
 

 
 

Χαιρετισμός της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων 

κ. Αννίτας Δημητρίου  

στην τελετή αποφοίτησης των φοιτητών της Σχολής Ανθρωπιστικών και 

Κοινωνικών Επιστημών και της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων 

Επιστημών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, 

 Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021, Pavilion Λευκωσία 

 

Αγαπητέ πρύτανη του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Αγαπητά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, 

Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών και της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ανοικτού 

Πανεπιστημίου Κύπρου, 

«Της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, αλλά ο καρπός γλυκός» είχε πει κάποτε ο 

Αριστοτέλης. Μεγάλη χαρά, υπερηφάνεια και ικανοποίηση είναι τα συναισθήματα που 

δικαιούται να νιώθει η καθεμία και ο καθένας από εσάς που σήμερα φτάνει στο λιμάνι 

μετά από ένα δύσκολο και μακρινό ταξίδι με προορισμό την ακαδημαϊκή γνώση, την 

καλλιέργεια και την πρόοδο. Η πορεία σας δεν ήταν καθόλου εύκολη. Οι 

πρωτόγνωρες καταστάσεις που κληθήκαμε όλοι να αντιμετωπίσουμε εξαιτίας της 

πανδημίας του κορωνοϊού ήρθαν να πολλαπλασιάσουν, ιδιαίτερα για σας, τις 

αντιξοότητες στη φοιτητική σας πορεία. 

Είστε όμως και τυχεροί! Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχοντας σκοπό να 

λειτουργεί ως πρότυπο ψηφιακό πανεπιστήμιο, αποτελεί το μοναδικό ανώτερο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα στη χώρα μας που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ 

αποστάσεως, αίροντας τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης και 

παρέχοντας ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, τόπο και χρόνο 

μελέτης, αφού οι σπουδές πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα, 

κάτι που ιδιαίτερα εν καιρώ πανδημίας αποδείχθηκε εξόχως χρήσιμο και 

αποτελεσματικό. 
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Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

το οποίο έχει διακριθεί με χρυσά βραβεία στα Cyprus Education Leaders Awards 2019 

και 2020 για την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών διδασκαλίας και μάθησης, καθώς 

και την ενσωμάτωση εργαλείων και εφαρμογών τηλεκπαίδευσης. Συγχαρητήρια 

αξίζουν επίσης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αφού, ως ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και 

ανθρωποκεντρικό πανεπιστήμιο, πέρα από τους περίπου οκτώ χιλιάδες αποφοίτους 

που αισίως απαριθμεί και οι οποίοι αποτελούν τους πιο άξιους πρεσβευτές τόσο του 

πανεπιστημίου όσο και της Κύπρου σε δέκα χώρες ανά την υφήλιο, έχει διακριθεί για 

την ενεργή του συμμετοχή σε πολλά ευρωπαϊκά δίκτυα και διεθνείς οργανισμούς και 

έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με σημαντικό αριθμό πανεπιστημίων της 

Κύπρου και του εξωτερικού. Επιπρόσθετα, ως φορέας παιδείας και πολιτισμού, μέσα 

από ποικίλες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες, έχει αποδείξει 

ότι μια από τις βασικές επιδιώξεις του είναι η ευρύτερη προσφορά και συμμετοχή του 

στα κοινωνικά δρώμενα και η ουσιαστική σύζευξή του με την κοινωνία.  

Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι, 

Έχω περάσει και εγώ από τη θέση σας, έχω ζήσει και εγώ τις δυσκολίες για την 

κατάκτηση του στόχου, αλλά και τη μεγάλη χαρά της επίσημης παραλαβής ενός 

ακαδημαϊκού τίτλου, που αποτελεί για τον κάθε άνθρωπο έναν πολύ σημαντικό 

σταθμό στη ζωή του. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτινή, που θα μείνει για πάντα 

ζωντανή στη μνήμη σας, γιατί συνιστά την επιβεβαίωση της προσωπικής σας επιτυχίας 

στον τομέα που έχετε επιλέξει να πορευτείτε. Αυτό που εγώ θα σας ευχηθώ μέσα από 

την καρδιά μου είναι να παραμείνετε αιώνιοι φοιτητές! Αυτό το υπέροχο ταξίδι της 

μόρφωσης να μην επιτρέψετε να τελειώσει ποτέ. Η προαγωγή της διά βίου μάθησης 

αποτελεί εξάλλου και μέρος της αποστολής του πανεπιστημίου από το οποίο σήμερα 

αποφοιτάτε. Η προσπάθεια κατάκτησης γνώσης, εμπειριών και δεξιοτήτων ας είναι 

αέναη για όλους μας, ανεξάρτητα από την επαγγελματική πορεία που η καθεμία και ο 

καθένας από εμάς επιλέγει.  

Εκπροσωπώντας τη Βουλή των Αντιπροσώπων, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι 

συναισθανόμαστε το βάρος της ευθύνης μας για αντιμετώπιση των προβλημάτων των 

νέων και ιδιαίτερα του προβλήματος της ανεργίας. Η οικονομική κρίση που βίωσε ο 

τόπος μας, αλλά και πρόσφατα η πανδημία του κορωνοϊού αποτέλεσαν δυστυχώς 

αιτία για πολλούς νέους να αναζητήσουν επαγγελματική αποκατάσταση στο 

εξωτερικό. Οι προσπάθειές μας ως πολιτείας επικεντρώνονται στη δημιουργία εκείνων 

των συνθηκών που θα προσφέρουν  στους  νέους τη  δυνατότητα να πραγματοποιούν  
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τα όνειρα και τους στόχους τους σε μια αξιοκρατική και δίκαιη κοινωνία. Θέλουμε να 

δούμε την ανεργία να μειώνεται, θέλουμε να δούμε τους νέους μας να πάψουν να 

αναζητούν ευκαιρίες εργοδότησης στο εξωτερικό, θέλουμε να δούμε τα λαμπρά μυαλά 

των επιστημόνων μας να παραμένουν στο νησί μας και να σηκώνουν την Κύπρο μας, 

αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα ακόμα πιο ψηλά με τις γνώσεις, την 

ευρηματικότητα, αλλά και το ήθος τους! 

Θα ήθελα, ολοκληρώνοντας, να συγχαρώ το Συμβούλιο και τις Πρυτανικές 

Αρχές, αλλά και το υπόλοιπο ακαδημαϊκό προσωπικό του Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Κύπρου, που εργάζονται ακούραστα, ανταποκρινόμενοι πλήρως στις προσδοκίες της 

πολιτείας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και 

καινοτομίας, με απόλυτη προσήλωση στην παραγωγή και τη μετάδοση της 

επιστημονικής γνώσης και τη συνακόλουθη διαμόρφωση νέων επιστημόνων. 

Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια βέβαια απευθύνονται σε σας, τις αποφοίτους και 

τους αποφοίτους, αλλά και στους γονείς σας για την ολόπλευρη στήριξή τους! 

Ολόψυχα σας εύχομαι προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, επιτυχημένη 

επαγγελματική σταδιοδρομία και πρόοδο! 

Σας ευχαριστώ.  
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