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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: 1.271 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΑΒΑΝ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ 
ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ YΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ  
 
Πρύτανης, Kaθηγητής Τάσος Χριστοφίδης: «Το πτυχίο δεν είναι το τέλος του δρόμου της 
γνώσης, αλλά  η αρχή, για να ανακαλύψετε περισσότερα πράγματα και να διδάξετε με το 
παράδειγμά σας προασπιζόμενοι το σήμερα και το αύριο»  
 
Συνολικά 1.271 τίτλοι σπουδών απονεμήθηκαν φέτος σε φοιτητές προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και 
διδακτορικού επιπέδου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά τη διάρκεια των Τελετών Αποφοίτησης, 
που πραγματοποιήθηκαν από τις 25 έως 28 Ιουνίου 2019, στην Πανεπιστημιούπολη. Οι απόφοιτοι 
του 2019, με συγκίνηση παρέλαβαν τα πτυχία τους, παρουσία πολιτειακών αξιωματούχων και 
άλλων επισήμων, της πανεπιστημιακής κοινότητας, γονέων, συγγενών και φίλων.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Tάσος Χριστοφίδης στην ομιλία του με τίτλο, 
«Για μια ανήσυχη δημοκρατία», απευθυνόμενος προς τους αποφοίτους εξέφρασε την ευχή το 
πτυχίο που θα κρατήσουν στα χέρια τους να είναι υπενθύμιση ότι η ζωή είναι μάθημα και δίδαγμα 
χωρίς τελειωμό, ότι έμαθαν το κατάκτησαν με την αξία και τους κόπους τους και ότι το πτυχίο δεν 
είναι το τέλος του δρόμου της γνώσης, αλλά μόνο η αρχή, για να ανακαλύψουν ακόμα περισσότερα 
πράγματα, να μάθουν καλύτερα τον εαυτό τους και να διδάξουν με το παράδειγμά τους 
προασπιζόμενοι το σήμερα και το αύριο.  
 

Στην Τελετή Αποφοίτησης της Ιατρικής Σχολής, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2019, παρέστη 

ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Δημήτρης Συλλούρης, ο οποίος και επέδωσε τα βραβεία στους 

πρωτεύσαντες φοιτητές των τριών Σχολών. Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε 

στο ιλιγγιώδες κύμα αλλαγών ως αποτέλεσμα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και στις 

δυνατότητες που διανοίγονται, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

«Στο πλαίσιο της καλπάζουσας τεχνολογικής προόδου και συνακόλουθα των σοβαρών θεμάτων που 

αναφύονται, όλοι σας, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και ερευνητές, είστε επιφορτισμένοι με έναν 

επιπλέον ρόλο, αυτόν της ενημέρωσης για το πώς η μεταμόρφωση που προοιωνίζεται η 4η 

Βιομηχανική Επανάσταση μπορεί να αποβεί θετική», σημείωσε ο κ. Συλλούρης.  
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Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο αριστεύσας φοιτητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, 

Ανδρέας Πίγγουρας, καθώς επίσης και ο αριστεύσας απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής, Ανδρέας 

Ματθαίου, καθώς φέτος,  6 χρόνια μετά τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

απένειμε πτυχίο στους 28 πρώτους αποφοίτους της.  

 

Πριν την έναρξη της Τελετής Αποφοίτησης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του τέως 

Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια, ως ένδειξη τιμής προς τον εκλιπόντα.  

 

Την Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Πολυτεχνικής 

Σχολής, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 τίμησε με την παρουσία του ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης. Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να διανύει μία περίοδο κατά την οποία αναπτύσσεται και 

προοδεύει με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς. «Η δική σας επιτυχία είναι μία επιτυχία που αντανακλά 

στην κοινωνία μας, γιατί προωθώντας τις δικές σας θεμιτές υψηλές φιλοδοξίες συμβάλλετε στη 

δημιουργία μίας πατρίδας ακόμη πιο πλούσιας σε γνώσεις, πιο σύγχρονης, πιο καινοτόμου, 

περισσότερο ανταγωνιστικής», τόνισε ο κ. Αναστασιάδης. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο 

αριστεύσας φοιτητής της Πολυτεχνικής Σχολής, Μιχάλης Ψαράς.  

