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Αγαπητοί προσκεκλημένοι, 

Η αποψινή τελετή αποφοίτησης αποτελεί ένα γεγονός σημαντικής αξίας τόσο 

για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που απόψε αποφοιτούν, τόσο 

για όλους όσοι ήρθαν να καμαρώσουν και να χειροκροτήσουν τους 

απόφοιτους, όσο και για την ίδια μας τη χώρα, αφού σήμερα εντάσσονται 

εκατοντάδες απόφοιτοι, νέοι επιστήμονες, μορφωμένοι και έτοιμοι να 

προσφέρουν σε όλους τους τομείς της χώρας τους.  

Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Εκτός Πανεπιστημίου τα πράγματα δεν είναι και 

τόσο εύκολα. Εδώ είναι που εμείς οι νέοι καλούμαστε να σταθούμε στην 

πρώτη γραμμή για εμάς, για εσάς και για το μέλλον αυτού του τόπου.  

Αγαπητοί και αγαπητές απόφοιτοι,  

Είναι με μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας, 

εκπροσωπώντας τη Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου μας, σε μια τόσο 

σημαντική μέρα για εσάς και για τους δικούς σας ανθρώπους. Είναι μια 

εξαιρετικά σημαντική μέρα για σας, μέρα δικαίωσης, μέρα που οι κόποι σας, 

σας επιστρέφουν αντάλλαγμα, μέρα που ένα δύσκολο και μακρινό ταξίδι 

ολοκληρώνεται.  

Όπως είπε ο Σίγκμουντ Φρόυντ «Κάποια μέρα κοιτάζοντας πίσω, τα χρόνια 

που αγωνίστηκες θα σου φαίνονται τα πιο ωραία.» 

Αγωνιστήκατε, κάνατε θυσίες, διαβάζατε για ατελείωτες ώρες, ξενυχτήσατε 

τις νύχτες της εξεταστικής, πιεστήκατε, ξεπεράσατε τους εαυτούς σας και τα 

όριά σας.   

Σήμερα με την αποφοίτησή σας, θα έχετε στα χέρια σας τα πτυχία σας. Η 

αποψινή βραδιά αποτελεί το τέλος των προπτυχιακών σπουδών σας και 

συνάμα την αρχή για ένα νέο προορισμό, ένα νέο ταξίδι. Μερικοί από εσάς θα 

προχωρήσουν σε μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδές, άλλοι θα μπουν αμέσως 

στην αγορά εργασίας. Μην ξεχνάτε πως το πτυχίο αποτελεί το «κλειδί» για 

τον επόμενο σταθμό.  

Οφείλετε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι ήταν δίπλα σας στα εύκολα και 

στα δύσκολα, στις επιτυχίες και τις αποτυχίες, στα πάνω και στα κάτω. 



Συγχαρητήρια σε εσάς, στους γονείς σας που πιστεύουν σε εσάς, που είναι 

στο πλευρό σας σε κάθε βήμα, στους ανθρώπους που στέκονται στυλοβάτες 

στα μικρά και μεγάλα.  

Οι συνθήκες έξω δεν είναι και οι καλύτερες. Βελτιώνονται όμως με σταθερά 

βήματα. Η απογοήτευση αποτελεί την κυριότερη παγίδα για εμάς τους νέους. 

Μην την αφήσετε να κυριεύσει και να υπερτερήσει των στόχων και των 

προσδοκιών σας. Να παραμείνετε πιστοί στα όνειρά σας και αφοσιωμένοι στον 

προορισμό σας απολαμβάνοντας την διαδρομή. Να πέφτετε εφτά φορές και να 

σηκώνεστε οκτώ.  

Η πατρίδα μας χρειάζεται μια νεολαία που να νοιάζεται για αυτήν. Μια 

νεολαία ξύπνια, ορεξάτη, έτοιμη να καινοτομήσει. Ευκαιρίες υπάρχουν 

πολλές. Μην περιμένετε κανένα να σας χτυπήσει την πόρτα και να σας δώσει 

στο πιάτο έτοιμα όλα όσα επιθυμείτε. Ο δρόμος για την επιτυχία και την 

ευτυχία δε θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Θέλει θυσίες. Οι δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουμε στον κοινωνικοοικονομικό τομέα δεν πρέπει να μας 

οδηγούν στην εγκατάλειψη και στην μετανάστευση. Σε αυτές τις δύσκολες 

περιόδους είναι που πρέπει να σταθούμε εμείς στα πόδια μας, να 

αγκαλιάσουμε την πατρίδα μας και να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ένα 

μέλλον σταθερό και ελπιδοφόρο για τα παιδιά μας και τις γενιές που θα 

ακολουθήσουν.   

Μην φοβηθείτε να πάρετε το ρίσκο, να δημιουργήσετε κάτι καινούργιο, κάτι 

μοναδικό που κανένας άλλος δεν σκέφτηκε ή δεν τόλμησε. Αν έχετε τις 

γνώσεις, τον χαρακτήρα και μια τρελή ιδέα αδράξτέ τα. Μέσα από την 

επιχειρηματικότητα μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και να προσφέρουμε 

στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας μας. Αν έχετε μια ιδέα, φτιάξτε ένα 

πλάνο και υλοποιήστε την. 

 Σήμερα ένας στόχος σας υλοποιείται, αλλά είμαι σίγουρος πως είναι μόνο η 

αφετηρία. Ονειρευτείτε ελεύθερα. Δράστε και πράξετε άφοβα. Δεν υπάρχουν 

όρια.   

Συγχαρητήρια ξανά.  

Καλή συνέχεια.  

 

 

 


