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251 ΝΕΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατάφερε πλέον  να αναγνωριστεί ως ένα από τα 

πιο αξιόλογα ιδρύματα στην ευρωπαϊκή ήπειρο 
 

Παρουσία του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και του Έντιμου 
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, Δρα Κώστα Καδή, καθώς και άλλων πολιτειακών αξιωματούχων, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου απένειμε 222 Μεταπτυχιακά Διπλώματα  και 29 Διδακτορικούς Τίτλους Σπουδών 
σε φοιτητές και φοιτήτριες 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. 
 
Μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και ιδιαίτερης υπερηφάνειας, στο κατάμεστο Αθλητικό Κέντρο της 
Πανεπιστημιούπολης, ακαδημαϊκοί, γονείς και συγγενείς των αποφοίτων αναγνώρισαν τους κόπους τους, 
οι οποίοι με επιτυχία ολοκλήρωσαν ένα ακόμα σημαντικό στάδιο της ακαδημαϊκής τους πορείας, στις 9 
Φεβρουαρίου 2017. 
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τους απόφοιτους, οι οποίοι αξιώθηκαν, κατά την έκφρασή του, 
να ζήσουν αυτή τη μοναδική στιγμή, χάρη στη δική τους πολύχρονη προσπάθεια. Απευθυνόμενος στον 
Πρύτανη, υπογράμμισε τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο μέσα σε 26 χρόνια ζωής 
κατάφερε να αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο αξιόλογα ιδρύματα στην ευρωπαϊκή ήπειρο και ότι για 2η 
συνεχή χρονιά καθιερώθηκε ανάμεσα στα 400 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, αλλά και στα 228 
καλύτερα πανεπιστήμια με περιβαλλοντικές δράσεις. Ο κ. Αναστασιάδης δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει 
τους φίλους και ευεργέτες του Πανεπιστημίου Κύπρου οι οποίοι με τις δωρεές τους συνεχίζουν να 
βοηθούν εκεί όπου η Πολιτεία αδυνατεί, για να δοθεί ό,τι καλύτερο στους νέους. Αναφερόμενος στη 
διαπραγματευτική προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ευχαρίστησε του 
ακαδημαϊκούς του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη και 
Κωνσταντίνο Κόμπο, οι οποίοι προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές στη διαπραγματευτική του ομάδα μέσα 
από τους τομείς της ειδικότητάς τους.   
 
Στην ομιλία του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 
απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανέφερε ότι η Πανεπιστημιούπολη είναι σήμερα το 
μεγαλύτερο εργοτάξιο του τόπου μας κι αυτό το εργοτάξιο μεγαλώνει μήνα με μήνα. Το 2020 θα έχουμε 
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σχεδόν τελειώσει το 80% της Πανεπιστημιούπολης, πρόσθεσε. Κατά την ομιλία του με τίτλο Η «άλλη» 
Κύπρος της Διασποράς, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου μίλησε για την Κύπρο που ελπίζει, που 
ονειρεύεται και δημιουργεί, για την Κύπρο των υψηλών στόχων και του μέλλοντος. Αναφέρθηκε στην 
«άλλη» Ελλάδα, την «άλλη» Κύπρο, όπως τη συνέλαβαν μεγάλοι διανοητές.  Στη Βοστώνη, όπως ανέφερε 
ο Πρύτανης, συνάντησε 20 Ελλαδίτες και Κύπριους της διασποράς που δραστηριοποιούνται σε τομείς 
υψηλής τεχνολογίας. Ανθρώπους που οι επιχειρήσεις τους αξίζουν συνολικά εκατοντάδες εκατομμύρια 
δολάρια. Αυτός είναι ο πλούτος των ανθρώπων της διασποράς. «Πρόκειται για την άλλη Κύπρο, την οποία 
ποτέ δεν πλησίασε το πολιτικό μας σύστημα, το οποίο στερεότυπα θεωρεί ότι η διασπορά είναι μόνο τα 
«οργανωμένα» μέλη των εθνικών κοινοτήτων.  Υπάρχει ένας αλλιώτικος κόσμος, επιστήμονες, ερευνητές, 
διανοητές, νέοι επιχειρηματίες. Υπάρχει ένας κόσμος που ξεπερνά τα στενά όρια της δικής μας αντίληψης. 
Είναι ένας κόσμος δημιουργικός που μπορεί να μετατραπεί σ΄ έναν ανεκτίμητο σύνδεσμο μεταξύ των δύο 
πατρίδων. Είναι ένας κόσμος, που χρειαζόμαστε σήμερα, περισσότερο από ποτέ».  Ο Πρύτανης παρότρυνε 
ταυτόχρονα τους νέους απόφοιτους, όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, όταν συναναστρέφονται με 
ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο ή με απόδημους, να προσπαθούν να αποκομίσουν όσα περισσότερα 
μπορούν από τον τρόπο σκέψης τους. Να αφουγκράζονται, να ανταλλάσσουν απόψεις, να μοιράζονται τις 
ανησυχίες και τα όνειρά τους. «Αλληλοεπιδράστε, χαρίστε τους και σεις ένα κομμάτι από το δικό σας 
πνευματικό πλούτο», πρόσθεσε ο κ. Χριστοφίδης, «γιατί όταν μεταφέρουμε τις ιδέες και τις σκέψεις μας, 
αυτές εμπλουτίζονται, πολλαπλασιάζονται, γίνονται πιο δυνατές» κατέληξε. 

