
 

w.d:\Π.Ε.Κ.ΟΜ.(9η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ 2014-ΟΜΙΛΙΑ 10ης ΛΟΓ.ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ.doc) 

1 

ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ 
ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ – άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 
- Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην 

Αλαζηάζηνο Γ΄ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ 
Παλεπηζηεκηνύπνιε 

 
 

- Έληηκε  Δθπξόζσπε 
ηνπ Τπνπξγνύ 
Οηθνλνκηθώλ   
Κύξηε Αλδξέα 
Εαραξηάδε βνεζέ 
Γεληθέ Λνγηζηή ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 
 

- Έληηκε Δηξήλε 
Καξακάλνπ-Professor 
in Accounting ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ 
Κύπξνπ.  - 
Αληηπξόεδξε ηνπ 
ηκήκαηνο ηεο 
Λνγηζηηθή θαη 
Υξεκαηννηθνλνκηθώλ. 

 
- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε – πλέηαηξε ζην Σκήκα 

πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ 
Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 

 
- Κύξηε Γεληθέ Γηεπζπληή ηνπ πλδέζκνπ 

Δγθεθξηκέλσλ Λνγηζηώλ Κύπξνπ – Κπξηάθν 
Ηνξδάλνπο. 

 
- Φίιε πξόεδξε ηνπ πλδέζκνπ νηθνλνκνιόγσλ 

θαζεγεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ (ΟΚΑΚ) – Γηώξγν 
Υ’’Μηραήι. 
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- Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, Γνλείο θαη Σηκώκελνη Μαζεηέο 
θαη Μαζήηξηεο 

 
Πξαγκαηνπνηνύκε θαη θέηνο ηελ 10

ε
 Παγθύπξηα 

Λνγηζηηθή Οιπκπηάδα, δπζηπρώο όκσο ζε κηα πεξίνδν 
ηεο πην πξσηόγλσξεο νηθνλνκηθήο Κξίζεο ζην Σόπν καο 
κεηά ηελ Σνπξθηθή Δηζβνιή. 
Γπζηπρώο ε κε νξζνινγηζηηθή θαη έγθαηξε νηθνλνκηθή 
δηνίθεζε ζηελ ρώξα καο ζε ρξόλν ξεθόξ νδήγεζε ηελ 
Οηθνλνκία καο, κηα νηθνλνκία πνπ ήηαλ κεηαμύ ησλ 
ρσξώλ πνπ είρε ηνπο θαιύηεξνπο νηθνλνκηθνύο δείθηεο 
ηεο Δπξώπεο (όπσο είλαη ην Γεκόζην Υξένο, 
Γεκνζηνλνκηθό Έιιεηκκα, Αλεξγία, Δπελδύζεηο, 
Αλάπηπμε θ.ιπ.) ζηελ ρεηξόηεξε νηθνλνκία ηεο Δπξώπεο 
καδί κε ηελ Διιάδα. 
Σν παξάδεηγκα ηεο Κύπξνπ πηζηεύσ όηη κειινληηθά ζα 
δηδάζθεηαη ζηα Παλεπηζηήκηα σο παξάδεηγκα πξνο 
απνθπγή. 
 
θνπόο ηεο ζεκεξηλήο Δθδήισζεο δελ είλαη θπζηθά ε 
αλάιπζε ησλ εμσγελώλ θαη ελδνγελώλ αηηηώλ πνπ 
πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε ζην Σόπν καο, αιιά δπζηπρώο 
δνύκε όινη θάησ από ηε ζθηά απηώλ ησλ Ηδηαίηεξα 
αξλεηηθώλ γεγνλόησλ πνπ δελ κπνξώ λα κελ θάκσ κηα 
απιή αλαθνξά. Γπζηπρώο εζείο νη λένη είζηε νη πξώηνη 
πνπ ζα επεξεαζηείηε πεξηζζόηεξν από όινπο καο από 
ηελ νηθνλνκηθή Κξίζε. 
Πξαγκαηηθά πξέπεη λα λνηώζνπκε έλνρνη απέλαληη ζαο 
γηα ηηο επηινγέο καο. 
Ζ αλεξγία απηή ηε πεξίνδν ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 
EUROSTAT είλαη γύξσ ζην 40% ζηνπο λένπο θάησ από 
24 εηώλ. Σν θαλνληθό πνζνζηό αλεξγίαο είλαη γύξσ ζην 
19%.  Αμίδεη λα αλαθέξσ όηη είλαη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 
αλεξγίαο από ην 1960 ηδξύζεσο ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο κέρξη ζήκεξα. 
 
