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Αποφοιτήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020 

 

Προς: Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου 

Αξιότιμε κ. Χριστοφίδη 

Ως Φοιτητική Παράταξη Κυπρίων Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου, σας αποστέλλουμε την 

εν λόγω επιστολή για το ζήτημα των αποφοιτήσεων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Με 

αφορμή και την πρόταση της Πρυτανείας στην συνεδρία της Συγκλήτου ημερομηνίας 17 

Ιουνίου 2020 για την διεξαγωγή της φετινής τελετής αποφοίτησης εξ αποστάσεως, θεωρούμε 

αναγκαίο να καταθέσουμε την πρόταση μας γραπτώς. 

Ξεκινώντας θα θέλαμε να εκφράσουμε την διαφωνία μας σχετικά με την πραγματοποίηση μιας 

διαδικτυακής τελετής και ταυτόχρονα να προτείνουμε την διοργάνωση των τελετών με φυσική 

παρουσία σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Αρχικά, θεωρούμε πως η μέρα αποφοίτησης είναι μια από τις πιο σημαντικές μέρες στην 

Πανεπιστημιακή πορεία κάθε φοιτητή. Είναι η μέρα επιβράβευσης των κόπων και της μεγάλης 

προσπάθειας που χρειάστηκε να γίνει από τον οποιοδήποτε φοιτητή-απόφοιτο. Επιπρόσθετα, 

είναι και η μέρα που οι γονείς, αντιλαμβάνονται περήφανα ότι και οι δικοί τους κόποι, αλλά 

και τον παιδιών τους, απέφεραν καρπούς, και πλέον, μπορούν να δουν τα παιδιά τους να 

βρίσκονται στην αγορά εργασίας, με απαιτήσεις για το δικό τους μέλλον.  Για αυτούς τους 

λόγους θεωρούμε πως η τελετή αποφοίτησης πρέπει να είναι παρόμοια με αυτές 

προηγούμενων χρόνων, λαμβάνοντας υπόψιν σαφώς και τις υποδείξεις από την 

επιδημιολογική ομάδα.  



Συμμεριζόμενοι και τις απόψεις των συμφοιτητών μας οι οποίοι διακαώς επιθυμούν την 

πραγματοποίηση των τελετών, καλούμε το Πανεπιστήμιο να ξανασκεφτεί αυτή του την 

απόφαση. Εμείς , προτείνουμε, ημερολογιακά οι αποφοιτήσεις να πραγματοποιηθούν αρχές 

Σεπτεμβρίου, καθώς σύμφωνα με τις προηγούμενες εξαγγελίες θα επιτρέπονται τέτοιου 

είδους συναθροίσεις σε εξωτερικούς χώρους. Κατανοώντας επίσης τον προβληματισμό πως 

κάποιοι από τους απόφοιτους, πιθανόν να μεταβούν στο εξωτερικό για να συνεχίσουν τις 

μεταπτυχιακές σπουδές τους, θεωρούμε πως αν η επιδημιολογική εικόνα της χώρας 

επιτρέπει την διεξαγωγή των τελετών, αυτές να πραγματοποιηθούν τέλη Αυγούστου. Τα 

προαναφερθέντα είναι εφικτά αν διαχωρίσουμε τους φοιτητές ανά σχολή με προκαθορισμένο 

αριθμό παρευρισκόμενων μέσω προσκλήσεων, καθώς και με κάλυψη της τελετής μέσα από τις 

σελίδες του Πανεπιστημίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Εν κατακλείδι, θεωρούμε πολύ σημαντικό να βρεθεί ο τρόπος ούτως ώστε να δοθεί η ευκαιρία 

στο Πανεπιστήμιο να “αποχαιρετήσει” τους απόφοιτους του αλλά και στους φοιτητές και τις 

οικογένειες να ευχαριστήσουν το Πανεπιστήμιο για τα εχέγγυα που τους έχει προσφέρει.  

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων,  

Με εκτίμηση,  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

 

 

 


