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 Με αφορμή τον εορτασμό για τα 25 χρόνια εγκαθίδρυσης του Πανεπιστημίου Κύπρου 
(1989 – ψήφιση του Νόμου) κυκλοφόρησε η παρούσα έκδοση, η οποία περιλαμβάνει τους/
τις 20 αριστεύσαντες/σες φοιτητές/τριες που έχουν λάβει το βραβείο του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας κατά τη διάρκεια των Τελετών Αποφοίτησης (1996 – 2015), καθώς και προσω-
πικές αναφορές των αριστούχων απόφοιτων για το Πανεπιστήμιό τους.

 Το βραβείο του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον/την καλύτερο/η στο ήθος πτυχι-
ούχο καθιερώθηκε από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1996. Τη σχετική 
απόφαση ανακοίνωσε ο Πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γλαύκος Κλη-
ρίδης, κατά την πρώτη Τελετή Αποφοίτησης, στις 28 Ιουνίου 1996.

 Με την ειδική αυτή έκδοση το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιβραβεύει τις απόφοιτες και 
τους απόφοιτούς του που έλαβαν το βραβείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς ξεχώ-
ρισαν για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση και το ήθος που επέδειξαν κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους.

Σκεπτικό



 25 χρόνια ζωής συμπληρώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ως μια μικρή ένδειξη της αγάπης και 
της εμπιστοσύνης που έχουμε, σε ένα από τα πιο ζωτικά κομμάτια της κοινότητάς και της κοινωνίας 
μας ευρύτερα, στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας, στις απόφοιτες και τους απόφοιτούς μας, τους 
αφιερώνουμε αυτή την έκδοση. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις/τους αριστούχους απόφοιτους 
του Πανεπιστημίου Κύπρου που αποφοίτησαν από το 1996 μέχρι το 2015 λαμβάνοντας το βραβείο 
του Προέδρου της Δημοκρατίας. Νέες και νέοι που ανέβηκαν με επιτυχία το δικό τους «πρώτο σκαλί» 
προς την αυτοπραγμάτωση και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία μοιράζονται μαζί μας,  στις σελί-
δες που ακολουθούν, τις σκέψεις τους, τη μέχρι σήμερα πορεία τους και τα όνειρά τους. Πιστεύω ότι με 
τις σκέψεις τους εκφράζουν και τους 19.838 μέχρι σήμερα απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
 Αγαπητοί απόφοιτοι, εδώ που φθάσατε λίγο δεν είναι· τόσο που κάματε, μεγάλη δόξα, όπως γράφει 
και ο Αλεξανδρινός ποιητής. Κάθε προσπάθεια προς επίτευξη των ονείρων σας μετρά. Ένας χαρακτή-
ρας από το θεατρικό έργο του George Bernard Shaw αναφέρει: Ακούω λες, «Γιατί;». Πάντα, «Γιατί;». 
Βλέπεις πράγματα και λες, «Γιατί;». Αλλά εγώ ονειρεύομαι πράγματα που δεν υπήρξαν ποτέ και λέω, 
«Γιατί όχι;». Να είστε περήφανοι για το πτυχίο και το πανεπιστήμιό σας, όπως είμαστε εμείς, οι δά-
σκαλοί σας, περήφανοι για εσάς. Να τολμάτε να ονειρεύεστε και να κυνηγάτε το άπιαστο, αυτό που 
μοιάζει περισσότερο απίθανο, γιατί εκεί κρύβεται η καινοτομία, διότι εκεί θα ανακαλύψετε την καινού-
ρια γνώση που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για εσάς και για τον κόσμο ολόκληρο.  Να θυμάστε ότι στο 
χρηματιστήριο της ζωής οι σπουδές και το πτυχίο σας έχουν την επαγγελματική και την ηθική τους 
αξία, ωστόσο η προστιθέμενη – ουσιαστική αξία έγκειται στον τρόπο που θα επιλέξετε να αξιοποιήσετε 
τα προσόντα που αποκτήσατε, δημιουργώντας με αυτοπεποίθηση και πρωτοτυπία. Ευχαριστώντας 
όλους τους Προέδρους της Δημοκρατίας που από το 1996 επιβραβεύουν τους πρώτους των πρώτων 
και μας τιμούν με την παρουσία τους κατά τις Τελετές Αποφοίτησης για να αποδώσουν την ύψιστη 
τιμή στους αριστεύσαντες και τις αριστεύσασες της χρονιάς, συγχαίρω και εγώ με τη σειρά μου τους 
αριστούχους απόφοιτους, αλλά και κάθε φοιτήτρια και φοιτητή ξεχωριστά για την αφοσίωση και την 
αγάπη τους στο αντικείμενο σπουδών τους. 
Θα είμαστε πάντα δίπλα σας.