Γηα λα βγνύκε από ην ζεκεξηλό νηθνλνκηθό αδηέμνδν 
πξέπεη λα ζέζνπκε σο θύξηνπο ζηόρνπο ζηελ δσή καο 
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ηελ πξνώζεζε ηεο δηαθάλεηαο, εηιηθξίλεηαο, ηηκηόηεηαο, 
αιιειεγγύεο. Να επαλέιζεη ζηελ Κππξηαθή δσή ην 
θηιόηηκν, ε εξγαηηθόηεηα θαη νη εζηθέο αμίεο πνπ είρε ν 
Κύπξηνο ακέζσο κεηά ηελ Σνπξθηθή εηζβνιή. Να 
αιιάμνπκε λννηξνπία θαη θνπιηνύξα θαη ην ζπιινγηθό 
θαιό λα ην ζέζνπκε πάλσ από ην αηνκηθό ζπκθέξνλ.  
Πξνζσπηθή κνπ άπνςε ην πξόβιεκα ηεο Κύπξνπ είλαη 
πεξηζζόηεξν εζηθό παξά νηθνλνκηθό. 
 
 
 
Φίιεο θαη Φίινη 
Μέζα ζε απηέο ηηο ηδηαίηεξα δύζθνιεο νηθνλνκηθέο 
ζπλζήθεο πξαγκαηνπνηνύκε θαη θέηνο ηελ ηειεηή 
βξάβεπζεο ηεο Γέθαηεο Παγθύπξηαο Λνγηζηηθήο 
Οιπκπηάδαο, πνπ όπσο θαη νη ππόινηπεο σο θύξην ζηόρν 
είραλ  ηελ αλάπηπμε ηεο επγελνύο άκηιιαο, ηεο 
ελζάξξπλζεο ησλ καζεηώλ λα γλσξίζνπλ θαιύηεξα ην 
κάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο θαη ζπγρξόλσο λα δώζεη ηελ 
δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηύμνπλ θαη λα 
βειηηώζνπλ ηεο ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπο ζην 
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα.  
Αμίδεη επίζεο εδώ λα αλαθέξσ όηη, κεηά ηελ έληαμε ηεο 
Κύπξνπ ζηελ Δπξσπαηθή Δλσζε πσο σο γλσζηό 
ππάξρεη  έλα απμεκέλν ελδηαθέξνλ από καζεηέο γηα λα 
ζπνπδάζνπλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε επηηπρία ζηε 
Λνγηζηηθή Οιπκπηάδα εληζρύεη ζεκαληηθά ηελ αίηεζε ηνπ 
ππνςεθίνπ γηα εγγξαθή ζην Παλεπηζηήκην. 
 
Αγαπεηνί θίινη θαη θίιεο 
Σέηνηνη ζεζκνί όπσο είλαη νη Οιπκπηάδεο Λνγηζηηθήο αιιά 
θαη νη Οιπκπηάδεο άιισλ καζεκάησλ δίλνπλ ηε 
δπλαηόηεηα ζηνπο λένπο καο λα δήζνπλ ην αληαγσληζκό 
θαη λα έρνπλ εκπεηξίεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ αξγόηεξα 
ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Θεξκή κνπ 
παξάθιεζε εληζρύζηε ηηο Γλώζεηο ζαο ζηελ Λνγηζηηθή κε 
θάζε ηξόπν, είλαη έλαο θιάδνο πνπ ζαο πξνζθέξεη 
απμεκέλεο πηζαλόηεηεο εξγνδόηεζεο. 
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Μέζα ζην πλεύκα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηζηήκεο ε Παγθύπξηα `Δλσζε Καζεγεηώλ 
Οηθνλνκηθώλ Μαζεκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ θαη ην ύλδεζκν Δγθεθξηκέλσλ 
Λνγηζηώλ δηνξγάλσζε θαη θέηνο ηελ  Γέθαηεο Παγθύπξηα 
Λνγηζηηθή Οιπκπηάδα ζηηο 9 Μαξηίνπ. ην δηαγσληζκό 
ζπκκεηείραλ καζεηέο ηεο Β´ θαη Γ´ Λπθείνπ πνπ είραλ 
επηιέμεη ην Μάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο ζην Λύθεην, αιιά θαη 
καζεηέο πνπ παξαθνινπζνύλ καζήκαηα Λνγηζηηθήο ζε 
Ηλζηηηνύηα θαη κπνξεί λα ήηαλ κηθξόηεξεο ειηθίαο 
(Γπκλαζίνπ ή Α´ Λπθείνπ) 
 
