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Χαιρετισμός

του

Δημάρχου

Λεμεσού,

κ.

Νίκου

Νικολαΐδη, στην τελετή αποφοίτησης του Cyprus College
την Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017 στις 8:00 μ.μ. στο Δημοτικό
Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας».

Κύριε Διευθυντή του Cyprus College,
Μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού,
Αγαπητοί γονείς,
Αγαπητοί τελειόφοιτοι,
Κυρίες και κύριοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που αποδέχτηκα την
πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στη φετινή τελετή
αποφοίτησης του Cyprus College και να συγχαρώ τους νέους
τελειόφοιτους.
Θα ήθελα κατ΄αρχήν να εκφράσω την εκτίμηση μου και τα
συγχαρητήρια μου στη Διεύθυνση και στο διδακτικό
προσωπικό του Πανεπιστημίου για τη συμβολή τους στην
αναβάθμιση της παιδείας στον τόπο μας, αλλά και για τη
σημαντική συνεισφορά τους στην ανάπτυξη και την πρόοδο
της πόλης μας.
Το Cyprus College ιδρύθηκε το 1961 και από τότε θέτει τις
βάσεις για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στη χώρα μας,
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη
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μόρφωση που οδηγεί στην επαγγελματική αποκατάσταση
των αποφοίτων του.
Από το Σεπτέμβριο του 2010 το Cyprus College λειτουργεί
και στην πόλη μας σε καινούριες εγκαταστάσεις που
καλύπτουν τις ανάγκες που απαιτεί η λειτουργία ενός
σύγχρονου κολεγίου.
Η επιτυχία των φοιτητών τόσο στα ακαδημαϊκά αλλά και σε
προσωπικό επίπεδο οφείλεται στη συνεχή καθοδήγηση από
τους καταξιωμένους καθηγητές, σύμβουλους και άλλους
επιστήμονες που τους εκπαιδεύουν τόσο στην ακαδημαϊκή
τους προσπάθεια όσο και στην προσπάθεια τους να
σχεδιάσουν τους μελλοντικούς επαγγελματικούς τους
στόχους.
Επιπρόσθετα το Cyprus College έχει να επιδείξει μια
πλούσια κοινωνική προσφορά με συνεχείς εκδηλώσεις και
δραστηριότητες. Μέσα στα πλαίσια αυτά, το Cyprus College
ενθαρρύνει

τη

δραστηριότητες

συμμετοχή
και

των

πολιτιστικές

φοιτητών

του

εκδηλώσεις

σε
που

αναπτύσσουν το χαρακτήρα, την προσωπικότητα και
συνάμα προσφέρουν και ψυχαγωγία.
Σήμερα μια ακόμη σειρά αποφοίτων ολοκληρώνει το κύκλο
σπουδών της στο Cyprus College. Αυτοί είναι οι μεγάλοι
πρωταγωνιστές και σε αυτούς θα ήθελα να απευθυνθώ
λέγοντας τους λίγα λόγια.
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Αγαπητοί απόφοιτοι,
Μια αποφοίτηση είναι ένας σημαδιακός και σημαντικός
σταθμός στη ζωή του κάθε ανθρώπου, του κάθε μαθητή,
του κάθε σπουδαστή. Είναι η κατάληξη μια μακράς και
επίπονης

προσπάθειας.

Μιας

προσπάθειας

που

ολοκληρώνει μια ενότητα, μια σημαντική ενότητα από
πολλές ενότητες που συναποτελούν την πορεία της ζωής
του καθενός μας.
Αυτή την ενότητα της μόρφωσης δεν πρέπει να την αφήσετε
να τελειώσει ποτέ. Ανεξάρτητα από την πορεία που θα
διαλέξετε,

ανεξάρτητα

από

τις

επαγγελματικές

υποχρεώσεις που θα αναλάβετε, μην αφήσετε αυτό το
υπέροχο ταξίδι της μόρφωσης να τελειώσει ποτέ. Κάντε το
μια αέναη προσπάθεια κατάκτησης γνώσης, εμπειριών και
δεξιοτήτων. Όλων αυτών των γνωρισμάτων δηλαδή που
επιβεβαιώνουν

την

ανθρώπινη

δυνατότητα

και

καταξιώνουν τον άνθρωπο.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο δρόμο που ο καθένας θα
αποφασίσει να ακολουθήσει. Ταυτόχρονα οφείλω να
συγχαρώ ακόμα μια φορά τους καθηγητές, το διευθυντικό
και το υπόλοιπο προσωπικό του Cyprus College για το
αξιοθαύμαστο έργο που επιτελούν στο τομέα της ανώτερης
και ανώτατης παιδείας στο τόπο μας.
Σας ευχαριστώ όλους και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
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