ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2017 (Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017)
Χαιρετισμός Προέδρου Συμβουλίου Π.Κ.
Απόψε αποχαιρετούμε τους νέους αποφοίτους μας και κηρύσσουμε την ολοκλήρωση του
ακαδημαϊκού έτους 2016-17.

Με τη λήξη της αποψινής τελετής, οι 375 μέχρι προ ολίγου φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών και Επιστημών Αγωγής και της Φιλοσοφικής Σχολής, αναγνωρίζονται επίσημα ως
εξειδικευμένοι επιστήμονες.

Βρισκόμαστε απόψε εδώ να τιμήσουμε τους 1600 απόφοιτους του 2017 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 22,750 απόφοιτους, οι
οποίοι έχουν διεισδύσει με εντυπωσιακό τρόπο στον κοινωνικό-οικονομικό ιστό της Κύπρου. (1
Υπουργό και 4 Βουλευτές).

Εκφράζω επίσης την εκτίμηση μου προς την ακαδημαϊκή κοινότητα για το άρτιο έργο που
επιτελεί στη διδασκαλία και την έρευνα με τον αριθμό των ενεργών ερευνητικών έργων να
ανέρχεται σήμερα στα 142 με συνολική χρηματοδότηση στα €40 εκατομμύρια, εργοδοτώντας 544
νέους ερευνητές . Επιβεβαίωση της αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η νέα
κατάταξη των βρετανικών Times, όπου το ΠΚ κατατάσσεται για δεύτερη συνεχή χρονιά μεταξύ
των 200 κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ενώ παράλληλα κατέχει την 52η θέση
παγκοσμίως για νεαρά πανεπιστήμια με ζωή μέχρι 50 χρόνων.

Απευθύνω επίσης ευχαριστίες και προς το διοικητικό προσωπικό 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.
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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.

Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες του Κέντρου Πληροφόρησης
– Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου” αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της φετινής
χρονιάς ενώ η αποπεράτωση του έργου για το κτήριο της Πολυτεχνικής Σχολής αναμένεται να
τελειώσει το 2019, έχοντας εξασφαλίσει πρόσφατα επιπρόσθετη χρηματοδότηση 16 εκ. από την
Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης.

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.

Η πρόσφατη έγκριση του ΓΕΣΥ είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, αλλά δυστυχώς οι άλλες
μεταρρυθμίσεις καθυστερούν, αφήνοντας μας εγκλωβισμένους στις δομές του 1960. Αρνούμαστε
να ξεπεράσουμε τον κακό μας εαυτό που δεν μας αφήνει να κάνουμε τα τολμηρά βήματα που
απαιτούνται για τη δημιουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Επαναπαυόμαστε στις πρόσφατες επιτυχίες στον τουρισμό και την αγορά ακινήτων διστάζοντας
να πάρουμε τις γενναίες αποφάσεις που επιβάλλονται για ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές
που θα συμβάλουν στην εμπέδωση μακροπρόθεσμα μιας υγιούς οικονομίας.

Τέλος, παρακολουθούμε απαθείς τις διεργασίες που αφορούν το πολιτικό μας πρόβλημα,
αγνοώντας ότι οι επόμενες λίγες μέρες μπορεί να είναι καθοριστικές για το μέλλον του τόπου, αν
θα μας οδηγήσουν σε μια ελπιδοφόρα νέα πατρίδα, ή αν θα μας καταδικάσουν στην εμπέδωση
της επισφαλούς διαβίωσης μας στην μισή μας πλέον πατρίδα.
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Μπορείτε 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 τη θέση
που σας αρμόζει, σε μια σύγχρονη κοινωνία, μια υγιή οικονομία και πάνω από όλα, μια
επανενωμένη πατρίδα.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2017 (Τρίτη 27 Ιουνίου 2017)
Χαιρετισμός Προέδρου Συμβουλίου Π.Κ.
Απόψε αποχαιρετούμε τους νέους αποφοίτους μας και κηρύσσουμε την ολοκλήρωση του
ακαδημαϊκού έτους 2016-17.

Με τη λήξη της αποψινής τελετής, οι 337 μέχρι προ ολίγου φοιτητές της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, αναγνωρίζονται επίσημα ως
εξειδικευμένοι επιστήμονες.

Βρισκόμαστε απόψε εδώ να τιμήσουμε τους 1600 απόφοιτους του 2017 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
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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 22,750 απόφοιτους, οι
οποίοι έχουν διεισδύσει με εντυπωσιακό τρόπο στον κοινωνικό-οικονομικό ιστό της Κύπρου. (1
Υπουργό και 4 Βουλευτές).

Εκφράζω επίσης την εκτίμηση μου προς την ακαδημαϊκή κοινότητα για το άρτιο έργο που
επιτελεί στη διδασκαλία και την έρευνα με τον αριθμό των ενεργών ερευνητικών έργων να
ανέρχεται σήμερα στα 142 με συνολική χρηματοδότηση στα €40 εκατομμύρια εργοδοτώντας 544
νέους ερευνητές.

