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226 ΝΕΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Πρύτανης: Τo Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να υπερηφανεύεται  
για την ανάπτυξη και την πρόοδο του  

 
 

Διακόσια είκοσι έξι μεταπτυχιακά διπλώματα 
απονεμήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
την Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016 κατά τη 
διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης των 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών, η οποία έλαβε χώρα 
στο Αθλητικό Κέντρο στην Πανεπιστημιούπολη. 
Συγκεκριμένα απονεμήθηκαν 190 
Μεταπτυχιακά Διπλώματα Επιπέδου Μάστερ 
και 36 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. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι με το Βραβείο “E.Υ.” εις 
μνήμην Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου, τιμήθηκαν 
οι απόφοιτες, Βασιλική Αθανασίου του Τμήματος 
Επιστημών της Αγωγής και Βασιλεία-Αφροδίτη 
Ιωάννου του Προγράμματος ΜΒΑ, οι οποίες 
διακρίθηκαν για τις ηγετικές τους ικανότητες, την 
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ύπαρξη οράματος για το μέλλον και την κανότητα να επιφέρουν αλλαγές μέσω ομαδικής 
δράσης. Το Βραβείο απένειμε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Υ. Σταύρος Παντζαρής. 
 

«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», 
τόνισε  σε χαιρετισμό του, που αναγνώστηκε 
στην Τελετή από τον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού Κώστα Καδή, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, 
υπογραμμίζοντας ότι πρόθεση της 
Κυβέρνησης είναι «τα θέματα της Παιδείας 
να επηρεαστούν το ολιγότερο δυνατόν από 

πολιτικές περικοπών και άλλων μέτρων, γιατί στην Παιδεία επενδύουμε το μέλλον της πατρίδας 
μας».  
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να υπερηφανεύεται για την ανάπτυξή του και τη μεγάλη 
πρόοδο που έχει επιτελέσει σε πολλούς τομείς κατά τα τελευταία χρόνια, η οποία αναγνωρίζεται 
πλέον και από τα διεθνή συστήματα κατάταξης των Πανεπιστημίων όλου του κόσμου, 
υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 
ΤΕΠΑΚ, πρόσθεσε, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει διαμορφώσει πρόταση για 
υιοθέτηση εναλλακτικής διαδικασίας πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια, γεγονός που θα 
διευκολύνει και μαθητές ιδιωτικών σχολείων να διεκδικήσουν την εισδοχή τους σε αυτά, 
σημειώνοντας ότι η πρόταση αυτή τίθεται την ερχόμενη Τετάρτη ενώπιον του Υπουργικού 
Συμβουλίου για έγκριση, ώστε να κατατεθεί άμεσα στη Βουλή. 
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Μάνθος Μαυρομμάτης στο δικό του 
χαιρετισμό, συνεχάρη τους απόφοιτους για την προσπάθειά τους και το ευδόκιμο των κόπων 
τους. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
διανύουμε μία δύσκολη χρονική συγκυρία», 
ανέφερε ο κ. Μαυρομμάτης, «αλλά οι 
προοπτικές είναι πολύ ευνοϊκότερες από ότι 
ήταν τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν σας 
ταιριάζει η Κύπρος του χθες, με τις 
στρεβλώσεις, τη διαπλοκή και την 
αναξιοπιστία, αλλά η Κύπρος του αύριο, του 
ορθολογισμού, της διαφάνειας και της 
λογοδοσίας και πάνω από όλα σας αξίζει 
μια επανενωμένη Κύπρος για να πετύχουμε 
το άλμα προς τα εμπρός», υπογράμμισε ο 
Πρόεδρος του Συμβουλίου και πρόσθεσε «για να ξανακτίσουμε την κοινή μας πατρίδα από την 
αρχή πάνω σε γερές βάσεις οι οποίες θα δώσουν την ελπίδα και την προοπτική για το μέλλον. 
Για μια νέα οικονομία, μια νέα κοινωνία, μια νέα πατρίδα, που θα σας δώσει τα εχέγγυα για να 
πετύχετε και να ευτυχήσετε στη ζωή, να μεγαλουργήσετε και να προσφέρετε στον τόπο. Αυτή 
είναι η μεγάλη πρόκληση για όλους μας που ελπίζω φέτος να γίνει πραγματικότητα». 
 



Βήμα δόθηκε και στον πρωτεύσαντα 
μεταπτυχιακό φοιτητή του αγγλόφωνου 
Προγράμματος ΜΒΑ Αξέλιο Στεφανίδη, ο 
οποίος ευχαρίστησε θερμά τους 
Ακαδημαϊκούς για την καθοδήγηση και τις 
συμβουλές τους. Αν θέλουμε να 
κατακτήσουμε τους φόβους μας, θα πρέπει 
να βγάλουμε το παιδί που αφήσαμε πίσω 
μας, ανέφερε. Να δοκιμάζουμε και να 
είμαστε πρόθυμοι να αποτύχουμε. Στο τέλος 
κανείς δε θα θυμάται τα λάθη μας. Τα 
μεγάλα επιτεύγματα όμως, τα πιο τρελά 

όνειρα που έγιναν πραγματικότητα και έσπρωξαν την ανθρωπότητα ένα βήμα μπροστά δεν 
ξεχνιούνται. Και τελικά νομίζω πως αυτή είναι η μόνη οδός προς την αιωνιότητα. Ζούμε μόνο 
μια φορά και μας δίνεται μονάχα μια ευκαιρία για να υλοποιήσουμε το όραμά μας για ένα 
καλύτερο μέλλον. Αν το κάνουμε σωστά όμως, μία ευκαιρία είναι αρκετή, κατέληξε ο 
αριστούχος μεταπτυχιακός φοιτητής του ΜΒΑ. 
 
Κύριος ομιλητής στην Τελετή ήταν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος συνεχάρη τους νέους απόφοιτους και  μεταξύ άλλων 

ανέφερε «Δεν χρειάζεται να είσαι πανεπιστήμιο μιας μεγάλης χώρας για να φθάσεις στην 

κορυφή. Χρειάζεσαι απλά ένα πλαίσιο και ένα όνειρο. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τι κατάφερε το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου στα 25 του χρόνια και αναλογιστείτε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η 

πατρίδα μας, με μεθοδική και δημιουργική δουλειά. Ζούμε προφανώς σε δύσκολες μέρες. Για 

τους απόφοιτους μας θα ήθελα να υπενθυμίσω» κατέληξε ο Πρύτανης «μια φράση από τον 

Αριστοτέλη Ωνάση: «Πρέπει να απελευθερώσουμε τον εαυτό μας, έλεγε, από την ελπίδα ότι η 

θάλασσα θα γαληνέψει. Πρέπει να μάθουμε, να πλέουμε και με τους δυνατούς ανέμους». 

 
 

Τέλος Ανακοίνωσης 