ηελ Γέθαηε Παγθύπξηα Λνγηζηηθή Οιπκπηάδα είρακε 
θέηνο αξηζκό ζπκκεηερόλησλ 395 ππνςεθίνπο ζε 
ζύγθξηζε κε 535 ζπκκεηνρέο ην 2013.  Αμίδεη λα 
αλαθεξζεί όηη ε ζπκκεηνρή ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα 
ρξόληα ήηαλ κεησκέλε ιόγσ νηθνλνκηθήο Κξίζεο πεξίπνπ 
25%.  (Δίρακε 554 ζπκκεηνρέο ην 2012, 574 ζπκκεηνρέο ην 
2011, 577 ζπκκεηνρέο ην 2010, 600 ζπκκεηνρέο ην 2009, 
535 ζπκκεηνρέο ην 2008, 702 ζπκκεηνρέο ην 2007 θαη 522 
ην 2006). πκκεηείραλ επίζεο ζπλνιηθά πελήληα ζρνιεία 
θαη Ηλζηηηνύηα (Γεκόζηα θαη Ηδησηηθά) από όιεο ηηο πόιεηο 
ηεο Κύπξνπ. Δίρακε εμεηαζηηθά θέληξα θαη θέηνο ζηηο 
πόιεηο Λεπθσζία, Λεκεζό, Λάξλαθα, Πάθν θαη Παξαιίκλη. 
 

- ’ απηό ην ζεκείν επηηξέςεηε κνπ λα εθθξάζσ ηηο 
επραξηζηίεο καο ζην ρνξεγό καο ηνλ Διεγθηηθό Οίθν 
Deloitte πνπ ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή ηνπ ζηήξημε ζα 
ήηαλ πνιύ δύζθνιε ε δηνξγάλσζε ηεο 
Οιπκπηάδαο.(είλαη ρνξεγόο καο από ηελ αξρή θαη 
ειπίδσ όηη ζα είλαη θαη ζην κέιινλ)-εηδηθά απηήλ ηελ 
πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε ζπλεηζθνξά ηνπ 
είλαη αλεθηίκεηε. 

 
Σειεηώλνληαο απηό ην ζύληνκν ραηξεηηζκό ζα ήζεια λα 
επραξηζηήζσ ηνπο εηζεγεηέο ησλ ζεκάησλ, Κύξην Μηράιε 
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Διπηδώξνπ, Κύξην Παληειή Υαηδεπαληειή, θαη ην Σκήκα 
Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ  ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηηο 
Καζεγήηξηεο Απνζηνιέλα Θενδνζίνπ θαη Δβίηα Ληβεξά 
γηα ηελ ζεκαληηθή βνήζεηα ηνπο πνπ πξόζθεξαλ ζηελ 
πξνεηνηκαζία ησλ εμεηαζηηθώλ δνθηκίσλ. Δπίζεο όια ηα 
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Έλσζεο πνπ ρσξίο 
ηελ νκαδηθή δνπιεηά όισλ, δελ ζα είρακε ηα αλακελόκελα 
απνηειέζκαηα. 
 
Θέισ επίζεο λα ζπγραξώ όινπο ηνπο καζεηέο πνπ 
ζπκκεηείραλ ζηελ Οιπκπηάδα θαη λα ηνπο επρεζώ αθόκε 
κεγαιύηεξεο επηηπρίεο ζην κέιινλ. 
 
Θα θιείζσ κε ην γλσκηθό ηνπ αξραίνπ θηιόζνθνπ καο 
σθξάηε πνπ εηδηθά ζηηο κέξεο καο είλαη επίθαηξν θαη 
ρξήζηκν.  Πξέπεη λα ην έρνπκε ππόςε καο ζε θάζε 
ελέξγεηα καο θαη αλαθέξεη ην εμήο « ΚΑΘΔ ΠΡΑΞΖ ΜΑ 
ΠΟΤ ΓΗΝΔΣΑΗ ΜΔ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΔΗΝΑΗ ΑΡΔΣΖ» 
 
Σέινο εύρνκαη ζε όινπο Καιό Καινθαίξη. 
 
αο επραξηζηώ 


