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Πέραν των χιλίων τρακοσίων εβδομήντα αποφοίτων έλαβαν τα 
πτυχία τους από το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά τη διάρκεια των 
τριών Τελετών Αποφοίτησης του ιδρύματος που 
πραγματοποιήθηκαν στις 27, 28 και 29 Ιουνίου 2012. Οι 1376 
απόφοιτοι παρέλαβαν το τίτλο σπουδών τους παρουσία 
συγγενών και φίλων, της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς 
και κοινωνικών και πολιτειακών φορέων. Στην ομιλία του με 
θέμα «Ο Μαύρος Χρυσός του 20ου αιώνα και ο Χρυσός του 21ου», 
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, αναφέρθηκε στον χρυσό του τότε, τα 

κυπριακά χαρούπια, και το χρυσό του 21ου αιώνα, του σήμερα και του αύριο, που δεν είναι άλλος από την 
ποιότητα, τη σκέψη, τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα των νέων ανθρώπων. Εξέφρασε την πεποίθηση 
ότι ο διαχρονικός χρυσός μίας χώρας είναι η δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων. Κάλεσε τους απόφοιτους να 
παραμείνουν νέοι και να είναι τολμηροί παροτρύνοντάς τους να αμφισβητήσουν τα κατεστημένα: 
«Αμφισβητείστε τα κατεστημένα, αμφισβητείστε τις προηγούμενες γενιές, αμφισβητήστε τους ηγέτες σας, 
αμφισβητείστε τους δασκάλους σας. Απαιτείστε συνεχή λογοδοσία από όλους και για όλα και μην παραχωρείτε 
εν λευκώ τη μοίρα του τόπου μας σε κανέναν.»  

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Χάρης Χαραλάμπους, συνεχάρη τους αποφοιτήσαντες για 
την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αναφέρθηκε δε στις οικονομικές δυσκολίες της Κύπρου που δεν άφησαν 
ανεπηρέαστο το Πανεπιστήμιο. Τέλος σημείωσε ότι το μήνυμα του Πανεπιστημίου είναι αισιόδοξο, καθώς την 
οικονομική ύφεση σε μικρές χώρες μπορεί να τη νικήσει η καινοτομία, η έρευνα και τα πανεπιστήμια που 
σπρώχνουν ποικιλότροπα προς την κατεύθυνση αυτή την οικονομία και την κοινωνία.  

Εκ μέρους των φοιτητών και των φοιτητριών χαιρετισμό απηύθυναν ο Προεδρεύων της ΦΕΠΑΝ, κ. Μάριος Ηλία 
και η κ. Μαριλένα Τριμιθιώτη. Αμφότεροι ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στο νέο ξεκίνημα των αποφοιτώντων, 
εκφράζοντας τις ανησυχίες τους για τη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση.  



Στην κεντρική τελετή, την Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012, 
απονεμήθηκαν 559 πτυχία σε φοιτητές και φοιτήτριες της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, της 
Πολυτεχνικής και της Φιλοσοφικής Σχολής. Κατά την τελετή 
χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, κ. Γιαννάκης Ομήρου, ο οποίος επέδωσε και 
τα βραβεία του Προέδρου της Δημοκρατίας στους 
πρωτεύσαντες, Νικολέττα Νεοφύτου (Πτυχίο Οικονομικών) 
και Χρυσόστομο Μαρασίνο (Πτυχίο Φυσικής). Στην ομιλία του 
ο Πρόεδρος της Βουλής χαρακτήρισε τη σύγχρονη, ισχυρή και 
ανθρωποκεντρική παιδεία ως την αποτελεσματικότερη άμυνα 

μπροστά στην παγκόσμια κρίση. Χαρακτηρίζοντας το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ένα λαμπρό εκπαιδευτήριο 
αντάξιο των φιλοδοξιών της ιστορίας και του πολιτισμού της Κύπρου ευχήθηκε λαμπρή σταδιοδρομία στους 
απόφοιτους του Ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. 

Την Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012, απονεμήθηκαν 482 πτυχία σε φοιτήτριες και φοιτητές της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης. Κατά την τελετή χαιρετισμό απηύθυνε η Υπουργός Εξωτερικών, Δρ Ερατώ Κοζάκου- Μαρκουλή, η 
οποία συνεχάρη τους απόφοιτους, τονίζοντας ότι η μάθηση είμαι μία δια βίου διαδικασία. Αναφερόμενη στην 
Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εστίασε στο κεντρικό μήνυμά της, την «Καλύτερη 
Ευρώπη» που στόχο έχει και τη δημιουργία προοπτικών απασχόλησης για τη σημερινή και τις επόμενες γενιές 
που σήμερα πλήττονται από την παγκόσμια οικονομική κρίση.  

