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ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣE 1.500  

ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μας κάνει ειλικρινά  

να νιώθουμε υπερήφανοι» 

Με μονόλεπτη σιγή στη μνήμη των δυο ηρώων 
δασοπυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους 
μαχόμενοι με τις φλόγες εν ώρα καθήκοντος και με 
ειδική αναφορά στην τραγωδία που άφησαν πίσω 
τους οι καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή 
Σολέας, άρχισαν και οι τέσσερις Τελετές 
Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατά τη 
διάρκεια των Τελετών Αποφοίτησης απονεμήθηκαν 
συνολικά 1.500 τίτλοι σπουδών προπτυχιακού και 
μεταπτυχιακού επιπέδου. 
 
Στην Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, που 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 21 Ιουνίου παρέστη ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ Κώστας 
Καδής, ο οποίος ανέγνωσε ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. Το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει πλέον καθιερωθεί, είπε, ως ένα πολύ αξιόλογο δημόσιο πανεπιστήμιο, με 

διεθνή εμβέλεια. Διανύοντας το 25ο έτος της 
ηλικίας του έχει ήδη επιτύχει να αναβαθμίζει 
συνεχώς τη θέση του στα διεθνή συστήματα 
κατάταξης Πανεπιστημίων και σήμερα 
κατατάσσεται ανάμεσα στα 351 κορυφαία 
Πανεπιστήμια του κόσμου, στα 200 κορυφαία 
Πανεπιστήμια της Ευρώπης και στα 55 καλύτερα 
«νεαρά» Πανεπιστήμια κάτω των 50 ετών. Είναι 
ένας από τους θεσμούς της χώρας που μας 
κάνουν ειλικρινά να νιώθουμε υπερήφανοι και, 
ταυτόχρονα, μας τοποθετεί επί ίσοις όροις με 
άλλα μεγάλα ιδρύματα, στον ευρωπαϊκό 
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ερευνητικό και ακαδημαϊκό χάρτη. Ως πολιτεία 
αισθανόμαστε ικανοποιημένοι, γιατί στηρίζουμε με 
όλα τα μέσα που διαθέτουμε το όραμα και την 
αποστολή του Πανεπιστημίου, σημείωσε ο 
Υπουργός.   
 
 
Στην Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Θετικών και 
Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Πολυτεχνικής 
Σχολής, την Τετάρτη, 22 Ιουνίου παρέστη ο 
Αναπληρών τον Πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, Βουλευτής Αδάμος Αδάμου 

εκφωνώντας ομιλία εκ μέρους του Προέδρου του Σώματος Δημήτρη Συλλούρη.  Χρέος της Παιδείας 
μας, ανέφερε, μεταξύ άλλων, η συλλογική μας άμυνα απέναντι σε αυτά τα φθοροποιά φαινόμενα και 
η ανατροπή της καλπάζουσας πορείας τους. Τα 
δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, πρόσθεσε ο κ. Αδάμου, 
λειτουργεί ως το σπίτι της ελεύθερης σκέψης, της 
έρευνας, της δημιουργικής διδασκαλίας, της 
αναζήτησης και της μάθησης.  
 
Η Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής και της 
Φιλοσοφικής Σχολής, πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη, 23 Ιουνίου, ενώ την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 
2016 οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την Τελετή 
Αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, στην 
οποία χαιρετισμό απηύθυνε ο Κοσμήτορας της 

Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Καθηγητής Χάρης Ρ. Θεοχάρης. 
Ο Κοσμήτορας αναφέρθηκε στο ρόλο της Σχολής και του 
προγράμματος σπουδών που ακολουθεί. Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές διαδραματίζουν ένα σημαντικό και αναπόσπαστο ρόλο 
στην έρευνα του Πανεπιστημίου. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η επιτυχία 
του Πανεπιστημίου να καταταγεί μεταξύ των 400 καλύτερων 
πανεπιστημίων παγκοσμίως οφείλεται ακριβώς στην ποιότητα των 
μεταπτυχιακών του προγραμμάτων», τόνισε ο Κοσμήτορας.  
 