 
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ.  
Μάνθος Μαυρομμάτης συγχαίροντας τους αποφοίτους, αλλά και εκφράζοντας την εκτίμησή του προς την 
ακαδημαϊκή κοινότητα για το άρτιο έργο που επιτελεί στη διδασκαλία και την έρευνα. Η ιδιαίτερη 
αναγνώριση που τυγχάνουν τα πτυχία του Πανεπιστημίου Κύπρου, σημείωσε, τόσο στον εργασιακό χώρο 
όσο και στον ερευνητικό τομέα, εντός και εκτός Κύπρου, επιτρέπει στους απόφοιτούς του να διακρίνονται 
στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην επιστημονική άμιλλα. «Ως ακαδημαϊκό ίδρυμα», πρόσθεσε, «δεν 
μπορούμε παρά να είμαστε προαγωγοί της ελεύθερης σκέψης και βούλησης, αντιστεκόμενοι στον 
εκφοβισμό και την ηττοπάθεια, για να γίνουμε δίαυλοι αλληλοκατανόησης και αγωγοί αλληλεγγύης για το 
καλό του τόπου μας, για όλους τους κάτοικους και όλες τις κοινότητες του δύσμοιρου νησιού μας. Μόνο 
τότε θα ευελπιστούμε να κτίσουμε μια νέα κοινωνία, μια νέα πατρίδα για όλους μας, μέσα στο πλαίσιο 
ειρηνικής συνύπαρξης και κοινωνικής ευημερίας».  

 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Καθηγητής Χάρης Ρ. Θεοχάρης τόνισε ότι οι 
απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν αποκτήσει εκτενείς και εξειδικευμένες γνώσεις υψηλού 
επιπέδου σε θέματα επιστημονικής αιχμής, πολλές από τις οποίες έχουν σημαντική και άμεση εφαρμογή 
για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία. Το σημαντικότερο όμως που προσφέρουν οι μεταπτυχιακές 
σπουδές στον νέο επιστήμονα, σημείωσε,  είναι ότι του διδάσκει πώς να λύνει προβλήματα, πώς να 
εντοπίζει, να αναλύει και να χρησιμοποιεί νέες πληροφορίες, και πώς να εργάζεται συστηματικά και 
μεθοδικά, και κυρίως με ορθολογισμό. 

 
 Κατά τη διάρκεια της Τελετής απονεμήθηκε το βραβείο EΥ Kύπρου εις μνήμην Χρίστιας Ρωσσίδου-
Σωτηρίου, στη Δώρα Γεωργίου, τελειόφοιτη διδακτορική φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής για τις ηγετικές της ικανότητες, την ύπαρξη οράματος 
για το μέλλον και την ικανότητα να επιφέρει αλλαγές μέσω ομαδικής δράσης. Το Βραβείο απένειμε εκ 
μέρους της ΕΥ ο κ. Γαβριήλ Ονησιφόρου. 

 
  

Τέλος ανακοίνωσης 


