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Ομιλία του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Δρ. Ανδρέα 

Παναγιώτου στην Αποφοίτηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019/2020 – 

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 

 

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση και περηφάνεια που σας 

καλωσορίζω σήμερα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και σας ευχαριστώ 

θερμά για την εδώ παρουσία σας, για να τιμήσουμε όλοι μαζί τους 

αποφοίτους των μεταπτυχιακών μας προγραμμάτων. 

Η παρουσία σας εδώ κ. Πρόεδρε μας τιμά ιδιαιτέρως και συνιστά 

μια ξεχωριστή εκτίμηση αλλά και στήριξη προς το επιτελούμενο 

από το Πανεπιστήμιο έργο. 

 

Εξοχότατε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, 

Εκπρόσωποι κομμάτων, 

Βουλευτές, 

Μέλη του Συμβουλίου, 

Πρύτανη, Αντιπρυτάνεις, 

Ακαδημαϊκοί, 

Κυρίες και Κύριοι, 

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, 

 

Στη σύγχρονη εποχή που ζούμε η συνεχώς μεταβαλλόμενη 

οικονομική πραγματικότητα, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος και 

ο εντεινόμενος ανταγωνισμός καθιστούν την μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση αναπόσπαστο μέρος της παιδείας με την ευρύτερη της 

έννοια. 
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχοντας πλήρη επίγνωση του 

ουσιαστικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει προσφέροντας 

εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες, διευρύνει συνεχώς το 

φάσμα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρει σε 

πολυεπίπεδα επιστημονικά πεδία. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ο συνολικός αριθμός των 

εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών (συμπεριλαμβανομένων 

των φοιτητών που αποφοιτούν) ήταν 1576, εκ των οποίων οι 649 

σε διδακτορικό επίπεδο και οι 927 σε επίπεδο Μάστερ. Ειδικότερα, 

οι φοιτητές αυτοί ήταν εγγεγραμμένοι σε 60 προγράμματα Μάστερ 

και 43 Διδακτορικά. Είναι δε άξιο αναφοράς ότι έχουμε σήμερα 

μεταξύ των αποφοίτων, την πρώτη απόφοιτο με διδακτορικό τίτλο 

στο πρόγραμμα “Σπουδές Φύλου” και τους πρώτους αποφοίτους 

στο πρόγραμμα Επιπέδου Μάστερ στη “Διοίκηση Ανθρώπινου 

Δυναμικού”. 

 

Οι σημερινοί μας απόφοιτοι, 40 με Διδακτορικό και 187 με τίτλο 

Μάστερ, δεν εμπλούτισαν απλά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους 

ή εξειδίκευσαν περαιτέρω τα προσόντα τους, αλλά απέκτησαν ένα 

πολύτιμο εφόδιο που πρέπει να τους δίδει την αυτοπεποίθηση ότι 

έχουν τις δυνατότητες να προχωρήσουν μπροστά με αισιοδοξία. 

 

κ. Πρόεδρε, 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου το περασμένο έτος συμπλήρωσε 30 

χρόνια ζωής. Στο σύντομο αυτό σχετικά χρονικό διάστημα, με τη 

σκληρή εργασία όλων και ιδιαίτερα του ακαδημαϊκού μας 
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προσωπικού, κατόρθωσε να συγκαταλέγεται στη λίστα της 

Σανγκάης και συγκεκριμένα στα 601-700 κορυφαία πανεπιστήμια. 

Σημαντική διάκριση και αναγνώριση της αριστείας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί επίσης η συμπερίληψή του στα 

κορυφαία 401-500 Πανεπιστήμια του κόσμου, σύμφωνα με τη 

διεθνή κατάταξη Times World University Rankings. Το 

Πανεπιστήμιο μας, πέραν του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και 

πολιτιστικού του έργου αποτελεί τον μεγαλύτερο κυπριακό 

οργανισμό εργοδότησης νέων ερευνητών, αφού μεγάλο ποσοστό 

ερευνητικής χρηματοδότησης αξιοποιείται για την εργοδότησή 

τους και για την ενίσχυση της κυπριακής ερευνητικής υποδομής. 

Επίσης, το 2019 δημιουργήθηκε και λειτούργησε το νέο μοντέλο 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου από την κοινοπραξία YUFE (Young 

Universities for the Future Alliance), η οποία αποτελείται από 8 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων και το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο πρωτοστάτησε στη δημιουργία 

του. 

Για την ίδρυση του Πανεπιστημίου αυτού ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου,  Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, δήλωσε 

χαρακτηριστικά: “Η συμμαχία YUFE εμπνεύστηκε από το όραμα 

της Ευρώπης, για δημιουργία και ανάπτυξη μέσα από την 

ανταλλαγή οραμάτων και γνώσεων, μέσα από τη σύνθεση ιδεών, 

την ενότητα και την επένδυση στην παιδεία. Ως ομάδα, ως 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο θέλουμε να συμβάλουμε στη θεμελίωση 

ενός καλύτερου αύριο, τολμώντας να προτείνουμε το μέλλον της 

Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης”. 
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Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι, 

 

Έχετε κάθε λόγο να είστε υπερήφανες και υπερήφανοι για το 

Πανεπιστήμιο μας και εμείς και οι γονείς και άλλοι συγγενείς και 

φίλοι σας έχουμε κάθε λόγο να σας καμαρώνουμε. 