Επιβεβαίωση της αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η νέα

κατάταξη των βρετανικών Times, όπου το ΠΚ κατατάσσεται για δεύτερη συνεχή χρονιά μεταξύ
των 200 κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ενώ παράλληλα κατέχει την 52 η θέση
παγκοσμίως για νεαρά πανεπιστήμια με ζωή μέχρι 50 χρόνων.

Απευθύνω επίσης ευχαριστίες και προς το διοικητικό προσωπικό 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.

Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες του Κέντρου Πληροφόρησης
– Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου” αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της φετινής
χρονιάς ενώ η αποπεράτωση του έργου για το κτήριο της Πολυτεχνικής Σχολής αναμένεται να
τελειώσει το 2019, έχοντας εξασφαλίσει πρόσφατα επιπρόσθετη χρηματοδότηση €16 εκ. από την
Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης.
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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.

Η πρόσφατη έγκριση του ΓΕΣΥ είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, αλλά δυστυχώς οι άλλες
μεταρρυθμίσεις καθυστερούν, αφήνοντας μας εγκλωβισμένους στις δομές του 1960. Αρνούμαστε
να ξεπεράσουμε τον κακό μας εαυτό που δεν μας αφήνει να κάνουμε τα τολμηρά βήματα που
απαιτούνται για τη δημιουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Επαναπαυόμαστε στις πρόσφατες επιτυχίες στον τουρισμό και την αγορά ακινήτων διστάζοντας
να πάρουμε τις γενναίες αποφάσεις που επιβάλλονται για ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές
που θα συμβάλουν στην εμπέδωση μακροπρόθεσμα μιας υγιούς οικονομίας.

Τέλος, παρακολουθούμε απαθείς τις διεργασίες που αφορούν το πολιτικό μας πρόβλημα,
αγνοώντας ότι οι επόμενες λίγες μέρες μπορεί να είναι καθοριστικές για το μέλλον του τόπου, αν
θα μας οδηγήσουν σε μια ελπιδοφόρα νέα πατρίδα, ή αν θα μας καταδικάσουν στην εμπέδωση
της επισφαλούς διαβίωσης μας στην μισή μας πλέον πατρίδα.

Μπορείτε 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 τη θέση
που σας αρμόζει, σε μια σύγχρονη κοινωνία, μια υγιή οικονομία και πάνω από όλα, μια
επανενωμένη πατρίδα.
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2017 (Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017)
Χαιρετισμός Προέδρου Συμβουλίου Π.Κ.
Απόψε αποχαιρετούμε τους νέους αποφοίτους μας και κηρύσσουμε την ολοκλήρωση του
ακαδημαϊκού έτους 2016-17.

Με τη λήξη της αποψινής τελετής, οι 365 μέχρι προ ολίγου φοιτητές της Σχολής Θετικών και
Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής, αναγνωρίζονται επίσημα ως
εξειδικευμένοι επιστήμονες.

Βρισκόμαστε απόψε εδώ να τιμήσουμε τους 1600 απόφοιτους του 2017 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 22,750 απόφοιτους, οι
οποίοι έχουν διεισδύσει με εντυπωσιακό τρόπο στον κοινωνικό-οικονομικό ιστό της Κύπρου. (1
Υπουργό και 4 Βουλευτές).

Εκφράζω επίσης την εκτίμηση μου προς την ακαδημαϊκή κοινότητα για το άρτιο έργο που
επιτελεί στη διδασκαλία και την έρευνα με τον αριθμό των ενεργών ερευνητικών έργων να
ανέρχεται σήμερα στα 142 με συνολική χρηματοδότηση στα €40 εκατομμύρια εργοδοτώντας 544
νέους ερευνητές.

Επιβεβαίωση της αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η νέα

κατάταξη των βρετανικών Times, όπου το ΠΚ κατατάσσεται για δεύτερη συνεχή χρονιά μεταξύ
των 200 κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ενώ παράλληλα κατέχει την 52η θέση
παγκοσμίως για νεαρά πανεπιστήμια με ζωή μέχρι 50 χρόνων.
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Απευθύνω επίσης ευχαριστίες και προς το διοικητικό προσωπικό 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.

Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες του Κέντρου Πληροφόρησης
– Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου” αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της φετινής
χρονιάς ενώ η αποπεράτωση του έργου για το κτήριο της Πολυτεχνικής Σχολής αναμένεται να
τελειώσει το 2019, έχοντας εξασφαλίσει πρόσφατα επιπρόσθετη χρηματοδότηση €16 εκ. από την
Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης.

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.

