
1 
 

 

 

WELCOME BY PROF. STEPHANIE LAULHE SHAELOU, PROFESSOR OF EUROPEAN LAW AND 

REFORM AND HEAD, SCHOOL OF LAW, UCLAN CYPRUS, AT THE BOOK LAUNCH IN THE 

HONOUR OF DR. ANDREAS POETIS – 7 OCTOBER 2022, UCLAN CYPRUS CAMPUS 

 

Εξοχότατε Δήμαρχε Λάρνακας κυριε Ανδρεα Βυρα  

Αξιότιμα μέλη του Δημοτικου Συμβουλίου Λαρνακος  

Εντιμότατοι δικαστες 

Αξιότιμε Πρόεδρε του Συμβουλίου του UCLan Cyprus κυριε Φλώρο Βονιάτη 

Αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου 

Αξιότιμε τεως Πρόεδρε το Παν. Δικηγορικού Συλλόγου κθριε Δορο Ιοαννιδη   

Αξιότιμε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας κυριε Christaki Mousko 

Αξιότιμε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου κυριε Stavro Mavromati 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, μέλη του ακαδημαικού και διοικητικού προσωπικού του Παν., 

κυρίες και κύριοι, 

 

Εκ μέρους της Σχολής Νομικής του UCLan Cyprus και των Δικηγορικών Συλλόγων Λάρνακας 

κι Αμμοχώστου, είναι με μεγάλη χαρά που σας καλωσορίζω σήμερα το απόγευμα στην 

παρουσίαση Βιβλίου, τιμώντας τον τον Δόκτορ Ποιητή και παράλληλα τόσο το κυπριακό 

εταιρικό δίκαιο όσο και το νομικό επάγγελμα στην Κύπρο. 
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Αυτή είναι η τρίτη φορα που παρουσιαζει τα βιβλια του ο Δόκτορ Ποητης στο Παν μας και 

τον συνχαρουμε και ευχαριστουμε θερμα. Η αποψηνη εκδηλωση ειναι επισης η τριτη σε 

σειρά εκδήλωσιων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που έχει συνδιοργανωθεί 

φέτος από τη Νομική Σχολή του UCLan Cyprus και τους Δικηγορικούς Συλλόγους Λάρνακας 

και Αμμοχώστου, με στόχο να γιορτάσουμε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ 

του Πανεπιστημίου και του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας και Δικηγορικού Συλλόγου 

Αμμοχώστου αντίστοιχως. Τα δύο αυτά Μνημόνια Συνεργασίας προνοούν για ένα επίσημο 

πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημιόυ και των Τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων σε 

θέματα έρευνας, καινοτομίας και εφαρμογών στο ευρύ πλαίσιο του δικαίου. Με αυτό τον 

σκοπό, αυτή η συνεργασία περαιτέρω διευκολύνει και προωθεί τη μετάδοση υψηλού 

επιπέδου γνώσης και τεχνογνωσίας στα μέλη και των τρίων επιμέρους ιδρυμάτων που 

περιλαμβάνουν φοιτητές, ερευνητές και επαγγελματίες νομικούς. Τα Μνημόνια 

Συνεργασίας είναι απόδειξη tης μακροχρόνιας κοινής μας δέσμευσης, και μιας σχέσης, δε 

μπορεί παρά μόνο να μας εμπλουτίσει. 

Τομείς συνεργασίας περιλαμβάνουν τη συνδιοργάνωση και κοινή στήριξη εκδηλώσεων, 

διαγωνισμούς, καταρτίσεις, προγράμματα πρακτικής άσκησης και άλλες επαγγελματικές και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και ευαισθητοποίηση, ανάπτυξη ικανοτήτων και 

ευρεία μετάδοση και παρούσιαση αποτελεσμάτων έρευνας εμπειρογνωμόνων. Είμαστε 

λοιπόν ιδιαίτερα ευτυχείς και με μεγάλη τιμή καλωσορίζουμε απόψε ένα διακεκριμένο 

μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αμμοχώστου, τον εκλεκτό καλεσμένο μας, Δρ. Ανδρέα 

Ποιητή, την οικογένειά του, φίλους, συναδέλφους και όλους εσας για να γιορτάσουμε μαζί 

τη νομική ευρυμάθεια που λαμβάνει χώρα στην Κύπρο. 

Πριν μερικούς μήνες, κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης του UCLan Cyprus επάξια 

απονεμήθηκε στον Δρ. Ποιητή ένα επίτιμο διδακτορικό ως αναγνώριση της  εξαιρετικής και 

διαρκούς του συμβολής στο νομικό επάγγελμα και στη νομική ευρυμάθεια. Να μου 

επιτρέψετε να σας διαβάσω τη σύντομη αναφορά που έδωσα τότε στοχαζόμενη τη ζωή και 

επιτεύγματα του Δόκτορος Ποιητή. 