Στην τελετή μίλησε και η άριστη μεταπτυχιακή απόφοιτος του 
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, Μαρία Ανθίμου, η οποία 
προβλημάτισε τους παρευρισκόμενους και ειδικά τους 
απόφοιτους πόσο ικανοί είναι να δουν τις ευκαιρίες και πόσο καλά 
προετοιμασμένοι είναι να αδράξουν τις ευκαιρίες στη 
μεταμνημονιακή εποχή, όπου οι ανατροπές και οι ανακατατάξεις 
διαμορφώνουν το νέο κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθαι, στο οποίο 
τίποτε δεν θεωρείται δεδομένο.  
 

Ο Προεδρεύων της ΦΕΠΑΝ Γιάννης Κωνσταντίνου στο δικό του χαιρετισμό και απευθυνόμενος σε 
όλους τους αποφοίτους, ανέφερε ότι συνθήκες είναι δύσκολες. Εκτός Πανεπιστημίου τα πράγματα 
δεν είναι και τόσο εύκολα. Εδώ είναι που εμείς οι νέοι, τόνισε, καλούμαστε να σταθούμε στην πρώτη 
γραμμή για εμάς, για εσάς και για το μέλλον αυτού του τόπου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



 
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Μάνθος 
Μαυρομμάτης, συγχαίροντας και αποχαιρετώντας 
όλους τους αποφοίτους, αναφέρθηκε στην εποχή 
που διανύουμε, η οποία προοιωνίζει σημαντικές 
εξελίξεις, οι οποίες μπορούν να διαφοροποιήσουν 
τις προοπτικές του τόπου. Ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου απευθυνόμενος στους απόφοιτους, 
τους παρότρυνε να μην συμβιβαστούν με 
μισόλογα και με μισές υποσχέσεις ή μισές 
αλήθειες ούτε με τη μισή πατρίδα, διότι αυτό δεν 
τους αξίζει. Διεκδικείστε την επανένωση του 
τόπου και του λαού, είπε, διότι αυτό θα δώσει τη νέα προοπτική, τη φυγή προς τα εμπρός για να 
μεγαλουργήσετε, να ευτυχήσετε και να προσφέρετε σε εσάς και στον τόπο σας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Η ΝΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
 
Στην ομιλία του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, αφού 
ευχαρίστησε την Πολιτεία για τη στήριξή της στην οικοδόμηση της «Πόλης της Γνώσης», διαβεβαίωσε 
ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα ανταποδώσει στο μέγιστο αυτή την εμπιστοσύνη που του επέδειξαν. 
Στη συνέχεια ο Πρύτανης μίλησε για τον Ελληνισμό της Αιγύπτου και ειδικά για τους Έλληνες της 
Αλεξάνδρειας, για το στίγμα και την ιστορία που άφησαν. Η ιστορία της Αλεξάνδρειας, τόνισε, 
αναδεικνύει τα στοιχεία του κοσμοπολιτισμού, της εξωστρέφειας, της επιστημονικής και πολιτιστικής 
άνθησης και της πνευματικής προοδευτικότητας που αποτελούν θεμελιώδεις καταστατικές αρχές και 
του δικού μας «αξιακού συστήματος», εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  
 
«Η Αλεξάνδρεια είχε σχολεία απαράμιλλου κάλλους που εξέφραζαν έναν οικουμενικό ελληνισμό. Οι 
Αλεξανδρινοί, όπως και οι Κύπριοι του τότε, χτίζανε σχολεία για 
τις επόμενες γενιές, συμπυκνώνοντας αξίες, προσδοκίες και 
όνειρα. Γιατί, οι Αιγυπτιώτες Έλληνες και συνάμα πια Αιγύπτιοι, 
κατανοούσαν την αξία της εκπαίδευσης και της παιδείας, τη 
σημασία της ώσμωσης της διαφορετικής κουλτούρας και των 
γλωσσών. Δεν φοβόντουσαν να μάθουν και να εκπαιδευτούν σε 
ξένες γλώσσες. Το έργο της Αδελφότητας είναι ανεκτίμητο για 
τον κυπριακό ελληνισμό, ιδιαίτερα ο ρόλος που διαδραμάτισε 
στην εκπαίδευση το 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα.  Πρέπει 
να μαθαίνουμε από την ιστορία μας, να αντλούμε δύναμη από 
παραδείγματα που ξεχώρισαν σε δύσκολες ώρες, σε δύσκολες 
συνθήκες· γιατί έτσι αλλάζουμε τη μοίρα μας. Έπειτα διότι, στο 
Πανεπιστήμιό μας επιδιώκουμε, στο μοντέλο της Αλεξάνδρειας, 
να προσελκύσουμε τα πιο λαμπρά μυαλά του ελληνισμού. Η 
σύνθεση διακεκριμένων επιστημόνων με το υφιστάμενο άριστο 
ακαδημαϊκό προσωπικό θα ανοίξει καινούριους δρόμους. 
Οραματιζόμαστε να μετατρέψουμε την Κύπρο, με κυρίαρχο πόλο 
και επίκεντρο το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε μία νέα Αλεξάνδρεια, 
του πολιτισμού, της επιστήμης, της δημιουργίας, της 
καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της γνώσης. Δημιουργούμε μία νέα Αλεξάνδρεια, με 
διαφορετικό όμως ιστορικό προορισμό. Με διάρκεια, παρόν και μέλλον, με μέλλον στο μέλλον που 
έρχεται. Θέτουμε τα θεμέλια για το πανεπιστήμιο της μετά τη λύση εποχής που θα ενώσει τις 
δημιουργικές δυνάμεις ολόκληρης της Κύπρου, εδώ, στην πανεπιστημιούπολη», τόνισε ο Πρύτανης.  
 
