Γραφείο Επικοινωνίας
Τομέας Προώθησης
και Προβολής

Τηλέφωνο: 22894304
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr

2 Ιουλίου 2018

ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 1.300 ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΛΑΒΑΝ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ
Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου: Αυτό που μετρά δεν είναι το πελώριο του στόχου ή του
καθήκοντος, αλλά το μέγεθος της τόλμης!
Με τις τέσσερις Τελετές Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου που πραγματοποιήθηκαν από την
Τρίτη, 26 Ιουνίου έως την Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 επισφραγίστηκε το τέλος της φετινής
ακαδημαϊκής χρονιάς για τους απόφοιτους του Ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Κατά τη
διάρκεια των Τελετών απονεμήθηκαν περισσότεροι από 1,300 τίτλοι σπουδών προπτυχιακού και
μεταπτυχιακού επιπέδου.
Στην Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Πολυτεχνικής
Σχολής, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018 παρέστη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
κ. Νίκος Αναστασιάδης. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε πως το Πανεπιστήμιο
Κύπρου έχει καταφέρει από την ίδρυσή του μία συνεχή ανοδική πορεία, σημειώνοντας πληθώρα
διακρίσεων και επιτυχιών. «Πραγματικά αισθάνομαι περήφανος για το Πανεπιστήμιο, για όσα οι
Πρυτανικές Αρχές και οι ακαδημαϊκοί μας έχουν επιτελέσει και δεν μπορώ παρά να εκφράσω
ικανοποίηση γιατί έχει αναδειχθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στις κατατάξεις πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων, ανάμεσα σε χιλιάδες». Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
εξέφρασε την πεποίθηση ότι μία χώρα που θέλει να ευημερήσει, πρέπει να επενδύσει σε ό,τι
πολυτιμότερο έχει: στην παιδεία της, στους νέους της». Τα Βραβεία του Προέδρου της Δημοκρατίας
επέδωσε ο ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στους πρωτεύσαντες φοιτητές με την υψηλότερη
ακαδημαϊκή επίδοση. Το Πρώτο Βραβείο ύψους €10.000 απονεμήθηκε στον απόφοιτο του
Τμήματος Ψυχολογίας, Αναστάσιο Πέτρου, ενώ το δεύτερο βραβείο ύψους €5.000 απονεμήθηκε
στην απόφοιτο του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής, Μάγδα Σωφρονίου.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης στην ομιλία του με
τίτλο «Η άλλη Κύπρος: από θεατές, δημιουργοί του ονείρου» κάλεσε τους απόφοιτους να τολμούν:
«Απευθύνομαι σήμερα σε εσάς με ένα ισχυρό μήνυμα. Τολμήστε! Καμία αποτυχία δεν είναι μοιραία,
καμία επιτυχία δεν είναι δεδομένη και τελική, το μόνο που έχει σημασία είναι η τόλμη και ο αγώνας
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της κάθε μέρας. Αυτό που μετρά δεν είναι το πελώριο του στόχου ή του καθήκοντος, αλλά το
μέγεθος της τόλμης!».
Στην Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και της
Φιλοσοφικής Σχολής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018 παρέστη ο Προεδρεύων
της Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρης Συλλούρης, ο οποίος
επέδωσε τα Βραβεία στους αριστεύσαντες φοιτητές των δυο Σχολών. Στην ομιλία του ο κ.
Συλλούρης ανέφερε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων, συναισθάνεται την ευθύνη της νομοθετικής
εξουσίας, αλλά και το ρόλο της πολιτείας για τη μείωση της ανεργίας, τη διαφύλαξη
επαγγελματικών κατηγοριών, τη στήριξη καινούριων επαγγελμάτων, αλλά και του “αιέν αριστεύειν”.
Χαιρετισμό στις Τελετές απήυθυνε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ.
Μάνθος Μαυρομμάτης, ο οποίος απευθυνόμενος προς τους απόφοιτους, τους ανέφερε ότι έχουν
κάθε λόγο να είναι περήφανοι για το Πανεπιστήμιό τους, καθώς από την έναρξη της λειτουργίας του
μετρά συνολικά 24,240 αποφοίτους, οι οποίοι έχουν διεισδύσει με εντυπωσιακό τρόπο στον
κοινωνικό-οικονομικό ιστό της Κύπρου».
Ο Προεδρεύων της ΦΕΠΑΝ, κ. Πάμπος Χριστοδούλου στο δικό του χαιρετισμό ανέφερε ότι οι
αποφοιτοι αφήνουν την ασφάλεια και τη σιγουριά του Πανεπιστημίου και εντάσσονται σε ένα
κόσμο όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα, ο έντονος συναγωνισμός καθώς και κρίση σε όλα τα επίπεδα
της κοινωνικής ζωής. Ως νέοι, είπε, «καλούμαστε να σταθούμε στην πρώτη γραμμή δυνατοί και
έτοιμοι να εργαστούμε και να αγωνιστούμε για το μέλλον αυτού του τόπου για όλους μας».
Η Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών και Διοίκησης, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018, ενώ την Παρασκευή, 29
Ιουνίου 2018 η μεγαλύτερη γιορτή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ολοκληρώθηκε με την Τελετή
Αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, στην οποία χαιρετισμό απηύθυνε ο Κοσμήτορας της
Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας. Στην τελετή μίλησε και ο
αριστούχος μεταπτυχιακός απόφοιτος του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών της
Φιλοσοφικής Σχολής, Παντελής Μπουκάλας.
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια των Τελετών Αποφοίτησης, απονεμήθηκαν τρία βραβεία σε άριστους φοιτητές
προπτυχιακού επιπέδου από μεγάλους δωρητές και ευεργέτες του Πανεπιστημίου.
Το Βραβείο «Εις Μνήμην Ντίνου Λεβέντη» ύψους €3.000 απονεμήθηκε στην προπτυχιακή άριστη
απόφοιτο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών με πτυχίο Τουρκικών Σπουδών,
Ιστορίας/Πολιτική Μαριαλένα Λ. Λάρκου. Το Βραβείο «Στέλιου Ιωάννου» ύψους €3.000 το οποίο
δόθηκε στη μνήμη του εμπνευστή του Ιδρύματος «Χρίστου Στέλιου Ιωάννου», παρέλαβε η
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άριστη απόφοιτος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Δέσποινα Τ. Νεοφύτου. Το
Βραβείο «Νίκου Κ. Σιακόλα» ύψους €3.000 το οποίο απονέμεται στον αριστεύσαντα
μεταπτυχιακό φοιτητή της Ιατρικής Σχολής, θα επιδοθεί στην Τελετή των Μεταπτυχιακών
Φοιτητών τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Το Βραβείο «PWC» ύψους €3.500 το οποίο δόθηκε «εις
μνήμην του φίλου και συνέταιρου της εταιρείας, Μάριου Χρίστου» παρέλαβε η άριστη
φοιτήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
και Διοίκησης, Μαρία Βρυώνη. Το Βραβείο καλύτερης ατομικής αθλητικής επίδοσης για την
ακαδημαϊκή χρονιά 2017-2018 απονεμήθηκε από κοινού στις φοιτήτριες, Κυριακή Κουττούκη,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, αθλήτρια του Τάεκβοντό και Νεκταρία
Παναγή, αθλήτρια στο άλμα εις μήκος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια του Τμήματος Επιστημών της
Αγωγής.
Τις φετινές Τελετές Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου παρακολούθησαν μέσα σε κλίμα
συγκίνησης και υπερηφάνειας πέραν των δέκα χιλιάδων συγγενών και φίλων των αποφοίτων
παρουσία της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.
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