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Τελετή Αποφοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πανεπιστημίου
Κύπρου: Απονεμήθηκαν 208 τίτλοι σπουδών
Πρύτανης: «Το ταξίδι για την κατάκτηση και την ανακάλυψη της αλήθειας, είναι
ταξίδι στο οποίο τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι οι καπετάνιοι»
Παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη καθώς και άλλων
πολιτειακών αξιωματούχων, φίλων και δωρητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, απονεμήθηκαν 208
τίτλοι σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου σε απόφοιτους πλήρως καταρτισμένους και
εφοδιασμένους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα.
Κατά την Τελετή Αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2019, στο Αθλητικό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης,
απονεμήθηκαν 173 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Επιπέδου Μάστερ και 35 Διδακτορικοί Τίτλοι της
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης,
της Πολυτεχνικής Σχολής και της Φιλοσοφικής Σχολής.
Απευθυνόμενος προς τους αποφοίτους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο τίτλος που
απόψε τους απονέμεται όχι μόνο ενισχύει περαιτέρω τις επιστημονικές τους γνώσεις, αλλά αποτελεί
σημαντικό εχέγγυο για να καταξιωθούν σε νευραλγικούς τομείς της σύγχρονης αγοράς εργασίας.
Μίας αγοράς εργασίας η οποία, όπως είπε, δεδομένης και της ολοένα αυξανόμενης
ανταγωνιστικότητας, απαιτεί ως επί το πλείστον στελέχη με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και
επιστημονική εξειδίκευση. Στο πλαίσιο αυτό, προσμετρώντας τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία που
παρουσιάζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, αλλά
και την πληθώρα διακρίσεων και επιτυχιών που σημειώνουν οι φοιτητές του, ο μεταπτυχιακός σας
τίτλος σας αποτελεί ένα σημαντικό για σας πλεονέκτημα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε
ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου από την ίδρυση του έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την παραγωγή και
μετάδοση της επιστημονικής γνώσης, αλλά και τη διαμόρφωση νέων ικανών επιστημόνων.
Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαίνεσε και συνεχάρη θερμά το Συμβούλιο και τις
Πρυτανικές Αρχές, αλλά και το Ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου, «που
ανταποκρινόμενοι πλήρως στις προσδοκίες της Πολιτείας, εστιάζουν - ως έργο ζωής - στην
παραγωγή και μετάδοση της επιστημονικής γνώσης και τη συνακόλουθη διαμόρφωση νέων
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επιστημόνων», όπως ανέφερε. «Πεπεισμένος πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα συμβάλει σε
περισσότερες επιτυχίες και κατακτήσεις προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας του τόπου, σας
διαβεβαιώνω, ότι η Κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός σε όλες τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες του»,
κατέληξε.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, σε ομιλία του κατά την
Τελετή Αποφοίτησης έδωσε έμφαση στην αναζήτηση της αλήθειας καθώς το ταξίδι για την
κατάκτηση και την ανακάλυψή της, όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι ταξίδι στο οποίο τα
πανεπιστήμια πρέπει να είναι οι καπετάνιοι. Ζούμε, πρόσθεσε, σε περίεργους χρόνους όπου η
αντικειμενικότητα είναι σχετική, ακόμα και η αλήθεια, η ιστορική αλήθεια, πολλές φορές καταλήγει,
λανθασμένα, να είναι υπερεκτιμημένη. Ο κ. Χριστοφίδης συνέχισε την ομιλία του λέγοντας: «Ο
ψηφιακός κόσμος έδωσε στον καθένα απεριόριστη δύναμη για ελεύθερη έκφραση, απελευθέρωσε
όμως και φωνές που δεν φιλτράρουν κριτικά τις απόψεις τους, που δεν τους διέπει μία αυτοκριτική
διάθεση, που δεν ασπάζονται πανανθρώπινες αξίες, που είναι φωνές τοξικές, φωνές που
δηλητηριάζουν. Πριν να ξεστομίζουμε τις αλήθειες μας πρέπει να τις φιλτράρουμε, να τις περνούμε
από έναν εσωτερικό έλεγχο, να είμαστε εμείς οι αυστηρότεροι κριτές του εαυτού μας, ώστε ό,τι
πούμε να το λέμε με σιγουριά κι αυτοπεποίθηση και να γνωρίζουμε ότι οι σκοποί μας είναι καλοί και
για εμάς, αλλά κυρίως για το σύνολο. Η αλήθεια μας πρέπει να είναι χρήσιμη στην κοινωνία. Χάρη
στην πρόσβαση στη γνώση σήμερα είναι ίσως ευκολότερο από ποτέ να αναζητήσουμε πραγματικά
ψήγματα αλήθειας. Ωστόσο, σήμερα οι ψευδείς ειδήσεις, τα fake news, τα alternative facts, τα
hoaxes, έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο – τα συναντάμε ακόμα και στα παραδοσιακά μέσα
ενημέρωσης - και κυριαρχούν στις δημόσιες συζητήσεις· κι αυτό που φαντάζει τόσο εύκολο – η
επαφή με την αλήθεια - είναι στην πραγματικότητα τόσο δύσκολο. Ο λαϊκισμός έγινε μόδα, η
υπερβολή στις τοποθετήσεις τάση. Ποιό είναι λοιπόν το χρέος των πανεπιστημίων, το καθήκον των
φοιτητών και των ακαδημαϊκών σ΄ αυτήν την καινούρια πραγματικότητα; Είναι νομίζω η συνεχής
αναζήτηση της αλήθειας, η ανάδειξή της και η προάσπισή της. Κι αυτό για να το πετύχουμε, για να το
πετύχετε, αγαπητοί απόφοιτοι, προϋποθέτει μελέτη και κουλτούρα δια βίου μάθησης».
Απευθυνόμενος στους απόφοιτους ανέφερε: «Η απόκτηση του πτυχίου σας είναι μια κατάκτηση και
μια υπόσχεση. Υπόσχεση στον εαυτό σας, τους δασκάλους και την οικογένειά σας. Υπόσχεση ότι δεν
θα συμπαρασυρθείτε από πρόσκαιρες σαγηνευτικές σειρήνες, από τα όμορφα ψέματα, που είναι
ευήκοα μπροστά στις δύσκολες αλήθειες.»
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Γιώργος
Δαυίδ και ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε επίσης προς τους απόφοιτους συμφοιτητές του, ο πρωτεύσας
μεταπτυχιακός φοιτητής του αγγλόφωνου Προγράμματος ΜΒΑ μερικής φοίτησης, κ. Νικόλας
Κούρτης.
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Στο πλαίσιο της Τελετής Αποφοίτησης, απονεμήθηκαν το Βραβείο ΕΥ στη μνήμη της Χρίστιας
Ρωσσίδου-Σωτηρίου ύψους €2.500 στην κα Μαρία Φασουλίδη, τελειόφοιτη προπτυχιακή φοιτήτρια
στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης και το Βραβείο «Νίκου Κ. Σιακόλα» ύψους €3.000 στον αριστεύσαντα φοιτητή της
Ιατρικής Σχολής, κ. Ανδρέα Ματθαίου.
Τέλος ανακοίνωσης
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