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέδωσε τα Βραβεία στους πρωτεύσαντες φοιτητές με την υψηλότερη 

ακαδημαϊκή επίδοση. Το πρώτο βραβείο ύψους €10.000 απονεμήθηκε στην απόφοιτο της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με Πτυχίο Αρχαιολογίας, Χριστιάνα 

Κελεπέσιη. Το δεύτερο βραβείο ύψους €5.000 απονεμήθηκε στην απόφοιτο της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών και Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών, με Πτυχίο Οικονομικών Ελισάβετ 

Χριστοδουλίδου.  

 

Χαιρετισμό στις Τελετές, εκ μέρους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου απηύθυνε και ο 

Αντιπρόεδρος, κ. Ανδρέας Παναγιώτου, ο οποίος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι νέοι απόφοιτοι, με 

τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητές τους θα συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη 

των επιστημών, της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τόπο μας και θα 

στελεχώσουν τους αντίστοιχους κλάδους δίνοντας ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας 

μας.  

 

Η Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής και της 

Φιλοσοφικής Σχολής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019. Χαιρετισμό απηύθυνε η 

αριστούχα προπτυχιακή απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής, Χριστιάνα Κελεπέσιη. Την Παρασκευή, 

28 Ιουνίου 2019, η μεγαλύτερη γιορτή του Πανεπιστημίου Κύπρου, ολοκληρώθηκε με την Τελετή 

Αποφοίτησης της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην οποία χαιρετισμό απηύθυνε ο Κοσμήτορας 

της Σχολής, Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας. Ο κ. Τσούκας αφού συνεχάρη θερμά τους αποφοίτους 

σημείωσε: «Είμαστε περήφανοι για την ποιότητα των μεταπτυχιακών αποφοίτων μας -  
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συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας. Οι απόφοιτοί μας 

έχουν περάσει από απαιτητικά προγράμματα σπουδών, όπως ακριβώς θα έκαναν στα καλύτερα 

πανεπιστήμια του κόσμου. Στους διδάκτορές μας ξένα καλά πανεπιστήμια προσφέρουν πρόθυμα 

εργασία, ενώ αρκετοί από αυτούς ήδη δημοσιεύουν στα καλύτερα ακαδημαϊκά περιοδικά. Για τους  

αποφοίτους μάστερ, οι εργοδότες μας λένε τα καλύτερα λόγια – είναι περιζήτητοι στην αγορά 

εργασίας». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 

Κατά τη διάρκεια των Τελετών Αποφοίτησης, απονεμήθηκαν τρία βραβεία σε άριστους φοιτητές 

προπτυχιακού επιπέδου από μεγάλους δωρητές και ευεργέτες  που συμβάλλουν στην ανέγερση 

κτηριακών εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη. Το Βραβείο «Εις Μνήμην Ντίνου Λεβέντη» 

ύψους €3.000, απονεμήθηκε στον προπτυχιακό άριστο απόφοιτο της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών και Επιστημών Αγωγής του Τμήματος Ψυχολογίας, με πτυχίο Ψυχολογίας, Ιωάννη 

Μαυρομμάτη. Το Βραβείο «Στέλιου Ιωάννου» στη μνήμη του εμπνευστή του Ιδρύματος «Χρίστου 

Στέλιου Ιωάννου», ύψους επίσης €3.000 απονεμήθηκε στον άριστο απόφοιτο της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, με πτυχίο Κλασικών Σπουδών, 

Τιμόθεο Ζήνωνος. Το Βραβείο «Νίκου Κ. Σιακόλα» ύψους €3.000, απονεμήθηκε στον 

αριστεύσαντα απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής, Ανδρέα Ματθαίου.  

 

Το Βραβείο «PWC» ύψους €4.000, το οποίο δόθηκε «εις μνήμην του φίλου και συνέταιρου της 

εταιρείας, Μάριου Χρίστου», παρέλαβε η απόφοιτος της Σχολής Οικονομικών, Επιστημών και 

Διοίκησης, Ελισάβετ Χριστοδούλου του Τμήματος Οικονομικών με Πτυχίο Οικονομικών.  

 

Το Βραβείο καλύτερης ατομικής αθλητικής επίδοσης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 

απονεμήθηκε στον μεταπτυχιακό απόφοιτο του Τμήματος Επιστημών Αγωγής (Φυσική Αγωγή)  

Μάριο Γιάγκου για τις εξαιρετικές επιδόσεις του στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση. 

 

 

 

Τέλος ανακοίνωσης  

 
 
 

 


