
 

 

 

  

 
 

 
227 ΝΕΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Τροχοδρομείται, σε συνέχεια της πρώτης, η δεύτερη 

φάση των φοιτητικών εστιών εντός Πανεπιστημιούπολης, η οποία θα περιλαμβάνει 

πέραν των 700 νέων κλινών και θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για 

την εξυπηρέτηση των φοιτητών» 

 
Διακόσιους είκοσι εφτά τίτλους σπουδών, 

μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, 

απένειμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου στους νέους 

του απόφοιτους κατά τη διάρκεια της Τελετής 

Αποφοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2020, 

που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 13 

Φεβρουαρίου 2020, στο Αθλητικό Κέντρο στην 

Πανεπιστημιούπολη, παρουσία του Προέδρου 

της Δημοκρατίας και άλλων πολιτειακών 

αξιωματούχων, καθηγητών, γονέων, συγγενών 

και φίλων. 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου απένειμε 187 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Επιπέδου Μάστερ και 40 

Διδακτορικούς Τίτλους της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, της Σχολής Θετικών και 

Εφαρμοσμένων Επιστημών, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, της 

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

Σχολής. 

 
 
 
 

Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 

14 Φεβρουαρίου 2020 ΣΥΝΤΑΞΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΗ 
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος 
Αναστασιάδης αφού συνεχάρη θερμά τους 
απόφοιτους για την αφοσίωση και ζήλο στο 
αντικείμενο ειδίκευσης που επέλεξαν, σημείωσε 
ότι ως άξιοι πρεσβευτές των γνώσεων που τους 
μεταλαμπάδευσαν οι καθηγητές τους και 
έχοντας συναίσθηση της κοινωνικής τους 
ευθύνης, δεν έχει αμφιβολία ότι θα εργαστούν 
με επαγγελματισμό επιβεβαιώνοντας τη φήμη 
του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα από τη δική 
τους συμβολή στην πρόοδο και ανάπτυξη του 
τόπου μας. «Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα 
του Πανεπιστημίου Κύπρου ως φορέα παιδείας 

και πολιτισμού, την υψηλή προσφορά του ως οργανισμού γνώσης, και του πολυσήμαντου έργου που 
επιτελεί, αναπτύξαμε ποικίλου είδους συνέργειες με την πανεπιστημιακή κοινότητα, οι οποίες 
λειτουργούν επωφελώς τόσο για τους φοιτητές όσο και για την ευρύτερη κοινωνία», τόνισε, 
ανακοινώνοντας ότι τροχοδρομείται, σε συνέχεια της πρώτης, η δεύτερη φάση των φοιτητικών 
εστιών, εντός Πανεπιστημιούπολης, η οποία θα περιλαμβάνει πέραν των 700 νέων κλινών και θα 
διαθέτει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση των φοιτητών. «Θα ήθελα να 
επαινέσω το Συμβούλιο, τις Πρυτανικές Αρχές, το Ακαδημαϊκό, Ερευνητικό και Διοικητικό προσωπικό 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την προσφορά τους στην υψηλή ακαδημαϊκή στάθμη και το 
καρποφόρο έργο που επιτελεί το Πανεπιστήμιο, ως επίσης, τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει 
όσον αφορά την ποιοτική παραγωγή γνώσης και τη συνακόλουθη διαμόρφωση άξιων επιστημόνων 
στον τόπο μας», κατέληξε ο Πρόεδρος.  
 

Στην ομιλία του με τίτλο «Αντοχές και 
υπερβάσεις» ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητής Τάσος  Χριστοφίδης και 
απευθυνόμενος προς τους νέους απόφοιτους 
αναφέρθηκε στα όρια, τις δυνατότητες και τις 
αντοχές του ανθρώπου. «Σας βλέπω σήμερα 
εδώ, σας καμαρώνω, να έχετε πετύχει έναν 
στόχο σας, να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τις 
σπουδές σας και ξέρω ότι μπορείτε να 
καταφέρετε πολύ περισσότερα, με αφοσίωση, 
τόλμη και αισιοδοξία για έναν καλύτερο κόσμο… 

σήμερα, στην τελετή αποφοίτησής σας, σας 
προτρέπω να είστε όπως τους αποφασισμένους δρομείς και σπρίντερ, που ποτέ δεν παύουν να 
δοκιμάζουν τα όριά τους, που ποτέ δεν μένουν προσκολλημένοι στα ρεκόρ του παρελθόντος. Σας 
παροτρύνω να μην επαναπαύεστε σε μια καλή επίδοση, σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, αλλά να 
προσπαθείτε να υπερβείτε τον εαυτό σας. Ο εαυτός σας άλλωστε είναι ο μεγαλύτερός σας 
ανταγωνιστής», σημείωσε. O Πρύτανης αφού έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε σημαντικές ιστορικές, 
πολιτικές, κοινωνικές και τεχνολογικές υπερβάσεις που άλλαξαν τη ροή της ιστορίας, τόνισε ότι οι 
πρωτιές δεν είναι δεδομένες και οι ανακαλύψεις δίνουν τη θέση τους στη νέα γνώση που περιμένει 
να αποκαλυφθεί. «Για το λόγο αυτό η παιδεία και η γνώση δεν είναι κάτι στατικό και η κοινωνία μας 



