
 

 

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ, 

σε αυτό το βήμα,  καλούμενος να χαιρετίσω, εκ μέρους 

της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

τους πρώην φοιτητές και σημερινούς απόφοιτους.  

Άλλη μια γενιά φοιτητών καλείται να ενταχθεί στο 

χώρο της εξεύρεσης εργασίας και στην ενεργό ζωή, 

συνεισφέροντας τις υπηρεσίες της προς το κράτος, προς 

τον πολιτισμό και προς την πατρίδα μας.  

 

Αγαπητοί απόφοιτοι  

 

Η ζωή αποτελεί μια συνεχή πρόκληση για δράση και 

δημιουργία. Είναι αγαθό  ανεπανάληπτο που 

οφείλουμε να το αδράξουμε και να παλέψουμε μαζί 

του. Μέτρο ζωής για τον κάθε ένα και την κάθε μια  

από εσάς ας είναι η αφοβία της ψυχής, ο αγώνας για 

επιβίωση και η μάχη για την επιτυχία. Η καθεμιά και ο 

καθένας σας είναι ένας μαχητής, για τους αγώνες που 

έκανε, για τους επαίνους που έλαβε και για την 

αξιοπρέπεια που επέδειξε, όπως ακριβώς προστάζουν 

οι ιστορικές καταβολές μας. 

 

Η προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας είναι εξαιρετικά 

δύσκολη και σίγουρα θα συναντήσετε πόρτες κλειστές 

ή χαραμάδες που δεν χωράνε τα όνειρά σας. Η 

απογοήτευση όμως δεν είναι συστατικό των δυνατών. 

Μην αφυδατώσετε τα νεανικά σας όνειρα για 

πρόσκαιρες αποτυχίες και αναποδιές.  



Οι μάχες που κερδίσατε σε αυτό εδώ το Πανεπιστήμιο, 

σας κάνουν δυνατότερους, ικανότερους και 

αγωνιστικότερους. 

 

Σε μια εποχή παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, όπου 

βασιλεύει ο αμοραλισμός και η μάχη για οποιασδήποτε 

μορφής αναγνωρισιμότητα, όπου «ο καθένας χωριστά 

ονειρεύεται και δεν ακούει το βραχνά των άλλων», 

σημαντικό στοιχείο θα πρέπει να γίνει η διατήρηση του 

ανθρωπισμού και της συναδελφικότητας.  

 

Η αποτυχία και η πτώση είναι κομμάτι της ζωής. Μην 

απογοητεύεστε όμως. Κοιτάξτε ψηλά, συγκεντρώστε 

δυνάμεις και επικεντρωθείτε στους στόχους σας. 

 

Η κοινωνικοοικονομική κρίση που μας έπληξε αποτελεί 

εμπόδιο στην άμεση επαγγελματική ανέλιξη και 

μίασμα στην κοινωνική ευημερία και συνοχή. Ας 

αποτελέσει όμως για εμάς τους νέους εφαλτήριο για 

την αριστεία, την εσωτερική δύναμη και την 

μαχητικότητα. Στην πάλη ενάντια στον πλούτο 

οφείλουμε να προτάξουμε τις γνώσεις μας. 

 

«Κάθε άνθρωπος αξίζει όσο αξίζουν οι γνώσεις και οι 

σκέψεις του».  

 

Στην παντοκρατορία της ύλης αντιπαραθέτουμε την 

κοσμοκρατορία του πνεύματος. 

 

 

 

Αγαπητοί Απόφοιτοι, 



 

Ο δρόμος, είναι μακρύς. Έχετε ακόμη πολλά να κάνετε 

για τον εαυτό σας, για τις οικογένειές σας και για την 

πατρίδα μας. Ας μένει πάντα χαραγμένο στον καθένα 

σας ότι η ημικατεχόμενη πατρίδα μας χρειάζεται νέους 

να αγωνιστούν για αυτήν. Ο προσφυγικός μας κόσμος 

χρειάζεται νιάτα να υπερασπιστούν τα καταπατημένα 

δικαιώματά του και οι ακρογιαλιές της Κερύνειας και 

της Αμμοχώστου χρειάζονται νεανικά χαμόγελα για 

να γεμίσουν και πάλι, απελευθερωμένες, τις 

κατάξανθες ακρογιαλιές. 

 

Μόνιμοι συμπαραστάτες στους αγώνες σας είναι οι 

γονείς σας και έτσι οφείλετε ετούτη τη μέρα, να 

ευχαριστήσετε αυτούς που κόπιασαν για να βρίσκεστε 

σήμερα ολοκληρωμένοι πολίτες, έτοιμοι να κοσμήσετε 

την κοινωνία και την πολιτεία μας. 

 

Τελειώνοντας, ως Προεδρεύων της Φοιτητικής Ένωσης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου θέλω να σας συγχαρώ, εκ 

μέρους όλης της φοιτητικής κοινότητας, για την 

επιτυχία σας, το ήθος και την αξιοπρέπειά σας και να 

σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις νέες προκλήσεις  που 

ανοίγονται  μπροστά σας.  

 

Ευχαριστώ.          