 

Το Πανεπιστήμιο μας από την ίδρυσή του το 1989, πέραν του 

αξιόλογου εκπαιδευτικού ερευνητικού και πολιτιστικού του 

έργου, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, έχει αναπτύξει έντονη 

ερευνητική δραστηριότητα (βασική και εφαρμοσμένη) σε 

ολόκληρο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων, τόσο σε επίπεδο 

τμημάτων όσο και επίπεδο ερευνητικών μονάδων με πολύ 

αξιόλογα αποτελέσματα. Προς τούτο εκφράζουμε τη βαθιά μας 

εκτίμηση προς τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις και ευρύτερα 

προς  την ακαδημαϊκή κοινότητα για το όντως πολυέπαινο και 

πολυεπίπεδο έργο που επιτελούν που έχει ως αποτέλεσμα τη 

χρηματοδότηση 340 εξωτερικών και 80 εσωτερικών ερευνητικών 

προγραμμάτων με συνολικό προϋπολογισμό €84.000.000, 

εργοδοτώντας πέραν των 550 νέων ερευνητών. Επιβεβαίωση 

τούτου είναι τα διάφορα Κέντρα Αριστείας και Καινοτομίας που 

λειτουργούν με διεθνή αναγνώριση. 

 

Απευθύνουμε επίσης θερμές ευχαριστίες και την εκτίμησή μας 

προς το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών και τα διοικητικά 

στελέχη του Πανεπιστημίου μας που διακρίνονται από 

υπευθυνότητα και επαγγελματισμό και υπηρετούν την αποστολή 
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του Οργανισμού με σθένος και επιμονή και συμβάλλουν στην 

επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων του Πανεπιστημίου. 

 

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 

του, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις 

προσδοκίες όλων των φορέων και να συμβάλει στο μέτρο των 

δυνατοτήτων του στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ανωτάτου 

Πνευματικού Ιδρύματος της χώρας μας και την καθιέρωσή του ως 

Κέντρου Αριστείας και εκπαιδευτικής και ερευνητικής 

πρωτοπορίας. 

 

Όραμά μας, όπως αναφέρεται στο Στρατηγικό μας Σχέδιο 2016-

2025, είναι μεταξύ άλλων, η επιδίωξη της αριστείας στην παιδεία, 

την έρευνα και την καινοτομία μέσω της δημιουργικής και 

επίμονης δράσης επιλέκτων φοιτητών, δραστήριων νέων 

ερευνητών, δημιουργικών ακαδημαϊκών και επαγγελματιών 

διοικητικών. 

 

Προωθεί τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την πολιτισμική 

δημιουργία, επιζητεί την αξιοκρατία και το κοινωνικό όφελος, 

μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της επιστήμης και της 

τεχνολογίας. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε επίσης θερμά 

εσάς κ. Πρόεδρε, την πολιτεία, Κυβέρνηση και Βουλή, για τη 

συνεχή στήριξη και κατανόηση που επιδεικνύεται στις προτάσεις 

και πρωτοβουλίες μας. Επίσης, πολύ μεγάλη βοήθεια στις 
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προσπάθειες μας είναι οι μεγάλες δωρεές που λαμβάνουμε από 

πρόσωπα και  ιδρύματα που αναγνωρίζουν και εκτιμούν το 

επιτελούμενο από το πανεπιστήμιο έργο, για τις οποίες είμαστε 

εσαεί ευγνώμονες. Δεν πρέπει δε να λησμονούμε και την τεράστια 

οικονομική βοήθεια που μας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση με 

τη χορήγηση εκατομμυρίων ευρώ για τα διάφορα ερευνητικά 

προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα και μη. Προς τούτο 

εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες και τη βαθιά μας 

εκτίμηση. 

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι, 

Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση μπροστά σας σήμερα, που ξεκινά 

η πιο παραγωγική περίοδος της ζωής σας. Για να διεκδικήσετε τη 

νέα θέση που σας αρμόζει, σε μια νέα σύγχρονη κοινωνία, σε ένα 

νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και πάνω από όλα σε μια  

ελεύθερη και επανενωμένη πατρίδα. 

 

Και πάλι θερμά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του 

μεταπτυχιακού σας τίτλου και εγκάρδιες ευχές για κάθε επιτυχία 

στη ζωή σας  και να θυμάστε αυτό που είπε ο Δημόκριτος: “Οι 

άνθρωποι δεν γίνονται ευτυχείς ούτε με τις σωματικές απολαύσεις 

ούτε με την απόκτηση υλικών αγαθών, αλλά μέσω μιας σωστής και 

πλούσιας παιδείας ”. 

 

 

Δρ. Ανδρέας Παναγιώτου 

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου  

 