 

 

δεν καλείται να δημιουργήσει στα βήματα του παρελθόντος, αντίθετα πρέπει να δημιουργήσει μία 
νέα πορεία με τα νέα δεδομένα που ξεπροβάλλουν. Νέα σκέψη και νέα δράση λοιπόν, για το νέο 
κόσμο που διαμορφώνεται». 

Στον χαιρετισμό του ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Ανδρέας 
Παναγιώτου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμπλήρωση 30 χρόνων ζωής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, αναφέρθηκε στα διεθνή επιτεύγματά του και απευθύνθηκε στους αποφοίτους λέγοντάς 
τους ότι έχουν κάθε λόγο να είναι υπερήφανες και υπερήφανοι για το Πανεπιστήμιό τους, 
σημειώνοντας ότι «Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση μπροστά σας σήμερα, που ξεκινά η πιο 
παραγωγική περίοδος της ζωής σας∙ να διεκδικήσετε τη νέα θέση που σας αρμόζει, σε μια νέα 
σύγχρονη κοινωνία, σε ένα νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και πάνω από όλα σε μια ελεύθερη και 
επανενωμένη πατρίδα. Να θυμάστε αυτό που είπε ο Δημόκριτος: “Οι άνθρωποι δεν γίνονται 
ευτυχείς ούτε με τις σωματικές απολαύσεις ούτε με την απόκτηση υλικών αγαθών, αλλά μέσω μιας 
σωστής και πλούσιας παιδείας». 
 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας, αφού 
συνεχάρη θερμά τους αποφοίτους και τις οικογένειές τους και ευχαριστώντας τους για την 
εμπιστοσύνη τους,  σημείωσε ότι η Σχολή θα συνεχίσει να θέτει τον πήχη των προσδοκιών της όλο 
και πιο ψηλά, προάγοντας την εξωστρέφεια, την καινοτομία, και την διεπιστημονικότητα. Ο 
Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας, τόνισε ότι υπάρχουν και οι προκλήσεις που θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε, απαριθμώντας τις τέσσερις κυριότερες, όπως: τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, τις 
διεπιστημονικές και διαπανεπιστημιακές συνεργασίες, την ενίσχυση της ερευνητικής κουλτούρας 
μέσω της αύξησης των διδακτορικών υποτροφιών και τις καινοτόμες μορφές παροχής 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.  
 
Ο πρωτεύσας μεταπτυχιακός φοιτητής του αγγλόφωνου Προγράμματος ΜΒΑ, μερικής φοίτησης, 
κος Χαράλαμπος Χαραλάμπους αφού ευχαρίστησε θερμά εκ μέρους και των συμφοιτητών του το 
ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου για την εξαιρετική τους δουλειά και 
υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τόνισε ότι «οι προκλήσεις της καθημερινότητας 
είναι αμέτρητες και συνεχείς. Τίποτα από όσα μάθαμε δεν θα έχουν σημασία αν δεν είμαστε έτοιμοι 
να τα θέσουμε σε εφαρμογή για να τις αντιμετωπίσουμε. Με φάρο τις εμπειρίες που αποκομίσαμε 
κατά τη διάρκεια των σπουδών μας εδώ, μπορούμε τώρα πια να τις αντιμετωπίσουμε, και σε κάθε 
μία από αυτές να πούμε… πρόκληση αποδεκτή».  
 
Κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών, απονεμήθηκε εξίσου 
το Βραβείο EΥ Kύπρου εις μνήμην της Χρίστιας 
Ρωσσίδου-Σωτηρίου, στη Μαριέλα Κίρκοβα, 
τελειόφοιτη προπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα 
Αγγλικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, και στην Αντωνία Παναγιώτου, 
πρωτοετή μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα 
Επιστημών της Αγωγής, της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, για τις 
ηγετικές τους ικανότητες, την ύπαρξη οράματος 
για το μέλλον, τη διάθεση ανοικτού πνεύματος 



 

 

και σκέψης εκτός πλαισίων, και την ικανότητα να επιφέρουν αλλαγές μέσω ομαδικής δράσης. Το 
Βραβείο απένειμε ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Καθηγητής 
Ανδρέας Χαρίτου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Tάσος Χριστοφίδης και η 
Επικεφαλής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της EY Κύπρου, κα Ειρήνη Χαρίτου.  
 
Η Τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διπλωμάτων. 
 
 
Τέλος ανακοίνωσης 


