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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Λευκωσία, 26 Σεπτεμβρίου 2016 

 

ΒΑΘΙΑ ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 

 ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

ΕΛΕΝΗΣ ΟΜΗΡΟΥ 

Tμήμα Επιστημών της Αγωγής: «Η Ελένη ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους 
συμφοιτητές της και ξεχώριζε στην τάξη για την κριτική της σκέψη, τις εύστοχες 

παρατηρήσεις, τη σκληρή δουλειά της και την δίψα της για μάθηση»  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 
πενθεί τον άδικο χαμό της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του, 
Ελένης Ομήρου, η οποία έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη 
ζωή σε ηλικία 26 ετών, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που 
αντιμετώπιζε.  

Η Ελένη Ομήρου αποφοίτησε από το Τμήμα Κλασικών 
Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
ακολούθως από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στην 
κατεύθυνση της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Μετά έγινε δεκτή στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ «Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση» του 
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής.  

Η κηδεία της άτυχης φοιτήτριας θα γίνει την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016, στις 12 
το μεσημέρι , από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων  στην Κάτω Πάφο.  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου,  η Σύγκλητος και το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 
εκφράζουν τα βαθιά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους 
οικείους της εκλιπούσας.  
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Αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα παραστεί στην κηδεία και θα 
καταθέσει στεφάνι και την ημέρα της κηδείας οι σημαίες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
θα κυματίζουν μεσίστιες.  

 

Δήλωση Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, εκ μέρους της Αναπληρώτριας 
Καθηγήτριας Ελένης Φτιάκα για τον άδικο χαμό της μεταπτυχιακής φοιτήτριας 
Ελένης Ομήρου :  

 
Έφυγε χτες το βράδυ από κοντά μας η Ελένη Ομήρου. 
 
Η Ελένη ήταν 26 χρονών, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα της Ενιαίας 
Εκπαίδευσης, έχοντας συμπληρώσει κοντά μας και τον κύκλο των προπτυχιακών 
σπουδών της με κατεύθυνση τη Δημοτική Εκπαίδευση, και έχοντας ήδη 
ολοκληρώσει μια θητεία στη Φιλοσοφική σχολή. 
 
Η Ελένη ήταν ένα γλυκό και χαμογελαστό κορίτσι, πολύ χαμηλών τόνων, με σπάνια 
ευγένεια και ασυνήθιστη αξιοπρέπεια.  ΄Ήταν πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους 
συμφοιτητές της και ξεχώριζε στην τάξη για την κριτική της σκέψη, τις εύστοχες 
παρατηρήσεις, τη σκληρή δουλειά της και την δίψα της για μάθηση. 
 
Αυτά όλα τα ξέραμε.  Αυτό που δεν ξέραμε, και μας εξέπληξε όλους, ήταν το πόση 
δύναμη κρυβόταν πίσω από αυτό το ευγενικό χαμόγελο, μέσα σ’ αυτό το ευάλωτο 
σώμα.  Η Ελένη μας έδωσε τους τελευταίους μήνες μια μάχη που εύχομαι κανένας 
ποτέ να μη χρειαστεί να δώσει, μια μάχη που θα γονάτιζε ανθρώπους με τεράστια 
δύναμη, με τέτοια αντοχή και με τέτοια αξιοπρέπεια που μας άφησε όλους 
άναυδους. 
 
Όταν έγινε η τελική διάγνωση για καρκίνο του εγκεφάλου, ήταν στο δεύτερο έτος 
των μεταπτυχιακών σπουδών της, στη μέση της διπλωματικής της διατριβής, άριστη 
φοιτήτρια, και της έμενε ένα μόλις εξάμηνο για να πάρει το Μάστερ της.   Δεν 
πρόλαβε. 
 
Στέλνουμε στον πατέρα της, τη μητέρα της την έχασε πολύ μικρή και δεν είχε 
αδέρφια, τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια και τις ευχές μας για ανάπαυση στην 
πολύ-αγαπημένη του Ελένη που βασανίστηκε πολύ και αχρείαστα, ενώ ήταν ένα 
αληθινό αγγελάκι επί γης. 
 
Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, από τον ιερό ναό των Αγίων 
Αναργύρων στην Κάτω Πάφο.  Η οικογένεια σας παρακαλεί αν θέλετε να την 
αποχαιρετίσετε, αντί στεφάνων, να κάνετε μια εισφορά στον Σύνδεσμο ΄Κάνε μια 
Ευχή΄. 

 

Τέλος Ανακοίνωσης 


