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Λευκωσία, 25 Φεβρουαρίου  2014 

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 

Διακόσια είκοσι μεταπτυχιακά διπλώματα 
απονεμήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου την 
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014 κατά τη διάρκεια 
της Τελετής Αποφοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών, 
η οποία έλαβε χώρα στο Αθλητικό Κέντρο στην 
Πανεπιστημιούπολη. Συγκεκριμένα απονεμήθηκαν 
200 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Επιπέδου Μάστερ και 
20 διδακτορικοί τίτλοι της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και 

Επιστημών Αγωγής, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, της Πολυτεχνικής Σχολής και της 
Φιλοσοφικής Σχολής.   

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος χαιρέτησε την Τελετή Αποφοίτησης, 
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι νέοι αυτού του τόπου είναι το δόρυ και η ασπίδα της χώρας μας.  Ως 
πολιτεία, ανέφερε, αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί η οικονομική κρίση που πλήττει  τη χώρα μας δεν 
έχει κάμψει το ηθικό και τη δημιουργικότητα των μυαλών του τόπου μας, που συνεχίζουν να 
εργάζονται για την κατάκτηση της αριστείας.  Αν και μικροί σε μέγεθος, τόνισε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, διαπρέπουμε σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  Η Κυβέρνηση θα πράξει ό,τι είναι 
δυνατόν και θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια ώστε το Πανεπιστήμιο Κύπρου να συνεχίσει να 

αναπτύσσεται, προάγοντας υψηλού επιπέδου διδακτικό 
και ερευνητικό έργο.  Στο πλαίσιο του σχεδιασμού 
υλοποίησης έργων ανάπτυξης περιλαμβάνεται και η 
Πολυτεχνική Σχολή που ελπίζουμε, όπως είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Αναστασιάδης, να θέσουμε το θεμέλιο 
λίθο μέσα στο 2014.  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης συνεχάρη τους απόφοιτους για 
το πτυχίο τους για το οποίο, όπως είπε, πρέπει να νιώθουν 
υπερήφανοι.  Έχει αποδειχθεί στην πράξη, πρόσθεσε, πως 

η χρηματοδότηση αξιόλογων ερευνητικών υποδομών δημιουργεί αειφόρο ανάπτυξη, αναβάθμιση, 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, σπρώχνει στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας 
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και πραγματικό πλούτο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.  Η λέξη «κλειδί» σήμερα, ανέφερε ο 
Πρύτανης, είναι η «έξυπνη εξειδίκευση», δηλαδή η χάραξη συγκεκριμένης συνολικής στρατηγικής που 
δίνει έμφαση στα στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας και που αγκαλιάζει με το ίδιο πρίσμα και 
στόχευση διαφορετικούς και συνάμα συμπληρωματικούς τομείς δραστηριότητας. «Χρειαζόμαστε 
μερικές έξυπνες καινοτόμες ιδέες για να απογειώσουμε τη χώρα μας, έχουμε τα δημιουργικά μυαλά 
που θα τις πράξουν, πρέπει να τα εμπιστευτούμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοφίδης. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. 
Μάνθος Μαυρομμάτης, ο οποίος αφού συνεχάρη τους απόφοιτους για την προσπάθειά τους και το 
ευδόκιμο των κόπων τους ευχήθηκε επαγγελματική πρόοδο και ευτυχία.  «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της εποχής και έχοντας πλήρη επίγνωση του ουσιαστικού ρόλου που 
μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει ως «εκκολαπτήριο» αποφοίτων με εξειδικευμένες γνώσεις και 
δεξιότητες, διευρύνει συνεχώς το φάσμα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρει σε 
διάφορα επιστημονικά πεδία», ανέφερε ο κ. Μαυρομμάτης.  Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, τόνισε, 
θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν και θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια της κοινότητας να αναπτύσσεται, 
παράγοντας υψηλού επιπέδου διδακτικό και ερευνητικό έργο. 

Βήμα δόθηκε και στην αριστούχο μεταπτυχιακή φοιτήτρια του αγγλόφωνου προγράμματος του ΜΒΑ 
Γεωργία Κατσιφαράκη, η οποία ευχαρίστησε θερμά τους Καθηγητές για την καθοδήγηση και τις 
συμβουλές τους. «Μέσα από τον αγώνα διδαχθήκαμε να ισορροπούμε την προσωπική και 
επαγγελματική ζωή με τη φοιτητική μας ιδιότητα σε ένα υπερεντατικό και απαιτητικό πρόγραμμα», 
ανέφερε. 

Κύριος ομιλητής στην Τελετή ήταν, ο Αρχιτέκτονας Ηρακλής Παπαχρίστου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα 
«Νέες Εγκαταστάσεις Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου. Οικοδομώντας το μέλλον της 
έρευνας και εκπαίδευσης».  Μέσα από την υλοποίηση των νέων εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής 
Σχολής, ανέφερε ο κ. Παπαχρίστου, με στόχο την λειτουργική και ποιοτική οργάνωση με κέντρο τον 
άνθρωπο και την εκπαίδευση, πιστεύουμε ότι ανοίγεται ένα παράθυρο για οικοδομή του μέλλοντος. 

Εκ μέρους της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου χαιρετισμό απηύθυνε ο Προεδρεύων κ. 
Γιώργος Οικονομίδης.  Αν κάτι πρέπει να εισπράξουμε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, είπε, αυτό είναι το 
εξής:  τα πράγματα έχουν την ερμηνεία, την υπόσταση και τη σημασία που τους δίνουμε.  Ας 
επιλέξουμε, ανέφερε, να δίνουμε στις προκλήσεις την υπόσταση των ευκαιριών και στις ευκαιρίες τη 
φύση του έργου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με το Βραβείο “E.Υ.” εις μνήμην Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου, τιμήθηκε η 
απόφοιτη Νάταλη Μασρούζιε, δευτεροετής φοιτήτρια του Επαγγελματικού Προγράμματος ΜΒΑ 
(Αγγλόφωνο Πρόγραμμα). Η απονομή του Βραβείου έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της E.Y. (πρώην Ernst & Young) κ. Σταύρο Παντζαρή και τον 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

Τέλος Ανακοίνωσης 