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,
Πρύτανης

Πρόλογος 
Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, 
Πρύτανη



 Θεωρώ ύψιστη τιμή να προλογίζω την ειδική έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους 20 
αριστούχους οι οποίοι έλαβαν το πρώτο βραβείο του Προέδρου της Δημοκρατίας από το 1996 μέχρι 
σήμερα. Πρόκειται για μια κορυφαία πράξη επιβράβευσης της προσπάθειας που κατέβαλαν, καθώς 
ξεχώρισαν για την υψηλότερη επίδοση και το ήθος τους. Ταυτόχρονα, αποτελεί και μια πράξη που ευ-
θυγραμμίζεται με τον στρατηγικό σχεδιασμό και το όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου να καθιερωθεί 
στην περιοχή της Μεσογείου και όχι μόνον, ως κέντρο αριστείας, καθίδρυμα εκπαιδευτικής και ερευ-
νητικής πρωτοπορίας, καθώς επίσης, γέφυρα συνεργασίας και επικοινωνίας.  Ήδη, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου κερδίζει διαρκώς έδαφος στην προσπάθεια για την προαγωγή της επιστήμης, του πνεύματος 
και του πολιτισμού.  Ένα όραμα που το συμμεριζόμαστε όλοι. Η αριστεία ανήκει στις αξίες που δεν δω-
ρίζονται ή απονέμονται, αλλά κατακτώνται. Είναι μια επισφράγιση και αναγνώριση αξίας στην οποία 
η κάθε σύγχρονη κοινωνία θέλει να επενδύει με στόχο την  αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχει 
ενώπιον της, τον αγώνα για την καθολική ευημερία των πολιτών και τη διαρκή ανάπτυξή της. Ασφα-
λώς, η πανεπιστημιακή αριστεία είναι μεγάλος σταθμός και ορόσημο ζωής, που αντανακλά το υψηλό 
επίπεδο γνώσεων και τις αξίες που μεταλαμπαδεύονται σε κάθε φοιτητή, ο οποίος, ολοκληρώνοντας 
τις σπουδές του, είναι έτοιμος να εισέλθει στο στίβο της ζωής. Σε έναν κόσμο που είναι μεν δύσκολος 
και απαιτητικός,  και που συνάμα, όμως, δεν παύει να αποτελεί γόνιμο ερέθισμα για έμπνευση και 
δημιουργία για εκείνους που οραματίζονται την κατάκτηση των πιο ψηλών κορυφών της γνώσης και 
του πνεύματος. Συγχαίρω ιδιαίτερα όλους τους άριστους και μαζί τους όλους ανεξαιρέτως τους νέους 
που με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και κατακτήσεις τους ενισχύουν τις προσδοκίες και τις ελπίδες του 
καθενός μας για μια πατρίδα χωρίς αδιέξοδα, μια πατρίδα που θέλει να πάει μπροστά με δυναμισμό, 
αισιοδοξία και πίστη, επενδύοντας σε ό, τι πιο πολύτιμο διαθέτει, τους νέους. 

Πρόλογος 

κ. Νίκου Αναστασιάδη, 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
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1º Βραβείο

Πηνελόπη Ερωτοκρίτου

Κωνσταντίνος Δουλάμης

Γιώργος Κορνιώτης

Λουκάς Λουκά

Κλεοπάτρα Χριστοφόρου
Καλυψώ Θεοδότου
Χαράλαμπος Χαραλάμπους

Ανδρέας Στυλιανίδης

Λοΐζος Μιχαήλ

Μάριος Παυλίδης

Έλενα Ματσάγγου 

Χάρης Χαριλάου

Φιλιώ  Κωνσταντίνου 
Κώστας Κωνσταντίνου

Κυπριανός Παπαθεοδώρου

Ξενής Μάμα

Αγγέλα Ευαγόρου

Πάρης  Μυλωνάς

Κυριάκος  Σεργίου

Νικολέττα Νεοφύτου

Χρίστος Μιχαηλίδης

Μαρτινιανός Παπαδόπουλος

Χρίστος Λιόλιος

Τμήμα

Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Οικονομικών

Επιστημών της Αγωγής

Μαθηματικών και Στατιστικής
Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Επιστημών της Αγώγης

Επιστημών της Αγωγής

Πληροφορικής

Μαθηματικών και Στατιστικής

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Επιστημών της Αγωγής

Επιστημών της Αγωγής

Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Μαθηματικών και Στατιστικής

Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Μαθηματικών και Στατιστικής

Οικονομικών

Ψυχολογίας

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Βραβεία του Προέδρου της Δημοκρατίας ανά έτος:
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2º  Βραβείο

