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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

  
  Λευκωσία, 26 Ιούνιου 2014 

 
1.392 ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ 19ης ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Πέραν των χιλίων τρακοσίων αποφοίτων έλαβαν τα πτυχία τους από το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά τη διάρκεια των 
τριών Τελετών Αποφοίτησης του Iδρύματος που πραγματοποιήθηκαν στις 23, 24 και 25 Ιουνίου 2014 στο Κέντρο 
Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη. Οι 1.392 απόφοιτοι παρέλαβαν τον τίτλο σπουδών τους 
παρουσία συγγενών και φίλων, της πανεπιστημιακής κοινότητας, πολιτειακών αξιωματούχων και άλλων φορέων.  

577 ήταν οι απόφοιτοι της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 
της Αγωγής, της Πολυτεχνικής και της Φιλοσοφικής Σχολής. Στην κεντρική 
Τελετή Αποφοίτησης, στις 23 Ιουνίου, τον χαιρετισμό του Προέδρου της 
Δημοκρατίας (ΠτΔ), κ. Νίκου Αναστασιάδη, απηύθυνε ο Υπουργός 
Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, ο οποίος απένειμε και τα 
βραβεία στους πρωτεύσαντες φοιτητές και τα βραβεία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας στον απόφοιτο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών, Μαρτινιανό Παπαδόπουλο και τον απόφοιτο 
του Τμήματος Αρχιτεκτονικής,  Άντριου Ανδρόνικο Καλλή.  

Κατά την κεντρική Tελετή απονεμήθηκαν επίσης τα ακόλουθα βραβεία: 

 Από την κα Μέμα Λεβέντη το βραβείο «εις μνήμην Ντίνου Λεβέντη» στον αριστεύσαντα προπτυχιακό απόφοιτο 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Μιχαήλ Θεοδώρου. 

 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  
Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Μιχαέλα Πρωτοπαπά.  



 Από τον κ. Γιώργο Γεωργίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Alpha Bank, το Βραβείο της 
Alpha Bank Cyprus Ltd «Δημιουργικής Έρευνας και Καινοτομίας» στον μεταπτυχιακό 
φοιτητή της Πολυτεχνικής Σχολής, Δόκτορα Χρίστο Λαουδιά. 

 Καλύτερης ατομικής αθλητικής επίδοσης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 
στην Ελένη Αρτυματά. 

 
Στο χαιρετισμό του ο ΠτΔ συνεχάρη του απόφοιτους για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
κύκλου σπουδών τους. Εστίασε δε στο ρόλο κλειδί που, όπως είπε, διαδραματίζει το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη θεμελίωση της Κύπρου της προόδου και αναφέρθηκε στις 
διακρίσεις του Πανεπιστημίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ΠτΔ σημείωσε ότι η Πολιτεία 
είναι συμπαραστάτης του οράματος του Πανεπιστημίου για την αποπεράτωση του 
έργου της Πανεπιστημιούπολης, το οποίο χαρακτήρισε ως στρατηγικό έργο υποδομής 

για τη χώρα. Ως προς αυτή την κατεύθυνση επανέλαβε την ευχή του για τη 
κατάθεση του θεμέλιου λίθου της Πολυτεχνικής Σχολής σύντομα, καθώς και τη 
στήριξή της κυβέρνησης στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου για 
χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης της Πανεπιστημιούπολης από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία προτίθεται να παραχωρήσει δάνειο 
ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Προς 
επίρρωση  του έργου του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Υπουργικό Συμβούλιο 

ανέφερε, ενέκρινε τη συμπλήρωση 21 θέσεων που θα εμπλουτίσουν το ανθρώπινο δυναμικό του, εκ των οποίων οι 
τέσσερις αφορούν την Ιατρική Σχολή και οι δύο, διευθυντικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού. Διαβεβαίωσε 
επίσης ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα διευθετήσει και το θέμα των ακαδημαϊκών ανελίξεων.  

Απευθυνόμενος στους απόφοιτους τους προέτρεψε να είναι 
αισιόδοξοι και να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών, καθώς 
μόνο όντας ενεργοί πολίτες μπορούν να συμβάλουν στη 
διαμόρφωση της Κύπρου που τους αξίζει. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Γιαννάκης Ομήρου 
χαιρέτισε την Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (συνολικά 513 
απόφοιτοι) που έλαβε χώρα στις 24 Ιουνίου 2013. Στο χαιρετισμό 
του εξέφρασε τη διαχρονική στήριξη της Βουλής στο Πανεπιστήμιο, 
ενώ αναφέρθηκε και στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας 
Βουλής και Πανεπιστημίου Κύπρου, που επισημοποιεί, όπως είπε, 
τους στενούς και ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο φορέων. Ο κ. 

