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Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015 

ΜΕ ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ 1.417 ΦΟΙΤΗΤΕΣ KAI ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η 20Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Νέα πορεία στη ζωή τους χαράσσουν οι 1.417 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
στους οποίους απονεμήθηκαν τα πτυχία κατά την 20η (ΧΧ) Τελετή Αποφοίτησης που διοργανώθηκε στην πλατεία του 
Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, στην Πανεπιστημιούπολη.  
 
Έλαβαν χώρα τέσσερεις Τελετές από τις 15 μέχρι τις 18 Ιουνίου 2015. Παρόντες στις Τελετές, γονείς, φίλοι και 
συγγενείς των απόφοιτων, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί τους στιγμές χαράς και συγκίνησης για την ολοκλήρωση του 
κύκλου σπουδών τους. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου αποφοίτησαν 376 φοιτήτριες και φοιτητές της Σχολής 
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής. Την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015, αποφοίτησαν 381 
φοιτήτριες και φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και της Φιλοσοφικής Σχολής. Την 
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015 αποφοίτησαν 339 προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, ενώ την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015 απονεμήθηκαν 321 διπλώματα 
μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. 

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, κατά την 
ομιλία του με τίτλο «Οι γραμμές που διασχίζουν το μέλλον», 
επικεντρώθηκε στο πώς ιστορικά οι επιστήμες, η νέα γνώση 
και η τεχνολογία άλλαξαν σταδιακά τη δομή και οργάνωση του 
κόσμου και των κοινωνιών δημιουργώντας νοητές και 
πραγματικές γραμμές επικοινωνίας ανάμεσα στους 
ανθρώπους, συνεχάρη τους απόφοιτους για την επιτυχή 
ολοκλήρωση των σπουδών τους. Τους παρότρυνε να 
φανταστούν τον κόσμο στον οποίο θέλουν να ζουν και να 
δουλέψουν για αυτόν. «Αναζητείστε και αναλογιστείτε τις 
επιλογές σας, με κριτήριο, τόσο το πάθος και την αγάπη σας 
για τη σπουδή σας, όσο και τις ανάγκες της κοινωνίας. 
Συνδυάστε τις δύο αυτές συνιστώσες και θα πετύχετε. 

Δημιουργήστε ένα πλαίσιο και ένα όνειρο!», ανέφερε χαρακτηριστικά.  

Κατά το χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Μάνθος Μαυρομμάτης, απηύθυνε στους απόφοιτους θερμά 

συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, την αφοσίωση που επέδειξαν και την προσπάθεια που 

κατέβαλαν. Ευχήθηκε δε ευόδωση των προσδοκιών και κάθε καλό στην εκπλήρωση των στόχων τους, σημειώνοντας ότι 

οι απόφοιτοι έχουν κάθε λόγο να είναι υπερήφανοι για το Πανεπιστήμιό τους και το Πανεπιστήμιο έχει κάθε λόγο να 

είναι υπερήφανο για αυτούς.  
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Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015 εκ μέρους του Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (ΠτΔ) χαιρετισμό απηύθυνε ο 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ Κώστας Καδής, ο 
οποίος απένειμε τα βραβεία του Προέδρου , καθώς επίσης και 
το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας στον  Καθηγητή Μάριο 
Πολυκάρπου. Το πρώτο βραβείο, ύψους €10.000, 
απονεμήθηκε στον απόφοιτο του Τμήματος Bυζαντινών και 
Νεοελληνικών Σπουδών, με Πτυχίο Βυζαντινής και Νέας 
Ελληνικής Φιλολογίας, Χρίστο Λιόλιο. Το δεύτερο  βραβείο, 
ύψους €5.000, απονεμήθηκε στον απόφοιτο του Τμήματος 
Φυσικής, με Πτυχίο Φυσικής, Γρηγόρη Σπανούδη. Στο 
χαιρετισμό του ο ΠτΔ κάλεσε τους απόφοιτους να είναι 
περήφανοι για τους εαυτούς τους, τους καθηγητές τους, το 

Πανεπιστήμιό τους και για όσα έχουν επιτύχει. Σημείωσε δε το καθήκον της πολιτείας να εργαστεί, ώστε να 
δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας και προόδου και για να εμπνεύσει ξανά την εμπιστοσύνη και την ελπίδα στους 
νέους.  

 
Με την παρουσία του τίμησε την Τελετή Αποφοίτησης και ο 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Γιαννάκης 
Ομήρου, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό και επέδωσε τα 
βραβεία στους πρωτεύσαντες την Τρίτη, 16 Ιουνίου. Ο 
Πρόεδρος απένειμε και το βραβείο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, ύψους €3.000, στην πρωτεύσασα φοιτήτρια 
του Τμήματος Νομικής, Λουίζα Κοφινά. Κατά το χαιρετισμό 
του, εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην τελετή 
λήξης του ακαδημαϊκού έτους του Πανεπιστημίου Κύπρου, μια  
σημαντική, όπως είπε, στιγμή για τους φοιτητές που 
ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και ετοιμάζονται για μια 
δυναμική έφοδο στο μέλλον, αλλά και για τους γονείς και τους 
πανεπιστημιακούς τους δασκάλους που βλέπουν το 

πολύμοχθο έργο τους να καταξιώνεται. 
 