Διοτίμα Παπαδή

Σάββας Γεωργιάδης

Ευαγγελία Μυράλη

Δημήτρης Κουρσάρος

Χάρις Τσίκκου

Χριστίνα Σαββίδου

Κατερίνα Γιάγκου

Ιουλία Τελεβάντου

Γιώργος Ιωάννου

Ανδρέας Καλογήρου

Ιωάννα Μετέ

Ελευθέριος Σάββα

Χρυσόστομος Μαρασίνου

Χριστόδουλος Σάββα

Άντριου Ανδρόνικος Καλλής

Γρηγόρης Σπανούδης

Τμήμα

Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Χημείας

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Οικονομικών

Μαθηματικών και Στατιστικής

Μαθηματικών και Στατιστικής

Μαθηματικών και Στατιστικής

Μαθηματικών και Στατιστικής

Μαθηματικών και Στατιστικής

Χημείας

Ψυχολογίας

Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Φυσικής

Μαθηματικών και Στατιστικής

Αρχιτεκτονικής

Φυσικής

Βραβεία του Προέδρου της Δημοκρατίας ανά έτος:
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Η φοίτηση πριν από εικοσιπέντε χρόνια σε ένα πανεπιστήμιο χωρίς παρελθόν (αλλά 
με πολλά υποσχόμενο μέλλον) ήταν πρόκληση, συλλογική για την Κύπρο και ατομική για 
τον καθέναν από εμάς που πιστέψαμε και επενδύσαμε στον θεσμό αυτό.  Για τους πρώτους 
φοιτητές, οι δυσκολίες και οι αδυναμίες της αρχής καθιστούσαν το εγχείρημα ριψοκίνδυνο· 
ωστόσο, οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες του καινούριου το έκαναν ελκυστικό. H σθεναρή 
πίστη μιας κοινωνίας, η οποία επιζητούσε να ικανοποιήσει την ανάγκη του Κύπριου νέου 
να σπουδάσει στη χώρα του αποτελούσε πηγή ελπίδας και αισιοδοξίας. Ήταν τιμή μου να 
είμαι στην ομάδα των πρώτων φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Όχι μόνο γιατί το Πα-
νεπιστήμιο κέρδισε το μεγάλο στοίχημα και άνοιξε για τους φοιτητές του δρόμους κοινωνι-
κής, επαγγελματικής και πνευματικής καταξίωσης. Αλλά κυρίως γιατί έθρεψε, και συντηρεί 
ακόμη με τους απόφοιτούς του μια σχέση μοναδική και πολύτιμη, σχέση δυναμική και αμ-
φίδρομη, σχέση σεβασμού, εκτίμησης, δημιουργίας και περηφάνιας. 

Πηνελόπη Ερωτοκρίτου
Διπλωμάτης

Τάξη 1996
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου το 1998 και 16 χρόνια μετά μπορώ να πω 
ότι τα 4 χρόνια σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο με προετοίμασαν για μια επιτυχημένη ακα-
δημαϊκή καριέρα. Μετά το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές 
στο Yale University και απέκτησα διδακτορικό υπό την επίβλεψη του Νομπελίστα οικονο-
μολόγου Robert Shiller και του οικονομέτρη Peter Phillips. Δίδαξα χρηματοοικονομική στο 
University of Notre Dame, υπηρέτησα ως οικονομολόγος στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα 
(Federal Reserve) στην Ουάσιγκτον, και τώρα είμαι αναπληρωτής καθηγητής χρηματοοικο-
νομικής στο University of Miami. Η ακαδημαϊκή μου έρευνα επικεντρώνεται στη ψυχολο-
γία του επενδυτή και πώς αυτή η ψυχολογία επηρεάζει τη χρηματαγορά. 

Γιώργος Κορνιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής 
University of Miami