Ομήρου συνεχάρη τους αποφοίτους για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και ευχήθηκε στον καθένα 
ξεχωριστά επαγγελματική επιτυχία και προσωπική ευτυχία. 

Στην ομιλία του με θέμα «Πενταδάκτυλος: Η κιβωτός της ιστορίας μας», ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, διηγήθηκε την περιδιάβασή του το 1973 στην κορυφογραμμή του 
Πενταδάκτυλου από τη Δύση προς την Ανατολή, ένα προσκύνημα πατρίδας, όπως το χαρακτήρισε. Απευθυνόμενος 
στους απόφοιτους τους παρότρυνε να παλέψουν για τη λύση. Είπε χαρακτηριστικά: «Εσείς αγαπητοί νέοι, είστε η 
γενιά της σύγχρονης Κύπρου, οι πολεμιστές της δημιουργίας. Η γενιά που, πάνω στο πονεμένο παρελθόν και τη θυσία 
των προγόνων της, θα χτίσει με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία το μέλλον μιας Κύπρου της ειρήνης, της Ευρώπης και 
του κόσμου. Μιας Κύπρου ελεύθερης και ενωμένης, χωρίς διαχωρισμούς και τείχη ανάμεσα στους ανθρώπους της». 
Πεπεισμένος για τις δυνατότητες των νέων σημείωσε ολοκληρώνοντας την ομιλία του: «Το χθες δεν είναι δικό σας για 
να το αλλάξετε, το αύριο όμως είναι δικό σας για να το κερδίσετε ή να το χάσετε!». 

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Μάνθος Μαυρομμάτης, συνεχάρη τους αποφοιτήσαντες για την 
ολοκλήρωση των σπουδών τους. Κάλεσε τους απόφοιτους να είναι περήφανοι για το Πανεπιστήμιο και να 
λειτουργούν ως πρεσβευτές του Πανεπιστημίου στην κυπριακή κοινωνία, αλλά και στο εξωτερικό.  

Εκ μέρους των φοιτητών και των φοιτητριών χαιρετισμό απηύθυνε ο Προεδρεύων της ΦΕΠΑΝ, κ. Γιώργος 
Οικονομίδης. Ευχόμενος καλή επιτυχία στους συμφοιτητές του,  τους κάλεσε να έχουν μία θετική και αισιόδοξη στάση 
ζωής. Αναφερόμενος στην κρίση και τις προκλήσεις για τους νέους σήμερα τους κάλεσε να αμφισβητήσουν τα 

Ο Ανδρέας Ζαχαρούδης, 86 χρόνων,  
πρωτεύσας φοιτητής στο Τμήμα 
Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, 
με πτυχίο Φιλοσοφίας 
παραλαμβάνει το βραβείο του από 
τον Πρύτανη και τον Υπουργό 
Παιδείας και Πολιτισμού 



κατεστημένα και τα στερεότυπα με θετική ενέργεια. Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν γκρεμίζουμε κάτι, καλό είναι να 
θυμόμαστε ότι πρέπει να χτίσουμε κάτι καινούριο και κάτι καλύτερο στη θέση του. Οφείλουμε να χτίσουμε κάτι 
καλύτερο, το οφείλουμε στους γονείς μας, το οφείλουμε στο Πανεπιστήμιό μας, το οφείλουμε στον τόπο μας και το 
οφείλουμε ο ένας στον άλλο». 

Στην Τελετή Αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, όπου αποφοίτησαν 302 σπουδαστές μεταπτυχιακού και 
διδακτορικού επιπέδου, ο αριστεύσας μεταπτυχιακός φοιτητής Δρ Χρίστος Λαουδιάς χαιρέτισε την Τελετή και εστίασε 
στο καθήκον των απόφοιτων μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου να δώσουν στην έννοια του ερευνητή τη 
βαρύτητα που της αρμόζει και την αναγνώριση που της αξίζει, ειδικά κάτω από τις αντίξοες οικονομικές συγκυρίες 
που διέρχεται ο τόπος. 

 

Τέλος Ανακοίνωσης 

 

 


