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ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, Ο ΟΜΙΛΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Για 5η συνεχή χρονιά απονεμήθηκαν χρηματικές υποτροφίες σε
αριστούχους φοιτητές με καταγωγή την Επαρχία Κερύνεια
Πρύτανης: «Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κτίζουμε την επόμενη γενιά για το
αύριο, κτίζουμε τη γενιά που θα ανοικοδομήσει την Κερύνεια μας»
Σε έξι Κερυνειώτισσες αριστούχες φοιτήτριες και Κερυνειώτες αριστούχους φοιτητές του Πανεπιστημίου
Κύπρου, απονεμήθηκαν και φέτος, για 5η συνεχή χρονιά, οι υποτροφίες του Ομίλου Γυναικών Επαρχίας
Κερύνειας και του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσω του Ταμείου Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του
Πανεπιστημίου.
Η Τελετή για την απονομή των 6 χρηματικών υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε
αριστούχους προπτυχιακούς δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου
Κύπρου, με καταγωγή από την επαρχία Κερύνειας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017, στην
Αίθουσα Συμβουλίου- Συγκλήτου- «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», στην Πανεπιστημιούπολη, παρουσία του
Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, της Προέδρου του Δ.Σ. του Ομίλου Γυναικών Επαρχίας
Κερύνειας κας Ελένης Κολιού, μελών του Δ.Σ. του Ομίλου, του Δημάρχου Καραβά κ. Νίκου Χατζηστεφάνου,
του Προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Κερύνειας και πρώην Δημάρχου Κερύνειας κ. Γλαύκου Καριόλου,
φοιτητών, γονέων καθώς και ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας κα Ελένη Κολιού τόνισε
ότι τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος έχει επικεντρώσει το κοινωνικό του έργο και την κοινωνική του
προσφορά σε Κερυνειώτικες οικογένειες και ειδικότερα σε φοιτητές του Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η κ.
Κολιού απεύθυνε στους Κερυνειώτες αριστούχους φοιτητές ένα μεγάλο εύγε και θερμά συγχαρητήρια
διότι, όπως είπε, «μέσα στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε σήμερα, αυτά τα παιδιά προσηλωμένα σε
αρχές και ιδανικά προχωρούνε με αξιώσεις να κατακτήσουν όχι μόνο επιδόσεις και πτυχία αλλά την ίδια τη

ζωή». Η χαρά του Ομίλου είναι μεγαλύτερη, σημείωσε η κα Κολιού, διότι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά,
το φυτώριο της γνώσης και της έρευνας που στα λίγα χρόνια ζωής κατάφερε να φιγουράρει στα καλύτερα
Πανεπιστήμια του κόσμου διοικείται από ένα καταξιωμένο Κερυνειώτη. «Κύριε Πρύτανη σας συγχαίρουμε
για την όλη δράση σας και για την αλματώδη ανέλιξη του πανεπιστημίου σας. Σας συγχαίρουμε για την
προσπάθεια σας να γνωρίσετε την Κερύνεια στη νέα γενιά», σημείωσε η Πρόεδρος του Ομίλου.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης τόνισε ότι ένα μεγάλο
μέρος των δωρεών προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου προέρχεται από ανθρώπους με καταγωγή την Επαρχία
Κερύνειας. «Αυτό δεν είναι τυχαίο, αυτή η ευαισθησία δεν είναι τυχαία. Έχει να κάνει με ανθρώπους που
έζησαν και μεγάλωσαν με ήχους, χρώματα, αρώματα, με εικόνες απίστευτα όμορφες. Και αυτές οι εικόνες,
αυτοί οι ήχοι διαμορφώνουν ψυχές και οράματα», τόνισε. Ο κ. Χριστοφίδης σημείωσε επίσης ότι,
ουσιαστικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κτίζουμε την επόμενη γενιά για το αύριο, κτίζουμε τη γενιά που θα
ανοικοδομήσει την κατεχόμενη γη μας. «Κτίζουμε μια γενιά η οποία σε λίγα χρόνια θα έχει να μαζέψει
όλες αυτές τις χαμένες ψηφίδες και θα ξαναφτιάξει το μωσαϊκό της ιστορίας μας», σημείωσε ο Πρύτανης.
Και φέτος, όπως και τις προηγούμενες 4 ακαδημαϊκές χρονιές, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου
Γυναικών Επαρχίας Κερύνειας, παραχώρησε 3 συνολικά υποτροφίες, ύψους €1.000 έκαστη, σε φοιτήτριες
και φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, που αρίστευσαν την προηγούμενη χρονιά στον κλάδο τους και
εκ των οποίων ο ένας εκ των δύο γονέων κατάγεται από την Πόλη ή την Επαρχία Κερύνειας.
Ισότιμες Χρηματικές Υποτροφίες ύψους €1.000 έκαστη απονεμήθηκαν στους ακόλουθους προπτυχιακούς
δευτεροετείς φοιτητές και φοιτήτριες (με αλφαβητική σειρά):
•
Στέφανο Λιβέρα, δευτεροετή φοιτητή στο Τμήμα Ψυχολογίας, με καταγωγή από το χωριό Κάτω
Δίκωμο της Επαρχίας Κερύνειας.
•
Μαρία Μανώλη, δευτεροετή φοιτήτρια στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με
καταγωγή από τον Καραβά της Επαρχίας Κερύνειας.
•
Νικόλα Τζιωρτζή, δευτεροετή φοιτητή στο Τμήμα Πληροφορικής, με καταγωγή από το χωριό
Μύρτου της Επαρχίας Κερύνειας.
‘Άλλες τρεις Κερυνειώτισσες αριστούχες προπτυχιακές φοιτήτριες, απέσπασαν, λόγω υψηλών
ακαδημαϊκών επιδόσεων, χρηματικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Ταμείου
Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.
Χρηματική υποτροφία ύψους €1.000 απονεμήθηκε στην Γεωργία Κουρουσιακλή, τριτοετή φοιτήτρια στο
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, με καταγωγή από το Κάτω Δίκωμο της Επαρχίας Κερύνειας.
Χρηματικές υποτροφίες ύψους €500 έκαστη απονεμήθηκαν στις, Μαλβίνα Ηλία, δευτεροετή φοιτήτρια στο
Τμήμα Ψυχολογίας, με καταγωγή από το χωριό Διόριος της Επαρχίας Κερύνειας και Μαρία Παφίτη,
τριτοετή φοιτήτρια στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με καταγωγή από τον Λάρνακα
Λαπήθου της Επαρχίας Κερύνειας.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Πρύτανης αστειευόμενος ζήτησε από τους φοιτητές να κατονομάσουν τα
αθλητικά σωματεία των χωριών τους. Τους υπενθύμισε ότι το Σωματείο του Διόριου έφερε την ονομασία
«Ρήγας Φεραίος», του Λάρνακα της Λαπήθου «Μαυρομμάτης» και του Αγίου Γεωργίου «Ίκαρος»;
ονομασίες ιστορικές και αξέχαστες, όπως καταληκτικά ανέφερε.
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