Αποχαιρετώντας τους φετινούς απόφοιτους, ο Πρύτανης τούς παρακίνησε να «συγκρουστούν» 
μετωπικά με την κακή όψη της πατρίδας, τονίζοντάς τους ότι ως νέοι επιστήμονες, είναι η ψυχή και το 



πνεύμα της νέας Αλεξάνδρειας, της νέας Κύπρου, που αρνείται να ενδώσει στην ανευθυνότητα, στη 
μεμψιμοιρία, στη μετριότητα, στη μιζέρια και τη διαφθορά.  
 
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

Το πρώτο Βραβείο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ύψους €10.000, απονεμήθηκε στην 
απόφοιτο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, με πτυχίο Ιστορίας, 
Διώνη Θεοδωράκη, ενώ το δεύτερο  Βραβείο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ύψους 
€5.000, απονεμήθηκε στον απόφοιτο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής 
Οικονομικών και Διοίκησης, με πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων-Λογιστική, Νικόλα Χριστοδουλίδη.  
 
Το Βραβείο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ύψους €3.000, απονεμήθηκε στην πρωτεύσασα 
φοιτήτρια του Τμήματος Νομικής, με Πτυχίο Νομικής, Τζουλιάνα Γιωργαλλίδου. 
 
Κατά τη διάρκεια των Τελετών ανακοινώθηκαν επίσης όλες οι χορηγίες και οι δωρεές της 
ακαδημαϊκής περιόδου 2015-2016 άνω των 100.000 ευρώ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ευχαρίστησε 
ιδιαίτερα τους υποστηρικτές του: 
 
• Ίδρυμα «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης». Δωρεά 6 εκατομμύρια ευρώ για την ανέγερση του κτηρίου 
Βιολογικών Σπουδών. 
• Δρ Αρτέμη Χατζηπαναγή. Δωρεά 3 εκατομμύρια ευρώ για την ανέγερση του Κτηρίου ΧΩΔ 3. 
• Ντίνο Σιακόλα. Δωρεά 240 χιλιάδες ευρώ για το Πρόγραμμα Στήριξης Μεταδιδακτορικών 
Ερευνητών. 
• Ανδρέα Παπαέλληνα. Δωρεά 120 χιλιάδων ευρώ για το Πρόγραμμα Στήριξης 
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών. 
 
Μέγα Ευεργέτες: Ίδρυμα «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», συνολική δωρεά: δωδεκάμισι εκατομμύρια 
ευρώ, Οικογένεια  Έλλης και Στέλιου Ιωάννου, συνολική δωρεά: 10 εκατομμύρια ευρώ, Ίδρυμα 
«Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα», συνολική δωρεά: 9 εκατομμύρια ευρώ. Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγή, 
συνολική δωρεά: 3 εκατομμύρια ευρώ και ανώνυμη εισφορά 170 χιλιάδες ευρώ. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος τις Τελετές Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου παρακολούθησαν 
πέραν των δέκα χιλιάδων συγγενών και φίλων των αποφοίτων παρουσία της πολιτικής και 
πολιτειακής ηγεσίας του τόπου. 

Τέλος ανακοίνωσης 


