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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ  

ΠΕΜΠΤΗ, 15.2.2018 

 

Εξοχώτατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Κύριε Πρύτανη, 

Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, 

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,   

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Κυρίες και Κύριοι,  

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές 

 

Η μέρα της απονομής πτυχίων είναι η ωραιότερη σε ένα πανεπιστήμιο. Σήμερα αποφοιτούν 

28 κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και 188 κάτοχοι διπλώματος μάστερ. Είναι, 

αναμφίβολα, χαρά για τους αποφοίτους μας να βλέπουν τους κόπους τους να ευοδώνονται 

με τον πιο επίσημο τρόπο. Ένα πτυχίο δεν είναι μόνο πιστωτικές μονάδες, αλλά και μόχθος, 

αγωνία, γνώση, εμπειρίες. Τη στιγμή του τερματισμού νοιώθει κανείς κουρασμένος αλλά και 

ιδιαίτερα χαρούμενος για το επίτευγμά του. Είναι, επίσης, χαρά για μας, τους δασκάλους, να 

κατευοδώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, με την πεποίθηση ότι κάτι χρήσιμο 

προσφέραμε στην ανάπτυξή τους και την ελπίδα ότι κι αυτοί, με τη σειρά τους, θα 

προσφέρουν στην κοινωνία τις γνώσεις τους και το ήθος τους.  

 

Οι αποψινοί απόφοιτοι είναι μεταπτυχιακοί – κι αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το «μετα» 

στον χαρακτηρισμό της φοιτητικής ιδιότητας δεν είναι απλώς ένας γραφειοκρατικός ή 

χρονικός όρος. Προτείνω να τον δούμε πιο ουσιαστικά ως έναν ιδιαίτερο προσδιορισμό της 

επιστημονικής υπόστασης. Εξηγούμαι. Αν στο πρώτο πτυχίο παίρνουμε βασικές γνώσεις σε 

ένα πεδίο, στις μεταπτυχιακές σπουδές αναπτύσσουμε επιλεγμένες γνωστικές ικανότητες σε 

βάθος. Όσο οι οικονομίες μετατρέπονται σε οικονομίες εντάσεως γνώσης, τόσο θα 

καθίσταται όλο και πιο απαραίτητο να προσθέτει κανείς αξία στο πρώτο του πτυχίο, 
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εμβαθύνοντας σε συγκεκριμένα θέματα. Σε αντίθεση με υλικά αποθέματα, το καλό με τα 

άυλα είναι ότι είναι ανεξάντλητα. Δεν υπάρχει πέρας στην αναζήτηση της γνώσης. 

 

Το ‘μετα’ στα μεταπτυχιακά, όμως, έχει και μια δεύτερη έννοια. Εκτός από μεγαλύτερο 

επιστημονικό βάθος δηλώνει, κατ’ αρχήν, και μια κριτική-στοχαστική θεώρηση. Αν στο 

πρώτο πτυχίο μυείται κανείς σε ένα επιστημονικό πεδίο (μαθαίνει το λεξιλόγιό του, 

εκπαιδεύει το σώμα του, κατανοεί τη θεματική του, και εκπαιδεύεται να προσεγγίζει έναν 

τομέα του  επιστητού από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία), στις μεταπτυχιακές του σπουδές 

έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να μάθει περισσότερα αλλά να ξαναδεί τι έμαθε με πιο κριτική 

ματιά. Το «μετα» εδώ δηλώνει αποστασιοποίηση προκειμένου να επανεμπλακεί ο φοιτητής 

με το αντικείμενό του με μια νέα σχέση – πιο κριτική, πιο αναστοχαστική, πιο ολιστική. Το 

ενδιαφέρον είναι ότι, αν και στις μεταπτυχιακές σπουδές μπαίνει κανείς σε μεγαλύτερο 

βάθος, εν τούτοις το κάνει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση που του επιτρέπει έναν πιο κριτικό 

διάλογο με το αντικείμενό του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ήδη αναπτύξει ένα πλέγμα 

γνωστικών δεξιοτήτων, τις οποίες τώρα μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερο στοχαστικά 

– να αναχθεί, ανάλογα με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, στο μετα-γνωστικό επίπεδο. Αυτή, 

για μένα, είναι η ομορφιά των μεταπτυχιακών σπουδών, ιδιαίτερα αν έχουν την ποιότητα 

που παραδοσιακά έχουν στο ΠΚ: δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριές 

μας να προσεγγίζουν ένα πεδίο, ταυτοχρόνως, και σε μεγαλύτερο βάθος και από μεγαλύτερη 

απόσταση. 

