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Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην Τελετή Αποφοίτησης του Cyprus
College Λεμεσού για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019. Η αποψινή βραδιά ανήκει
αποκλειστικά στους απόφοιτούς και γι’ αυτό θα είμαι πολύ σύντομος.
To Cyprus College ιδρύθηκε το 1961 και μέσα από αντίξοες συνθήκες έγραψε τη δική του
ιστορία. Μεγάλος σταθμός του Cyprus College υπήρξε η έγκριση της αίτησης του για
πανεπιστημιοποίηση, που οδήγησε στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου
Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2007. Αποτέλεσμα της συνεχής προσφοράς του στην
Ανώτερη Εκπαίδευση, το 2010 ιδρύθηκε το Cyprus College Λεμεσού. Όλα αυτά τα χρόνια
προσφέρει απόφοιτους που στελέχωσαν και στελεχώνουν το επιστημονικό δυναμικό
τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Το Cyprus College μαζί με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελούν σήμερα την
κορυφαία επιλογή για σπουδές για χιλιάδες νέους.
Οι δύο βασικοί πυλώνες της αποστολής του κολλεγίου, δηλαδή η ποιότητα στην
εκπαίδευση και η ολοκληρωμένη παιδεία θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή.
Το Cyprus College θέτει συνεχώς νέους φιλόδοξους στόχους και καινοτομίες, εισάγοντας
νέους κλάδους σπουδών που συνάδουν με τη σύγχρονη τεχνολογία αλλά και
εξυπηρετούν νέα επαγγέλματα δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες εργοδότησης

και

αυτοεργοδότησης σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης. Επίσης, οι υπηρεσίες και οι
εγκαταστάσεις του κολεγίου αναβαθμίζονται συνεχώς έτσι ώστε να δημιουργείται το
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κατάλληλο περιβάλλον που υποβοηθά στη μάθηση αλλά και στη ψυχαγωγία των
φοιτητών.
Η ραγδαία ανάπτυξη του Cyprus College είναι αποτέλεσμα της μεγάλης αφοσίωσης και
επαγγελματικού ζήλου που επιδεικνύουν όλα τα μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού
προσωπικού, στο έργο που επιτελούν. Τους αξίζει ο δίκαιος δημόσιος έπαινος.
Αγαπητοί απόφοιτοι, η ζωή όλων μας είναι ένας συνεχής αγώνας. Χρειάζεται ψυχική
δύναμη, αυτοπεποίθηση, θάρρος, τόλμη και θέληση για να πραγματοποιήσετε τα όνειρα
και τους στόχους σας. Εσείς, με τη γνώση και τα εφόδια που σας πρόσφερε το Cyprus
College, μπορείτε να χαράξετε τη δική σας πορεία με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σας για
να κατακτήσετε τη ζωή και να δημιουργήσετε μια κοινωνία καλύτερη από τη σημερινή.
Μη πτοηθείτε από τις δυσκολίες και τα εμπόδια που θα συναντήσετε στο δρόμο σας.
Επίκαιρος ο Αϊνστάιν που είπε: «Η κρίση είναι ευλογημένη, γιατί από την κρίση πηγάζει
η πρόοδος». Οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά μη χαμηλώνετε το βλέμμα μπροστά στον
αρνητισμό και την απαισιοδοξία. Μην χάσετε την πίστη σας και μην αφήνετε το χρόνο
να περνά μακριά από τη μάθηση και τη δημιουργία. Στη σημερινή εποχή η γνώση είναι
δύναμη. Πολύ δε περισσότερο η εξειδικευμένη γνώση. Αν μου επιτρέψετε λοιπόν να
σας δώσω μια συμβουλή θα σας έλεγα να φροντίσετε να διευρύνετε ακόμη περισσότερο
τους ορίζοντες σας, να αναπτύξετε τις δεξιότητες σας, τα ταλέντα σας έξω από καλούπια,
έτοιμες λύσεις και συμβατικές προδιαγραφές.
Αγαπητοί Απόφοιτοι, κάποιοι από σας θα συνεχίσετε τις σπουδές σας στο Πανεπιστήμιο
και άλλοι θα ριχτείτε στη βιοπάλη για να δημιουργήσετε το δικό σας μέλλον. Ό,τι και να
αποφασίσετε, ποτέ να μην παρεκκλίνετε από βασικές αξίες της ζωής όπως η εντιμότητα,
ο σεβασμός στον συνάνθρωπό σας και η ειλικρίνεια.
Εύχομαι σε όλους σας κάθε προσωπική επιτυχία, ευτυχία και καλή σταδιοδρομία.
Σας ευχαριστώ.
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