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ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΝΕΟΦΥΤΟ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗ  
 
Πρύτανης: «Κρατήσαμε την υπόσχεσή μας Νεόφυτε. Η Σύγκλητος ομόφωνα σου αποδίδει σήμερα αυτό 
που δικαιούσαι. Είμαστε υπερήφανοι Νεόφυτε, που φοίτησες στο Πανεπιστήμιό μας!» 

 
 
Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε στην Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, η απόφαση της Συγκλήτου να 
απονεμηθεί μετά θάνατον το πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών στους γονείς του άριστου τριτοετή φοιτητή 
του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής της Πολυτεχνικής Σχολής, Νεόφυτο 
Χανδριώτη.  
 
Ως ένδειξη φόρου τιμής εις μνήμην του εκλιπόντα φοιτητή, απονεμήθηκε ο τίτλος σπουδών από τον 
Πρύτανη, τον οποίον παρέλαβαν οι γονείς του Δημήτρης και Μαρία Χανδριώτη, εν μέσω δυνατού και 
παρατεταμένου χειροκροτήματος από εκατοντάδες συμφοιτητές του Νεόφυτου, απόφοιτους, 
ακαδημαϊκούς, γονείς και επισήμους. 
 

Σε ειδική τιμητική αναφορά για τον 
αείμνηστο φοιτητή και εμφανώς 
συγκινημένος ο Πρύτανης, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης αναφέρθηκε 
στον «άλλο μαραθωνοδρόμο της Βοστόνης,  
τον πρωταθλητή μας Νεόφυτο Χανδριώτη, 
φοιτητή του Τμήματος Μηχανικών 
Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής». «Την 
Κυριακή, 11 Οκτωβρίου του 2015, δεν ξέρω 
γιατί, ίσως από διαίσθηση, ήθελα να του 
μιλήσω και πήρα τηλέφωνο τον πατέρα του. 
Συμπωματικά, ήταν στο αεροδρόμιο, τη 
στιγμή που ετοιμάζονταν να φύγουν για τη 
Βοστόνη, όπου ο Νεόφυτος θα έδινε τη 
μεγάλη μάχη για τη ζωή του. Μίλησα με τον 

Νεόφυτο, ακουγόταν πολύ κουρασμένος αλλά και αποφασισμένος για τη μεγάλη μάχη που είχε μπροστά 
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σου. Νεόφυτε υπομονή, του λέω. Θα τα καταφέρεις. Σε περιμένουμε στην Κύπρο. Σε 2 χρόνια, στην τελετή 
αποφοίτησης θα σου δώσω το πτυχίο σου Νεόφυτε και τότε θα είναι μια μεγάλη μέρα. Δυστυχώς, η μοίρα 
τα έφερε αλλιώς. Ο Νεόφυτος αποφοιτά σήμερα αλλά το πτυχίο του θα το παραλάβουν οι γονείς του. 
Κρατήσαμε την υπόσχεσή μας Νεόφυτε. Η Σύγκλητος ομόφωνα σου αποδίδει σήμερα αυτό που 
δικαιούσαι. Είμαστε υπερήφανοι Νεόφυτε, που φοίτησες στο Πανεπιστήμιό μας! Ξέραμε ότι θα έφτανες 
πολύ μακριά! Μας το έδειχνες κάθε μέρα! Εμείς, οι δάσκαλοι και οι συμφοιτητές σου θα σε θυμόμαστε 
πάντα με αγάπη».  
 
Ειδική αναφορά έκανε και ο Προεδρεύων της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Γιώργος 
Οικονομίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημαντικότητα και χρησιμότητα της ίδρυσης και λειτουργίας του 
Ταμείου Αλληλεγγύης Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου, «Νεόφυτος Χανδριώτης», προς όφελος όλων των 
φοιτητών του Πανεπιστημίου.  

 
 

Τέλος Ανακοίνωσης 