Στην τελετή αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, κατά την οποία 
απονεμήθηκαν 25 Διδακτορικοί Τίτλοι και 310 Μεταπτυχιακά Διπλώματα 
Μάστερ σε συνολικά τριακόσιους τριάντα-πέντε μεταπτυχιακούς φοιτητές 
και φοιτήτριες ομιλία εκφώνησε η Γενική Ελεγκτής κ. Χρυστάλλα 
Γιωρκάτζη με θέμα «Διαφθορά και Δημόσιος Βίος». Κατά την ομιλία της 
τόνισε ότι η διαφθορά μπορεί να καταπολεμηθεί, αφού οι ίδιοι πολίτες 
είναι αυτή που τη δημιουργούν και τη διαιωνίζουν με την απληστία και τη 
δίψα τους για εξουσία.  Ως αποτρεπτικούς παράγοντες ανάπτυξης της 
διαφθοράς παρουσίασε την υποχρέωση της Κυβέρνησης για συνεχή 
λογοδοσία, με τη μορφή παροχής έγκαιρης, ολοκληρωμένης και ακριβούς 
πληροφόρησης προς τους πολίτες, τη διαφάνεια σε πολιτικό, οικονομικό 
και νομικό επίπεδο, την κατάλληλη στελέχωση του δημόσιου τομέα, με 
την επιλογή και πρόσληψη των ικανότερων και τιμιότερων υπαλλήλων, 
την  υιοθέτηση και εγκαθίδρυση ικανοποιητικών συστημάτων ελέγχου και 
την ευαισθητοποίηση και εμπλοκή των πολιτών. Απευθυνόμενη στους 
απόφοιτους τους κάλεσε να θυμούνται πως για κάθε δωροδοκία υπάρχει 
κάποιος που δωροδοκεί και για κάθε κατάχρηση δημόσιας εξουσίας 
κάποιος που παρέχει αντάλλαγμα. «Μην είστε εσείς, ούτε από τη μια, 
ούτε από την άλλη μεριά», ανέφερε χαρακτηριστικά, «Απόψε εσείς 

αγαπητοί απόφοιτοι αναλαμβάνετε τα ηνία της προσπάθειας για να περιορίσετε την διαφθορά, για να 
δημιουργήσετε ένα καλύτερο αύριο, μια καλύτερη κοινωνία. Μια κοινωνία που να προάγει την αξία και να 
διασφαλίζει τη διαφάνεια.» 

Σύντομο χαιρετισμό εκφώνησε και ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, κ. Νίκος Τορναρίτης, 
ο οποίος αναφέρθηκε στο χρέος της Πολιτείας και όλων των θεσμών που εμπλέκονται σε ζητήματα παιδείας να 
σχεδιάζουν με όραμα την παιδεία του σήμερα, με σκοπό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αύριο. Για το 
σκοπό αυτό παρουσίασε οκτώ κεντρικούς άξονες στους οποίους πρέπει να είναι προσανατολισμένη η παιδεία, 
μεταξύ άλλων την προσπάθεια αναχαίτισης της ανεργίας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τον 
υπερκομματικό χαρακτήρα της πολιτικής σε θέματα παιδεία.  



Ο αριστεύσας μεταπτυχιακός φοιτητής Δρ. Γεώργιος Ολυμπίου κάλεσε την κοινωνία και τους παρευρισκόμενους 
να μετρήσουν τον κάθε απόφοιτο χωριστά αναφέροντας χαρακτηριστικά «Η μονομερής σύνδεση ενός 
μεταπτυχιακού τίτλου με την επαγγελματική αποκατάσταση του κάθε απόφοιτου που κάθεται ανάμεσα μας 
σήμερα αν και λογική, αποτελεί αποσπασματική και πρόχειρη συσχέτιση. Η αποτελεσματική αξιολόγηση της 
βαρύτητας ενός πτυχίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, δεν συνδέεται αποσπασματικά ή αποκλειστικά με την 
επαγγελματική αποκατάσταση του καθενός ξεχωριστά, αλλά διέρχεται μέσα από τη ψυχοσύνθεση, τη 
νοοτροπία, την καλλιέργεια και την πνευματική ανάπτυξη του κάθε χαρακτήρα που κάθεται εδώ σήμερα. 
Μετρήστε λοιπόν τον κάθε απόφοιτο χωριστά για να υπολογίσετε τη διαφορά.»    

Τέλος ανακοίνωσης 