Η πρόσφατη έγκριση του ΓΕΣΥ είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, αλλά δυστυχώς οι άλλες
μεταρρυθμίσεις καθυστερούν, αφήνοντας μας εγκλωβισμένους στις δομές του 1960. Αρνούμαστε
να ξεπεράσουμε τον κακό μας εαυτό που δεν μας αφήνει να κάνουμε τα τολμηρά βήματα που
απαιτούνται για τη δημιουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Επαναπαυόμαστε στις πρόσφατες επιτυχίες στον τουρισμό και την αγορά ακινήτων διστάζοντας
να πάρουμε τις γενναίες αποφάσεις που επιβάλλονται για ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές
που θα συμβάλουν στην εμπέδωση μακροπρόθεσμα μιας υγιούς οικονομίας.
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Τέλος, παρακολουθούμε απαθείς τις διεργασίες που αφορούν το πολιτικό μας πρόβλημα,
αγνοώντας ότι οι επόμενες λίγες μέρες μπορεί να είναι καθοριστικές για το μέλλον του τόπου, αν
θα μας οδηγήσουν σε μια ελπιδοφόρα νέα πατρίδα, ή αν θα μας καταδικάσουν στην εμπέδωση
της επισφαλούς διαβίωσης μας στην μισή μας πλέον πατρίδα.

Μπορείτε 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 τη θέση
που σας αρμόζει, σε μια σύγχρονη κοινωνία, μια υγιή οικονομία και πάνω από όλα, μια
επανενωμένη πατρίδα.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2017 (Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017) –
Σχολή Μεταπτυχιακοί Φοιτητών
Χαιρετισμός Προέδρου Συμβουλίου Π.Κ.
Απόψε αποχαιρετούμε τους νέους μεταπτυχιακούς αποφοίτους μας και κηρύσσουμε την
ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2016-17.
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Με τη λήξη της αποψινής τελετής, οι 520 μέχρι προ ολίγου μεταπτυχιακοί φοιτητές,
αναγνωρίζονται επίσημα ως εξειδικευμένοι επιστήμονες.

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 22,750 απόφοιτους, οι οποίοι έχουν διεισδύσει με
εντυπωσιακό τρόπο στον κοινωνικό-οικονομικό ιστό της Κύπρου. (1 Υπουργό και 4 Βουλευτές).

Εκφράζω επίσης την εκτίμηση μου προς την ακαδημαϊκή κοινότητα για το άρτιο έργο που
επιτελεί στη διδασκαλία και την έρευνα με τον αριθμό των ενεργών ερευνητικών έργων να
ανέρχεται σήμερα στα 142 με συνολική χρηματοδότηση στα €40 εκατομμύρια εργοδοτώντας 544
νέους ερευνητές.

Επιβεβαίωση της αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η νέα

κατάταξη των βρετανικών Times, όπου το ΠΚ κατατάσσεται για δεύτερη συνεχή χρονιά μεταξύ
των 200 κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ενώ παράλληλα κατέχει την 52 η θέση
παγκοσμίως για νεαρά πανεπιστήμια με ζωή μέχρι 50 χρόνων.

Απευθύνω επίσης ευχαριστίες και προς το διοικητικό προσωπικό 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.

Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπουμε ότι οι κατασκευαστικές εργασίες του Κέντρου Πληροφόρησης
– Βιβλιοθήκη “Στέλιος Ιωάννου” αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της φετινής
χρονιάς ενώ η αποπεράτωση του έργου για το κτήριο της Πολυτεχνικής Σχολής αναμένεται να
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τελειώσει το 2019, έχοντας εξασφαλίσει πρόσφατα επιπρόσθετη χρηματοδότηση €16 εκ. από την
Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης.

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.

Η πρόσφατη έγκριση του ΓΕΣΥ είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, αλλά δυστυχώς οι άλλες
μεταρρυθμίσεις καθυστερούν, αφήνοντας μας εγκλωβισμένους στις δομές του 1960. Αρνούμαστε
να ξεπεράσουμε τον κακό μας εαυτό που δεν μας αφήνει να κάνουμε τα τολμηρά βήματα που
απαιτούνται για τη δημιουργία μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Επαναπαυόμαστε στις πρόσφατες επιτυχίες στον τουρισμό και την αγορά ακινήτων διστάζοντας
να πάρουμε τις γενναίες αποφάσεις που επιβάλλονται για ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές
που θα συμβάλουν στην εμπέδωση μακροπρόθεσμα μιας υγιούς οικονομίας.

Τέλος, παρακολουθούμε απαθείς τις διεργασίες που αφορούν το πολιτικό μας πρόβλημα,
αγνοώντας ότι οι επόμενες λίγες μέρες μπορεί να είναι καθοριστικές για το μέλλον του τόπου, αν
θα μας οδηγήσουν σε μια ελπιδοφόρα νέα πατρίδα, ή αν θα μας καταδικάσουν στην εμπέδωση
της επισφαλούς διαβίωσης μας στην μισή μας πλέον πατρίδα.

Μπορείτε 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 τη θέση
που σας αρμόζει, σε μια σύγχρονη κοινωνία, μια υγιή οικονομία και πάνω από όλα, μια
επανενωμένη πατρίδα.
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