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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2016 

Χαιρετισμός Προέδρου Συμβουλίου Π.Κ. κ. Μάνθου Μαυρομμάτη 

 

Απόψε αποχαιρετούμε τους νέους αποφοίτους μας και κηρύσσουμε την 

ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2015-16. 

Με τη λήξη της αποψινής τελετής, οι 355 μέχρι προ ολίγου φοιτητές της 

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών, αναγνωρίζονται επίσημα ως εξειδικευμένοι επιστήμονες.  

Βρισκόμαστε απόψε εδώ να τιμήσουμε τους 1700 απόφοιτους του 2016 

στους οποίους θα απονεμηθεί το πτυχίο που επισφραγίζει την 

ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των πανεπιστημιακών τους σπουδών. 

Να τους συγχαρούμε θερμά λοιπόν, για την επίτευξη του σημαντικού 

ορόσημου ζωής, που θα αποτελέσει τη βάση για το μέλλον τους. Έχετε 

κάθε λόγο να είστε περήφανοι για το πανεπιστήμιο σας και εμείς έχουμε 

κάθε λόγο να σας καμαρώνουμε. Από την έναρξη λειτουργίας του, το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου μετρά συνολικά 22,000 απόφοιτους, οι οποίοι 

έχουν διεισδύσει με εντυπωσιακό τρόπο στον κοινωνικό-οικονομικό ιστό 

της Κύπρου. 

 
Εκφράζω επίσης την εκτίμηση μου προς την ακαδημαϊκή κοινότητα για το 

άρτιο έργο που επιτελεί στη διδασκαλία και την έρευνα και προς το 

διοικητικό προσωπικό απευθύνω τις ευχαριστίες μου για τη συμβολή του 
στην επιτυχή λειτουργία του οργανισμού. 

 

Το Συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, θα πράξει ότι είναι 
δυνατό για να συμβάλει στην προσπάθεια όλων να πετύχουμε ακόμα 

καλύτερα αποτελέσματα για την ευόδωση των ψηλών στόχων που 

θέσαμε. 

 

Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε την Πολιτεία για τη 

συνεχή στήριξη και την κατανόηση που επιδεικνύει στις προτάσεις και 

πρωτοβουλίες μας. Επίσης σημαντική βοήθεια στις προσπάθειές μας είναι  

οι δωρεές που λαμβάνουμε από πρόσωπα και οργανισμούς, για τις οποίες 

είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διανύουμε μία δύσκολη χρονική συγκυρία, 

αλλά οι προοπτικές είναι πολύ ευνοϊκότερες από ότι ήταν τα τελευταία 5 

χρόνια. Αν προχωρήσουμε με τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που τόσο 
έχει ανάγκη ο τόπος, η κατάσταση θα διορθωθεί ουσιαστικά. Δεν σας 

ταιριάζει η Κύπρος του χθες, με τις στρεβλώσεις, τη διαπλοκή και την 

αναξιοπιστία, αλλά η Κύπρος του αύριο, του ορθολογισμού, της 
διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

 

Η εποχή που διανύουμε προοιωνίζει σημαντικές εξελίξεις οι οποίες 

μπορούν να διαφοροποιήσουν τις προοπτικές του τόπου μας, φθάνει να 

είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε την νοοτροπία μας, να σκεφθούμε 

διαφορετικά και να ενεργήσουμε τολμηρά. 

Να οραματιστούμε χωρίς παρωπίδες για να πετύχουμε μεγαλεπήβολους 

αλλά υλοποιήσιμους στόχους, τόσο για το πανεπιστήμιο, όσο και για την 

κοινωνία και τον τόπο γενικότερα. Είναι μια μοναδική ευκαιρία και δεν 

έχουμε την πολυτέλεια να την αφήσουμε να μας προσπεράσει. 

Μπορεί να είστε περήφανοι για τους εαυτούς σας και σήμερα ξανοίγεται 

μπροστά σας η πιο παραγωγική περίοδος της ζωής σας. Αποτολμήστε να 

ονειρευτείτε και να διεκδικήσετε στη κοινωνία τη θέση που σας αξίζει. 

Μην συμβιβαστείτε με μισόλογα, με μισές υποσχέσεις ή με μισές αλήθειες. 

Πάνω από όλα μην συμβιβαστείτε με τη μισή πατρίδα σας, διότι δεν είναι 

αυτό που σας αξίζει.  

Κάποιοι πιστεύουν ότι επειδή γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στη μισή σας 

πατρίδα δεν σας ενδιαφέρει τι γίνεται στην άλλη πλευρά της γραμμής 

αντιπαράταξης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καταβάλλει υπεράνθρωπες 

προσπάθειες για να ανατρέψει τα τετελεσμένα που τείνουν να παγιωθούν 

όχι μόνο επί του εδάφους αλλά και μέσα στα μυαλά μερικών. 

Αξίζει της στήριξης τόσο της κοινωνίας στο τιτάνιο έργο του, αλλά κυρίως 

της νεολαίας, διότι είναι για χάριν αυτής που πρέπει να κερδίσουμε το 

στοίχημα. 

Διεκδικείστε την επανένωση του τόπου και του λαού του διότι αυτό θα 

σας δώσει την νέα προοπτική, τη φυγή προς τα εμπρός, στη νέα σας ζωή. 

Για να μεγαλουργήσετε, να ευτυχήσετε και να προσφέρετε τόσο στους 

εαυτούς σας όσο και στον τόπο σας. 

Ευχαριστώ. 


