
 

 

  
 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
 

Σε μια σεμνή Τελετή -τηρουμένων των κανόνων υγιεινής και αποστασιοποίησης- 
πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων του Προέδρου της Δημοκρατίας, των ευεργετών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και της καλύτερης αθλητικής επίδοσης, σε επτά άριστους απόφοιτους του 
Ιδρύματος, την Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020.  
 
Κεντρικός σκοπός της διοργάνωσης, ήταν να τιμηθεί, συμβολικά και πρακτικά, στο πρόσωπο των 
άριστων αυτών αποφοίτων η αξία της μάθησης και η προσήλωση στην αριστεία. Πέρα από τους 
αριστεύσαντες, οι οποίοι συνοδεύονταν από τους γονείς τους, παρόντες ήταν ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, ευεργέτες και χορηγοί του Ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, Κοσμήτορες 
Σχολών και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας 
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και μέλη του διοικητικού προσωπικού.   
 
Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσο Χριστοφίδης, 
ευχαρίστησε τους ευεργέτες και χορηγούς που στηρίζουν διαχρονικά το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
συνεχάρη τους φοιτητές που βραβεύθηκαν. Συνεχάρη επίσης τους γονείς τους, οι οποίοι τους έχουν 
στηρίξει στην προσπάθειά τους.  
 
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας, κ. Κλεάνθης Πισσαρίδης. Απευθυνόμενος προς τους αποφοίτους, ο κ. 
Πισσαρίδης ανέφερε ότι «Είστε οι άριστοι απόφοιτοι και γι’ αυτό νιώθουμε περήφανοι. Τα εφόδια 
που λάβατε κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, πρόσθεσε, είναι αυτά θα σας στηρίξουν για να 
πετύχετε στη μετέπειτα πορεία σας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, είπε ο κ. Πισσαρίδης, που οι 
απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου καταλαμβάνουν θέσεις για μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών στα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αλλά και το γεγονός ότι οι τελευταίες 
έρευνες καταδεικνύουν ότι το 95% των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφαλίζουν 
άμεσα εργοδότηση μετά την αποφοίτησή τους». Ακολούθως, επιδόθηκαν τα βραβεία στους 
αριστεύσαντες, ως εξής:  
 

Το πρώτο Βραβείο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ, 
απονεμήθηκε στον αριστεύσαντα προπτυχιακό απόφοιτο της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών, του Τμήματος Φυσικής, Ηρόδοτο Α. Ηροδότου, για την υψηλότερη ακαδημαϊκή 
επίδοση και το ήθος που επέδειξε κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Το δεύτερο  Βραβείο του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ, απονεμήθηκε στον απόφοιτο 
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της Φιλοσοφικής Σχολής, του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Θεοφάνη A. 
Παναγή, για τη δεύτερη υψηλότερη ακαδημαϊκή  επίδοση και το ήθος που επέδειξε  κατά τη 
διάρκεια  των σπουδών του.  
 
Το Βραβείο «εις Μνήμην Ντίνου Λεβέντη» ύψους τριών χιλιάδων ευρώ, απονεμήθηκε στην 
προπτυχιακή άριστη απόφοιτο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Τμήματος Αγγλικών 
Σπουδών, Άννα Ραουνά, για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση στη Σχολή της, ενώ το Βραβείο 
«Στέλιου Ιωάννου» στη μνήμη του εμπνευστή του Ιδρύματος «Χρίστου Στέλιου Ιωάννου», ύψους 
επίσης τριών χιλιάδων ευρώ απονεμήθηκε στον άριστο απόφοιτο της Φιλοσοφικής Σχολής, Τμήμα 
Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, με Πτυχίο Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, 
Πέτρο Θεοφάνους, για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση στη Σχολή του. 
 
Το Βραβείο «Νίκου Κ. Σιακόλα» ύψους τριών χιλιάδων ευρώ, απονεμήθηκε στην αριστεύσασα 
απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής, Αυγουστίνα Κ. Κυριάκου. Σημειώνεται πως η Αυγουστίνα στην 
Τελετή Ορκωμοσίας των αποφοίτων της Σχολής της, ανέγνωσε τον όρκο του Ιπποκράτη στα αρχαία 
ελληνικά, καθώς εξασφάλισε την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο των έξι ετών φοίτησής της, 
ενώ το Βραβείο «PWC» ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ απονεμήθηκε στην απόφοιτο με την 
καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση μεταξύ των αποφοίτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης, Όλγα Χ. Χαραλάμπους, η οποία είχε την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση στο Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης.  
 
Το Βραβείο Καλύτερης Ατομικής Αθλητικής Επίδοσης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020, 
απονεμήθηκε στο δευτεροετή φοιτητή της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Νικόλα 
Βασιλείου. Ο αθλητής της σκοποβολής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην 30η Πανεπιστημιάδα 
στην Ιταλία στο αγώνισμα του ΣΚΗΤ.  
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εύχεται ολόψυχα στους απόφοιτούς του να συνεχίσουν την ανοδική και 
επιτυχημένη τους πορεία. 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ευχαριστεί θερμά όλους τους χορηγούς, δωρητές και ευεργέτες του για τη 
συμπαράσταση, την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη υποστήριξή τους στο Ίδρυμα, τους φοιτητές και 
τους σκοπούς του πρώτου δημόσιου πανεπιστημίου της χώρας. 
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