
 

     

  
  

   

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΣΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2010 

 

 Εξοχότατε Κφριε Πρόεδρε τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ 

 Ζντιμε κφριε Υπουργζ Παιδείασ και Πολιτιςμοφ  

 Ζντιμοι κφριοι Βουλευτζσ και Εκπρόςωποι των Κομμάτων 

 Κφριε Υπαρχθγζ τθσ Εκνικισ Φρουράσ  

 Κφριε Εκπρόςωπε τθσ Αςτυνομίασ 

 Κφριε Πρφτανθ 

 Κφριοι Αντιπρυτάνεισ  

 Μζλθ του Συμβουλίου και τθσ Συγκλιτου του Πανεπιςτθμίου Κφπρου 

 Εκλεκτοί Προςκεκλθμζνοι 

 Κυρίεσ και Κφριοι, Αγαπθτοί γονείσ 

 Aγαπθτζσ φοιτιτριεσ, Αγαπθτοί φοιτθτζσ,  

 

Στθ ςφγχρονθ κοινωνία τθσ γνϊςθσ, τα πανεπιςτιμια καλοφνται να παραγάγουν γνϊςθ και 

ςτοχαςμό όςο ποτζ πριν ςτθν ιςτορία τουσ. Καλοφνται να καινοτομιςουν και να καλλιεργιςουν 

ταλαντοφχουσ νζουσ που να ζχουν όχι μόνο γνϊςεισ, αλλά και κριτικι ςκζψθ, για να 

αποτελζςουν ζναν καταλφτθ αλλαγισ, προόδου και εκςυγχρονιςμοφ τθσ κοινωνίασ. 

 
Αυτι τθν αποςτολι επιβεβαιϊνουμε ακόμα μία φορά απόψε, με τθν αποφοίτθςθ των φοιτθτϊν 

τθσ Σχολισ Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν, Σχολισ Θετικϊν και Εφαρμοςμζνων Επιςτθμϊν και 

Σχολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ. 

 
Εννιακόςιοι τριάντα δφο νζοι,  αποχαιρετοφν το Πανεπιςτιμιο Κφπρου, δικαιωμζνοι για τισ 

προςπάκειεσ που κατζβαλαν όλα αυτά τα χρόνια. Οι προκλιςεισ που ζχουν πλζον να 

αντιμετωπίςουν από το ευρφτερο περιβάλλον, εκπορεφονται από τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ, 

τουσ ενιαίουσ Ευρωπαικοφσ κεςμοφσ, τθν παγκοςμιοποίθςθ και τον ανταγωνιςμό. Το 

Πανεπιςτιμιο Κφπρου ζχει δϊςει τα απαραίτθτα εφόδια, ξεκινϊντασ από το χρζοσ του 



 

Πανεπιςτθμίου απζναντι ςτθ νζα γενιά τθσ Κφπρου και αξιοποιϊντασ τθν τεράςτια εςωτερικι 

δυναμικι του που παράγεται από τθν δραςτθριότθτα των ακαδθμαικϊν, ερευνθτικϊν και 

διοικθτικϊν του ςτελεχϊν. 

 
Ο ςυνδυαςμόσ τθσ διαδρομισ των ακαδθμαικϊν μασ, ςε πανεπιςτιμια ξζνων χωρϊν, θ 

ςταδιακι προςαρμογι τθσ δραςτθριότθτασ τουσ ςτισ ανάγκεσ τθσ Κυπριακισ κοινωνίασ και τα 

ψθλά επίπεδα διδαςκαλίασ και ζρευνασ που τθροφνται, μασ επιτρζπει να ςασ διαβεβαιϊςουμε 

ότι οι απόφοιτοι μασ κα αντιμετωπίςουν με επιτυχία όλεσ τισ προκλιςεισ. 

 
Το Σ. του Π.Κ. ςε ςυνεργαςία με τθ Σφγκλθτο και όλα τα ςϊματα του Ιδρφματοσ, εργάηεται για 

τθν υλοποίθςθ των φιλόδοξων ςτόχων του Πανεπιςτθμίου, που ςυνοψίηονται ςτθν κατάταξθ 

του ςτα πρϊτα 500 πανεπιςτιμια ςτον κόςμο. 

 
Η απερίςπαςτθ αυτι προςιλωςθ ςτο ςτόχο, δεν κα ιταν δυνατι χωρίσ τθ ςτιριξθ του κράτουσ, 

το προςωπικό ενδιαφζρον του Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ και τθ γενναιόδωρθ οικονομικι 

ςτιριξθ από τθν Πολιτεία, τουσ οποίουσ και ευχαριςτοφμε ιδιαίτερα. Επίςθσ ευχαριςτοφμε 

όλουσ τουσ δωρθτζσ και χορθγοφσ του Πανεπιςτθμίου. 

 
Εκ μζρουσ του Σ. του Π.Κ. ςυγχαίρω τουσ απόφοιτουσ και τουσ εφχομαι καρποφόρα πορεία.  

 

 

 

 