 

Είμαστε περήφανοι για την ποιότητα των μεταπτυχιακών αποφοίτων μας. Έχουν περάσει 

από απαιτητικά προγράμματα σπουδών, όπως ακριβώς θα έκαναν στα καλύτερα 

πανεπιστήμια του κόσμου. Τα πτυχία τους έχουν, συνεπώς, κύρος, όχι μόνον εντός της 

Κύπρου (αυτό δεν είναι δύσκολο), αλλά διεθνώς. Στους διδάκτορές μας ξένα καλά 

πανεπιστήμια προσφέρουν πρόθυμα εργασία, ενώ αρκετοί από αυτούς ήδη δημοσιεύουν στα 

καλύτερα ακαδημαϊκά περιοδικά. Για τους  αποφοίτους μάστερ, οι εργοδότες μας λένε τα 

καλύτερα λόγια – είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας. Αυτή την παράδοση απαιτητικής 

ποιότητας, που ζητά από τους φοιτητές και φοιτήτριές μας να τεντωθούν λίγο περισσότερο, 
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να απαιτήσουν από τον εαυτό τους μεγαλύτερα επιτεύγματα, σε ένα ασφαλές και 

υποστηρικτικό περιβάλλον,  όχι μόνο θα τη συνεχίσουμε αλλά θα την εντείνουμε.  

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών ιδρύθηκε το 2011 και οφείλει πολλά στον πρώτο 

Κοσμήτορά της, τον Καθηγητή Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος είχε καθοριστική συμβολή στη 

δημιουργία του πλαισίου λειτουργίας της Σχολής. Θα ήθελα απόψε να του εκφράσω 

επισήμως τις ευχαριστίες μου για την προσφορά του. Στα έξι χρόνια λειτουργίας της, από τη 

Σχολή απονεμήθηκαν 555 διδακτορικοί τίτλοι και 5481 διπλώματα μάστερ, συνεισφέροντας 

σημαντικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της Κύπρου. Κάθε χρόνο παρέχονται 

αρκετές υποτροφίες, επιδιώκοντας να δίνονται ευκαιρίες σπουδών σε ενδιαφερόμενους.   

Έχοντας ήδη διαγράψει μια ανοδική τροχιά, η Σχολή θέτει τον πήχη των προσδοκιών ακόμη 

ψηλότερα. Θα συνόψιζα τη στρατηγική μας σε δύο λέξεις: συνέργεια και εξωστρέφεια.  Έχει 

ήδη εισαχθεί ο θεσμός των διαπανεπιστημιακών και  διατμηματικών προγραμμάτων, καθώς 

και των ξενόγλωσσων προγραμμάτων, στα οποία θα δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση 

στα επόμενα τρία χρόνια. Η τριβή διαφορετικών επιστημονικών πεδίων και 

πανεπιστημιακών παραδόσεων παράγει σπινθήρες γνώσης. Με τη συμφωνία που υπέγραψε 

το ΠΚ (πρώτο αυτό με το Πανεπιστήμιο Λουξεμβούργου) για την παροχή δανείου 4 

εκατομμυρίων ευρώ από την Τράπεζα Ευρωπαϊκών Επενδύσεων σε αλλοδαπούς 

υποψήφιους προγραμμάτων μάστερ, επιδιώκουμε να προσελκύσουμε αλλοδαπούς 

φοιτητές, οι οποίοι θα προσδώσουν έναν ακόμα πιο διεθνή χαρακτήρα στο ΠΚ. Ένα 

εξωστρεφές πανεπιστήμιο προσφέρει κάτι παραπάνω στους φοιτητές του από ένα καλό  

πρόγραμμα σπουδών: ενθαρρύνει την ώσμωση των εμπειριών, διευρύνει τους ορίζοντες,  

καλλιεργεί τον κοσμοπολιτισμό, καθιστά την καινοτομία πιο εφικτή. Για μια μικρή 

νησιωτική χώρα αυτό είναι άκρως σημαντικό.    

Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ θερμά τους αποφοιτούντες και αποφοιτώσες του 

Πανεπιστημίου μας καθώς και τις οικογένειές τους. Μοχθήσατε, κουραστήκατε, 

τεντωθήκατε. Ελπίζω από το ταξίδι αυτό να βγαίνετε πιο ώριμοι, πιο σοφοί, πιο 

ολοκληρωμένοι. Ευχαριστούμε θερμά που εμπιστευτήκατε το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μας 

τιμά η εμπιστοσύνη σας. Ελπίζω να αποφοιτάτε με τις καλύτερες αναμνήσεις και να 
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φανήκαμε αντάξιοι των προσδοκιών σας. Η προσπάθεια της συνεχούς βελτίωσης – να 

κοιτάμε λίγο μακρύτερα, να ανεβαίνουμε λίγο ψηλότερα, να γινόμαστε λίγο καλύτεροι – μας 

αφορά όλους. Εσάς γιατί η περιπέτεια της γνώσης δεν τελειώνει - εύχομαι να μη χάσετε ποτέ 

τη διανοητική σας περιέργεια. Εμάς γιατί η αναζήτηση  - γνώσης και τρόπων διάδοσης της 

γνώσης - είναι υπαρξιακό στοιχείο του οργανισμού μας. Καθώς ξεκινάτε το επόμενο ταξίδι 

της ζωής σας, γεμάτοι εφόδια, όρεξη και όνειρα, σας εύχομαι προσωπική και οικογενειακή 

πρόοδο και ευτυχία. Κι ελπίζω να σας βλέπουμε συχνά.   

 


