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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝ. ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Π. Πύλα  

Τετάρτη, 30.6.2019 

 

Αξιότιμε Υπουργέ των Εξωτερικών 

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,   

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Κυρίες και Κύριοι,  

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές 

 

Είναι μέρα χαράς και ικανοποίησης για τους αποφοίτους μας που βλέπουν τους κόπους τους να 

ευοδώνονται, και μέρα περηφάνειας για μας, τους δασκάλους, που τους κατευοδώνουμε.  

 

Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω μερικά στοιχεία για την αποψινή τελετή και τη Σχολή 

Μεταπτυχιακών Σπουδών γενικότερα.  

 

1. Αποφοιτούν σήμερα και αύριο 88 φοιτητές και φοιτήτριες με διδακτορικό τίτλο και 598 

με δίπλωμα μάστερ.  
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2. Ο συνολικός αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών κατά το φετινό Εαρινό Εξάμηνο ανέρχεται 

σε 1608, που ήταν εγγεγραμμένοι σε 57 προγράμματα  Μάστερ και σε 43 Διδακτορικά 

προγράμματα. 

 

3. Ένας αριθμός αποφοίτων προέρχεται από άλλες χώρες, ευρωπαϊκές, ασιατικές, 

αφρικανικές και την Αμερική.   

 

4. Στην αποψινή τελετή έχουμε  τους πρώτους απόφοιτους του μεταπτυχιακού προγράμματος 

Μάστερ στις «Μαθηματικές Επιστήμες» του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής. 

 

Είμαστε περήφανοι για την ποιότητα των μεταπτυχιακών αποφοίτων μας, που έχουν περάσει από 

απαιτητικά προγράμματα σπουδών, όπως ακριβώς θα έκαναν στα καλύτερα πανεπιστήμια του 

κόσμου.   Oι απόφοιτοι μας συνεισφέρουν ουσιαστικά στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, και 

στην τοπική οικονομία, αλλά και στο πολιτισμικό κεφάλαιο της χώρας. 

 

Η φετινή αποφοίτηση δεν είναι όπως τις άλλες. Η πανδημία δυσκόλεψε την διεκπεραίωση 

ερευνητικών δραστηριοτήτων, όμως ανέδειξε την επιμονή και  προσαρμοστικότητα φοιτητών και 

καθηγητών, και αυτό είναι που τιμούμε απόψε. Η κρίση μάς ανάγκασε να δοκιμάσουμε την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, και η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών πρωτοστατεί στη διερεύνηση 

τρόπων να μετατραπεί η πρόσκαιρη ανάγκη σε θελκτική μελλοντική επιλογή, σε εκείνα 

τουλάχιστο τα προγράμματα που προσφέρονται για αυτό.  
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Μέσα στη δίνη της  πρωτόγνωρης αβεβαιότητας των τελευταίων εξαμήνων, διαφάνηκε με τον 

πιο πειστικό τρόπο, όχι απλά η σημασία της γνώσης και της καινοτομίας, αλλά και η ανάγκη για 

βάθος και ευρύτητα στην έρευνα, για διορατική σύνθεση της πληροφορίας, και για διαμόρφωση  

ανεκτικών αντιλήψεων του κοινού καλού. Κατανοώντας αυτές τις προκλήσεις, θα πασχίζουμε να 

παραμείνουμε σημείο αναφοράς και να ανοίγουμε νέους δρόμους στις μεταπτυχιακές σπουδές 

στη χώρα μας. Η Σχολή μας θα συνεχίσει να επιδιώκει την  προσέλκυση άριστων φοιτητών, με 

υποτροφίες όσο μπορούμε, με δάνεια Erasmus, και με ελκυστικά μεταπτυχιακά προγράμματα 

που προάγουν την εξωστρέφεια και τις συνέργειες. 

 

Tελειώνοντας, θέλω να συγχαρώ θερμά όλες και όλους που αποφοιτούν απόψε, και τις 

οικογένειές τους. Ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ελπίζω να 

αποφοιτάτε με τις καλύτερες αναμνήσεις και να φανήκαμε αντάξιοι των προσδοκιών σας.  

«Όταν θα σβήσουνε τα φώτα της γιορτής» κρατήστε το ήθος της εργατικότητας και τη 

διανοητική περιέργεια που καλλιέργησαν οι σπουδές σας. Μην επαναπαύεστε, και να θυμάστε, 

ότι έχουμε ο κάθε ένας και κάθε μια μας ευθύνη για την κοινωνία που φτιάχνουμε και την 

πορεία του βασανισμένου τόπου μας. Αξιοποιείστε τα άριστα εφόδια σας,  όντας  προσεκτικοί 

στις κακοτοπιές, συνετοί στις επιτυχίες, και πάντα απαιτητικοί προς τους εαυτούς σας, Σας 

εύχομαι προσωπική πρόοδο, οικογενειακή ευτυχία, και καλό ταξίδι, στους δρόμους των ονείρων 

σας.  

 

 

 


