
 

 
Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Βουλής 
Έντιμε Υπουργέ Παιδείας και Πολιτισμού 
Έντιμοι Κύριοι Βουλευτές και Εκπρόσωποι των Κομμάτων 
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι 
Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Γονείς 
Αγαπητές  Φοιτήτριες, Αγαπητοί Φοιτητές,  
 

Με δικαιολογημένα χαμόγελα ικανοποίησης από τους αποφοίτους, τους γονείς, 

τους συγγενείς, τους ακαδημαϊκούς και τις Αρχές του Πανεπιστημίου, 

πραγματοποιείται απόψε η επίδοση του πτυχίου, ολοκλήρωσης του προπτυχιακού 

κύκλου σπουδών για τις Σχολές Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 

Πολυτεχνική Σχολή και τη Φιλοσοφική Σχολή. 

Η προσπάθεια 4 χρόνων και η επιτυχής ανταπόκριση σε όλες τις εξεταστικές και 

άλλες δοκιμασίες, που εκπορεύονται από το υψηλό και απαιτητικό επίπεδο του 

Πανεπιστημίου μας, απόψε δικαιώνονται και οι απόφοιτοι μας μπορούν να 

αισθάνονται περήφανοι γι αυτή τους την επιτυχία. Το εφόδιο που αποκτούν 

σήμερα, όπως σύντομα θα διαπιστώσουν, τους καθιστά δυνατούς υποψήφιους στο 

κόσμο της εργασίας, και σπουδών σε πιο ψηλά ακαδημαϊκά επίπεδα. Εκ μέρους 

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου τους απευθύνω τα πιο θερμά συγχαρητήρια!! 

Θερμές ευχαριστίες στους Ακαδημαϊκούς μας, για την άρτια διεξαγωγή των 

προγραμμάτων και τη δημιουργία εκείνων των εκπαιδευτικών συνθηκών, που 

καθιέρωσαν το Πανεπιστήμιο μας στα πρώτα 600 από τις 82.000 Πανεπιστήμια 

στον κόσμο. Τους ευχαριστούμε ακόμα για την αφοσίωση τους και τη προσφορά 

στην παγκόσμια πρόοδο της επιστήμης, είτε κερδίζοντας, είτε συμμετέχοντας σε 

Ερευνητικά Προγράμματα, με τις δημοσιεύσεις τους, τη δικτύωση με ξένα 

πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και γενικά για το περιεχόμενο που προσδίδουν 

στο ρόλο του ακαδημαϊκού. 

Ευχαριστούμε την Πολιτεία για τη συνεχή στήριξη και την κατανόηση που 

επιδεικνύει στις προτάσεις και πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου. Η παρουσία του 

Προέδρου της Βουλής, είναι ενδεικτική αυτής της στήριξης και τον ευχαριστούμε 

θερμά. Από δικής μας πλευράς διαχειριζόμαστε όλα τα θέματα με πλήρη συνείδηση 

της δύσκολης οικονομικής περιόδου που διέρχεται η Κύπρος και είμαστε σε ένα 

διαρκή διάλογο με τα θεσμικά όργανα του Κράτους, για εξεύρεση οικονομικών, 



αλλά βιώσιμων λύσεων που θα επιτρέψουν στο Πανεπιστήμιο να συνεχίσει την 

πρόοδο και ανάπτυξή του και να επιτελέσει πλήρως το έργο του. Είναι 

αποδεδειγμένο και επιστημονικά και εμπειρικά ότι η επένδυση στην καινοτομία και 

γνώση είναι με βεβαιότητα αποδοτική, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επηρεάστηκε σημαντικά από τη γενικότερη οικονομική 

κρίση και τα τελευταία δύο χρόνια εργάζεται με μειωμένους προϋπολογισμούς. 

Κράτησε όμως ανεπηρέαστη την ποσότητα και ποιότητα των προγραμμάτων του, 

αύξησε τον αριθμό των φοιτητών, και τον Σεπτέμβρη ξεκινά η Ιατρική Σχολή. 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η βοήθεια των δωρητών και χορηγών του Πανεπιστημίου 

τους οποίους ευχαριστούμε θερμά. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρεται ακόμα οικιοθελώς να διαδραματίσει ένα 

αυξημένο κοινωνικό ρόλο και αυτό εκφράζεται με τις πολιτικές του για παραχώρηση 

υποτροφιών, στήριξη απόρων φοιτητών, αποφυγή επιβολής τελών σε 

δραστηριότητες που μόνο με τέλη είναι βιώσιμες, κ.α. 

Οι απόφοιτοι μας εγκαταλείπουν απόψε τα θρανία και εισέρχονται στον κόσμο της 

εργασίας. Η ιστορική συγκυρία έταξε τη δική τους γενιά να στέκεται ανήσυχη και 

απορημένη μπροστά σε μία θολή προοπτική. Αντί φέτος να γιορτάζουμε τα 10 

χρόνα από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναλογιζόμαστε, πως τα 

συμβάντα στην Κύπρο και σε άλλες χώρες (του Νότου ιδιαίτερα), ανέτρεψαν την 

ιδανική αρχική θεώρησή μας για μια Ευρώπη, χωρίς συγκρούσεις, διαρκούς 

ειρήνης, ασφάλειας, ευκαιριών για τους νέους και ευημερίας για τους λαούς της. 

Παρά τα επιμέρους οφέλη που αποκόμισε η Κύπρος από την ένταξη, εντούτοις σε 

δύο καίριους τομείς καθοριστικούς για το μέλλον της, δεν έλαβε αυτό που 

δικαιούταν. Ο ένας είναι η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλει πιο 

αποτελεσματικά στην κάμψη της τουρκικής αδιαλλαξίας και ο άλλος η πρόσφατη 

σκληρή στάση της στο θέμα της δανειοδότησης της Κύπρου.  

Η αισιοδοξία για το μέλλον είναι σύμφυτη στους νέους και αυτό ισχύει και για τους 

αποψινούς μας αποφοίτους. Η πολυπλοκότητα όμως του σύγχρονου κόσμου, οι 

πρόσφατες εμπειρίες της πατρίδας μας, επιβάλουν στους νέους μας σε ότι αφορά 

τις μελλοντικές τους αναζητήσεις να διακατέχονται από ρεαλιστική αισιοδοξία, να 

επιδιώκουν τη σκληρή δουλειά, να αναπτύσσουν την κρίση τους και να αυξάνουν 

τις γνώσεις τους. Το Πανεπιστήμιο μας τους έχει προσφέρει όλα τα απαραίτητα 

εφόδια. 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκπλήρωση των προσδοκιών σας. 

 


