποψινή τελετή 
απηχεί τον απόλυτα επιτυχή συνδυασμό ενός συλλογικού οράματος με προσωπικούς 
στόχους και προσπάθειες. Αυτά που βιώνουμε απόψε μας γεμίζουν με αισιοδοξία, μας 
ανοίγουν νέους ορίζοντες, αλλά και αυξάνουν τις υποχρεώσεις μας. Ο καθένας από σας 
προσωπικά, οι καθηγητές, αλλά και οι πολιτειακοί αξιωματούχοι από σήμερα πρέπει να 
νιώθουμε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, πρέπει να νιώθουμε δυνατοί και αποφασισμένοι, 



ώστε να στοχεύσουμε πιο ψηλά τόσο για το ατομικό και συλλογικό καλό όσο και για το 
καλό της πατρίδας μας. 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Σήμερα στην Ευρώπη και στον κόσμο, ως αποτέλεσμα της Τέταρτης Βιομηχανικής 
Επανάστασης και συνακόλουθα του συγκερασμού του ψηφιακού με το βιολογικό και το 
φυσικό κόσμο, επικρατεί ένα ιλιγγιώδες κύμα αλλαγών, θετικών και αρνητικών, που 
διανοίγει τεράστιες δυνατότητες, αλλά και ενέχει κινδύνους σε παγκόσμια κλίμακα. Τα 
νέα επιτεύγματα στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας μεταβάλλουν ραγδαία 
τις παραγωγικές, εργασιακές, οικονομικές και κατ’ επέκταση τις κοινωνικές και πολιτικές 
δομές σε όλο τον πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό, της καλπάζουσας τεχνολογικής προόδου 
και συνακόλουθα των σοβαρών θεμάτων που αναφύονται, όλοι σας, ακαδημαϊκοί, 
επιστήμονες και ερευνητές, είστε επιφορτισμένοι με έναν επιπλέον ρόλο, αυτόν της 
ενημέρωσης για το πώς η μεταμόρφωση που προοιωνίζεται η Τέταρτη Βιομηχανική 
Επανάσταση μπορεί να αποβεί θετική. 
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων, αφουγκραζόμενη τα μηνύματα των καιρών, συνεπικουρεί 
κάθε προσπάθεια για ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στον τρόπο που εργαζόμαστε, 
που ζούμε, που επικοινωνούμε. Στο πλαίσιο αυτό, με στόχο την ομαλή μετάβαση στη 
νέα ψηφιακή εποχή, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και την αντιμετώπιση πιθανών 
κινδύνων και απειλών, η Βουλή έχει θέσει ως στρατηγικό της στόχο να καταστεί 
καταλύτης στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, 
επιχειρηματιών, ερευνητικών κέντρων και κράτους για υιοθέτηση και ανάπτυξη των νέων 
αποκεντρωμένων τεχνολογιών Blockchain σε διάφορους τομείς, ως σημαντικού 
εργαλείου καινοτομίας και ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, ως Βουλή, μέσα από διάλογο με την 
πανεπιστημιακή κοινότητα, έχουμε θέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις προς την 
κατεύθυνση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, όπως και της 
σύνδεσης του ερευνητικού πεδίου με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την περαιτέρω 
εξέλιξη της Κύπρου σε περιφερειακό εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό κέντρο. 
Τέλος, η Βουλή μελετά τρόπους για πιο ενεργή συμμετοχή των πολιτών στο νέο 
καινοτόμο θεσμό της Παράλληλης Βουλής, όπου φοιτητές, απόφοιτοι, γονείς μπορούν 
να συμμετέχουν με απόψεις και εισηγήσεις για τον τρόπο επίλυσης των σοβαρών 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Καινοτόμο προσπάθεια αποτελεί και η 
απόφαση της Βουλής για λειτουργία του Σπιτιού του Πολίτη για περαιτέρω άνοιγμα του 
κοινοβουλίου προς την κοινωνία, με στόχο την ενημέρωση, αλλά και το διάλογο γύρω 
από σημαντικές εξελίξεις σε διάφορους τομείς.  
Αγαπητοί απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 
 
Θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά για την επίτευξη του στόχου της απόκτησης του 
πτυχίου σας και να σας καλέσω με την ίδια αφοσίωση, αλλά και με αποφασιστικότητα να 
πορευθείτε στο δρόμο που ανοίγεται μπροστά σας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που θα 
σας παρουσιαστούν και αντιμετωπίζοντας τις μεγάλες προκλήσεις της σύγχρονης 
εποχής. Με εφόδια την παιδεία, τις αρχές και αξίες που κατακτήσατε, σας καλώ να είστε 
ενεργοί πολίτες, για να έχετε άποψη και λόγο στη λήψη αποφάσεων που σας αφορούν, 
ώστε να κτίσετε ένα καλύτερο μέλλον για σας και τον τόπο μας.  
 
Όσοι αποφοιτάτε σήμερα από την ιατρική σχολή θα αντιμετωπίσετε τις μεγάλες 
προκλήσεις των πρωτοποριακών ερευνών και ανακαλύψεων στο χώρο των επιστημών 
υγείας, που γεννούν ελπίδα σε εκατομμύρια ανθρώπους που υποφέρουν παγκοσμίως. 
Ως νέοι γιατροί μπορείτε να γίνετε φορείς αυτών των σημαντικών εξελίξεων 



συμβάλλοντας στην αναβάθμιση των προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών στο νησί 
μας. Στο πλαίσιο της μεγάλης μεταρρύθμισης που επιδιώκεται στον τομέα της υγείας και 
αναμένεται να δημιουργήσει πολλές  θέσεις εργασίας, η επιτυχής εφαρμογή του ΓΕΣY 
συνιστά τη μέγιστη πρόκληση με την οποία ως νέοι γιατροί θα έλθετε αντιμέτωποι, 
προκειμένου το σύστημα να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες των πολιτών 
προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.  
 
Απόφοιτοι της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, με τη σειρά σας, έχετε ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε στο πλαίσιο της σαρωτικών αλλαγών που 
επηρεάζουν τον τρόπο ζωής, εργασίας, επικοινωνίας και μάθησης. Στο ξέφρενο κυνήγι 
υλικών αγαθών, με όλα τα αρνητικά που αυτό συνεπάγεται για τις σύγχρονες κοινωνίες, 
το αντιστάθμισμα είναι η ανθρωπιστική παιδεία, που δημιουργεί ανθρώπους με αρετές, 
ηθικές και πνευματικές αξίες και ιδανικά. Γι’ αυτό επιβάλλεται να διεκδικήσετε για τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες τη θέση που τους αξίζει ακαδημαϊκά. 
 
Στο πλαίσιο της σημερινής μεταβαλλόμενης οικονομικής πραγματικότητας, αλλά και των 
τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος μας ως αποτέλεσμα και της 
πρόσφατης οικονομικής κρίσης, απόφοιτοι της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης, έχετε μπροστά σας μεγάλες προκλήσεις που επιβάλλεται να αντιμετωπίσετε 
και με τις γνώσεις σας να συμβάλετε στην επίλυση των σοβαρών θεμάτων της 
οικονομίας. Μιας οικονομίας που επιβάλλεται να οικοδομηθεί σε υγιή θεμέλια για πρόοδο 
και ευημερία στην πατρίδα μας.  
 
Είμαι βέβαιος πως όλοι, με τη γνώση και τη ζωντάνια σας, μπορείτε να βάλετε το δικό 
σας λιθαράκι σ’ ένα μετασχηματισμό της κοινωνίας και του κόσμου. Μην ξεχνάτε πως η 
πατρίδα μας πάντοτε αντιμετωπίζει το επιστημονικό δυναμικό και τους νέους της ως 
έναν εξαιρετικής σημασίας πυλώνα στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, 
θεωρώντας τους την καλύτερη επένδυση για το μέλλον αυτού του τόπου. 
 
Εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων, σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να 
δίνουμε φωνή στους νέους και ως νομοθετικό σώμα θα προσπαθούμε, διά της ψήφισης 
σχετικών νομοθεσιών, να  συμβάλλουμε στην επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζετε, αλλά και στην υλοποίηση των οραμάτων σας. 
 
Σας εύχομαι από καρδιάς καλή σταδιοδρομία και κάθε επαγγελματική και προσωπική 
επιτυχία! 
 