Την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015, την Τελετή Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης , ο οποίος στον χαιρετισμό 
του συνεχάρη τους απόφοιτους για την επιτυχή ολοκλήρωση 
των σπουδών τους. Αναφερόμενος στην αποστολή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου διαπίστωσε ότι το Ίδρυμα εκπληρώνει 
με τον καλύτερο τρόπο τον σκοπό του, μέσω της διδασκαλίας 
και της προσφοράς επιστημονικής γνώσης στα διάφορα 
γνωστικά αντικείμενα, μέσω της παραγωγής νέας γνώσης με τη 
διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, αλλά και με την έγκαιρη και 
αποτελεσματική παρέμβαση και προσφορά εμπειρογνωμοσύνης 
στα κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά δρώμενα 
του τόπου.  Ο ΠτΔ εστίασε στην ανάγκη επένδυσης στην πολυγλωσσία: «Δεν μπορεί να είμαστε ένα κράτος που μεταξύ 
των πυλώνων ανάπτυξής του είναι οι υπηρεσίες και οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου μας να μαθαίνουν μια ξένη 
γλώσσα ενδεχόμενα από φροντιστήρια. Ήταν και παρέμενε η θέση μου από το 1991 όταν ιδρύετο το Πανεπιστήμιο και 
ήμουν Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας. Επέμενα ότι το Πανεπιστήμιο δεν διδάσκει την ελληνική γλώσσα, διδάσκει 
επιστήμες», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ΠτΔ αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
για τη Β΄ φάση ανάπτυξης της πανεπιστημιούπολης, δηλώνοντας ότι σύντομα θα παραστεί για την κατάθεση του 
θεμέλιου λίθου της Πολυτεχνικής Σχολής, του κτηρίου Βιολογικών Επιστημών και των νέων χώρων διδασκαλίας καθώς 
και στα εγκαίνια του Φωτοβολταϊκού Πάρκου «Απόλλων». Αναφερόμενος στο Κυπριακό ανέφερε χαρακτηριστικά: 
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«Δημιουργείται για πρώτη φορά ελπίδα… μια λύση του πολιτικού προβλήματος που για 41 χρόνια βασανίζει τον 
κυπριακό λαό και στερεί από τους νέους μας σημαντικές προοπτικές ανέλιξης, θα δημιουργήσει προοπτικές και για το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο θα μπορεί να φιλοξένει φοιτητές από όλες τις κοινότητες και πάνω σε αυτό θα 
κτίσουμε την πατρίδα του μέλλοντος. Την Κύπρο της ειρήνης και της ευημερίας». 
  
Εκ μέρους των φοιτητών χαιρετισμό απηύθυνε ο Προεδρεύων της ΦΕΠΑΝ, κ. Αιμίλιος Λοϊζίδης, ο οποίος εξέφρασε τις 
προσδοκίες και τις ανησυχίες των νέων απόφοιτων του Πανεπιστημίου: «Ως αυριανοί πολίτες αντιλαμβανόμαστε πως η 
ζωή δεν είναι απλά ένα εξάμηνο με πέντε ή έξι μαθήματα που θα εξεταστούμε μέσα σε τρεις εβδομάδες κατά το μήνα 
Δεκέμβριο ή Μάιο, αλλά είναι ένα μάθημα που θα έχει εξέταση επί καθημερινής βάσης. Κάθε μέρα και με κάθε 
δοκιμασία, θα μας δίνεται η ευκαιρία να αξιολογούμε τον εαυτό μας και να μπορούμε να τον βελτιώνουμε για να 
προσφέρουμε ένα πιο παραγωγικό πολίτη στην πολιτεία αλλά και έναν καλύτερο άνθρωπο στην κοινωνία που ζούμε. 
Θα αποκτούμε εμπειρίες που θα μας φανούν χρήσιμες στη μελλοντική μας διαδρομή αλλά και στη μετάδοση 
κουλτούρας και νοοτροπίας στις επόμενες γενεές», τόνισε στο χαιρετισμό του  

Στο χαιρετισμό της, στην Τελετή Αποφοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών, την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015, η αριστεύσασα 
διδακτορική φοιτήτρια, Αναστασία Κοπίτα, εστίασε στην αξία της γνώσης: «Η γνώση και η εμπειρία θα μας δώσουν τη 
σοφία να σηκωθούμε και να προσπαθήσουμε ξανά με αυτοπεποίθηση» σημείωσε χαρακτηριστικά.  

Κατά τη διάρκεια της ΧΧ Τελετής Αποφοίτησης απονεμήθηκαν επίσης τα ακόλουθα βραβεία:  

 Το βραβείο «εις μνήμην Ντίνου Λεβέντη» στην αριστεύσασα προπτυχιακή απόφοιτο της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, Ευρυδίκη Κασάπη, από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Νίκο Αναστασιάδη. 

 Από τον κ. Νίκο Σιακόλα το βραβείο «Ν. Κ. Σιακόλα», στον άριστο προπτυχιακό φοιτητή της Ιατρικής Σχολής, 
Ανδρέα Ματθαίου. 

 Από τον κ. Στέλιο Λοϊζίδη, το Βραβείο «Στέλιου Ιωάννου» στην αριστούχα απόφοιτο του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, Ελένη Τριχινά.  

 Από τον κ. Γιώργο Γεωργίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank, το Βραβείο της Alpha Bank Cyprus Ltd 
«Νόστος Κατεχομένων» απονεμήθηκε στους: Νικόλα Αντωνίου, Τμήμα Ψυχολογίας, (1ο Βραβείο), Κυριάκο 
Κυριακίδη, Τμήμα Νομικής (2ο Βραβείο), Ξενοφών Ξενοφώντος, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2ο 
Βραβείο) και  Ανδρέα Χριστοφή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (2ο Βραβείο). 

 Καλύτερης ατομικής αθλητικής επίδοσης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 στην Κυριακή Κουττούκη, 
αθλήτρια του αθλήματος Τάε Κβον Ντό, προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Δημόσιας Διοίκησης. 

  

 

 Τέλος Ανακοίνωσης 


