
 

 

  

 
 

ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ  
ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει θερμά όσους και όσες εξασφάλισαν θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου με βάση τα αποτελέσματα των Παγκυπρίων Εξετάσεων.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης συνεχάρη όλους τους 
νεοεισερχόμενους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες που θα φοιτήσουν στο Ίδρυμα το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 καθώς και τους πρωτεύσαντες των Παγκύπριων Εξετάσεων 2020, οι οποίοι εξασφάλισαν, 
παράλληλα, θέση σε Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου , σε μια δύσκολη χρονική στιγμή λόγω 
της πανδημίας Covid-19 και τους εύχεται όπως η ακαδημαϊκή τους πορεία αποτελέσει μια ιδιαίτερα 
δημιουργική περίοδο στη ζωή τους, αντάξια των απαιτήσεων και των προσδοκιών τους. 
 
«Εκφράζω τα θερμά συγχαρητήρια μου και εύχομαι καλή σταδιοδρομία σε όλες και όλους που κατάφεραν να 
εξασφαλίσουν μια θέση στην Ανώτατη Εκπαίδευση πετυχαίνοντας το στόχο τους μετά από πολύχρονη και 
επίπονη προσπάθειά τους, εν μέσω της πανδημίας, που στέφθηκε σήμερα με επιτυχία. Ένας δρόμος γεμάτος 
κόπους και αγωνίες φτάνει στο τέλος του και ένας νέος ανοίγεται μπροστά σας. Οι επίπονες προσπάθειες, 
τόσο οι δικές σας, όσο των γονιών και των καθηγητών σας δικαιώθηκαν. Η εισαγωγή σας στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην φοιτητική ζωή, πέρα από επιβράβευση των κοπιαστικών προσπαθειών σας, 
αποτελεί και ελπιδοφόρο ξεκίνημα σε μια νέα πορεία στην ζωή σας. Εύχομαι να ανταποκριθείτε στις νέες 
απαιτήσεις και να επιτύχετε όσα ονειρευτήκατε. Η πανεπιστημιακή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
σας καλωσορίζει στον ακαδημαϊκό ιστό της πατρίδας μας και είναι έτοιμη να σας στηρίξει σε αυτό το 
σημαντικό ξεκίνημα των σπουδών σας στο Ίδρυμα, το οποίο παραμένει επικεντρωμένο στην προσφορά 
ποιοτικής διδασκαλίας, την παραγωγή και προαγωγή της έρευνας και καινοτομίας, και την αλληλεπίδραση 
της επιστήμης με την κοινωνία για ανάπτυξη και δημιουργία», τόνισε ο Πρύτανης.  Σε όσους υποψήφιους/ες 
δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης τους κάλεσε να μην 
απογοητεύονται, σημειώνοντας ότι τα σημερινά αποτελέσματα δεν έχουν καθορίσει το μέλλον τους. 
«Συγχαρητήρια αξίζουν και σε όσους τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά, για τη συμμετοχή τους και την 
προσπάθειά τους. Οι ευκαιρίες δε σταματούν στα σημερινά αποτελέσματα των παγκύπριων εξετάσεων. Η 
ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας επίτευξης στόχων και βρίσκεται μπροστά σας γεμάτη προκλήσεις και 
ευκαιρίες. Αυτό που θα καθορίσει το μέλλον σας δεν είναι το σημερινό αποτέλεσμα, αλλά η 
αποφασιστικότητά σας να κυνηγήσετε τα όνειρά σας, να σκεφτείτε δημιουργικά και να δημιουργήσετε με 
θάρρος το μέλλον που οραματίζεστε», κατέληξε.  
 
Διαβάστε εδώ σημαντικές πληροφορίες για νέους προπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2020-
2021.  
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