Τάξη 1998



10

Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν για εμένα η απαρχή της ακαδημαϊκής μου καριέρας με 
δύο ουσιαστικούς τρόπους. Είμαι Αναπληρωτής Καθηγητής της Διδακτικής των Φυσικών 
Επιστημών στο Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι 
προπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με έκαναν να αγαπήσω τη διαδι-
κασία ανάπτυξης νέας γνώσης, την έρευνα και την καινοτομία. Μου προσέφεραν εμπειρίες 
γνώσης και μάθησης από διάφορες γνωστικές περιοχές (Επιστήμες της Αγωγής, Φυσική, 
Βιολογία, Πληροφορική) και εμπειρίες έρευνας, οι οποίες μου καλλιέργησαν τη δίψα για 
μάθηση και συνάμα δημιουργία, οδηγώντας με έτσι στο να ακολουθήσω μεταπτυχιακές και 
αργότερα διδακτορικές σπουδές στις ΗΠΑ. Επιστρέφοντας στην Κύπρο, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου μου προσέφερε την πρώτη μου εργασιακή στέγη, ως ανάδοχος φορέας σε δύο 
μεταδιδακτορικά ερευνητικά μου προγράμματα (2004-2006, 2006-2008) τα οποία χρη-
ματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Λουκάς Λουκά
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τάξη 1999
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Οι σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στον τομέα της Κλασικής Φιλολογίας ήταν 
για μένα η πρώτη και μοναδική επιλογή μου. Είχα την τύχη να έχω διακεκριμένους Καθη-
γητές από την Κύπρο αλλά  και από την Ελλάδα, οι οποίοι μου έδωσαν όλα τα απαραίτητα 
εφόδια και με ενέπνευσαν ώστε να συνεχίσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στον τομέα 
της Κλασικής Φιλολογίας στα Πανεπιστήμια του Cambridge (M.Phil.) και του University 
College London (PhD), με την υποτροφία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Μέσα από το πρόγραμμα ERASMUS είχα επίσης την ευκαιρία να σπουδάσω στο ιστορικό 
Πανεπιστήμιο του Freiburg στη Γερμανία, και να αποκτήσω σπουδαίες εμπειρίες όχι μόνο 
ακαδημαϊκές αλλά και προσωπικές. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν μου προσέφερε απλώς 
τις ειδικές γνώσεις που είναι απαραίτητες στην επαγγελματική μου καριέρα, αλλά μου εμ-
φύσησε και το πάθος για τις ανθρωπιστικές αξίες και την ελεύθερη κριτική σκέψη.

Διοτίμα Παπαδή
Λέκτορας Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου
M.Phil. University of Cambridge, PhD University College London
2° Βραβείο

Τάξη 1999
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπήρξε ένα ορόσημο στη ζωή μου. Αποφοίτησα το 2000 με 
πτυχίο Μαθηματικών και Στατιστικής και κατά τη διάρκεια των σπουδών μου απέκτησα γε-
ρές επιστημονικές βάσεις και ενίσχυσα την ατομική και κοινωνική συνείδησή μου. Με την 
ενθάρρυνση του πανεπιστημίου συνέχισα τις σπουδές στο Brown University των ΗΠΑ με 
πλήρη υποτροφία όπου και έλαβα το Διδακτορικό τίτλο. Οι σπουδές μου στο Brown, τα 
γερά θεμέλια και εφόδια που μου παρείχε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η σκληρή δουλειά, 
μου επέτρεψαν να ανταγωνιστώ επιτυχώς και να διακριθώ σε διεθνές επίπεδο. Όνειρό μου 
ήταν να επιστρέψω σε αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα που τόσα μου προσέφερε με σκοπό να 
του προσφέρω και εγώ τις δικές μου γνώσεις και εμπειρίες. Μετά από χρόνια εργασίας στο 
εξωτερικό, βρίσκομαι τώρα στην θέση της Επίκουρης Καθηγήτριας στο τμήμα Μαθηματι-
κών και Στατιστικής συμβάλλοντας στην προαγωγή της επιστήμης, της γνώσης αλλά και στη 
διάπλαση νέων ανθρώπων με ισχυρή προσωπικότητα και ενεργή κοινωνική συμμετοχή.

Κλεοπάτρα Χριστοφόρου
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής,
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τάξη 2000
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), στο οποίο ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές σπουδές στις 
επιστήμες της αγωγής με δευτερεύον πτυχίο στα μαθηματικά, μου έδωσε σημαντικά εφόδια 
για μεταπτυχιακές σπουδές στα μαθηματικά (MSc) και τη διδακτική των μαθηματικών (MSc, 
PhD) στο University of Michigan. Προτού εξασφαλίσω μόνιμη θέση ακαδημαϊκού προσω-
πικού στο University of Cambridge με ειδικότητα στη διδακτική των μαθηματικών, διετέ-
λεσα ακαδημαϊκός συνεργάτης στο University of California-Berkeley και στο University of 
Oxford. Το ΠΚ έκανε αξιόλογα βήματα προόδου στα λίγα χρόνια της λειτουργίας του. Το 
κύρος του οργανισμού στην κυπριακή κοινωνία και ο ρόλος του στη διεθνή ακαδημαϊκή 
κοινότητα θα ενδυναμώνονται όσο το ΠΚ εδραιώνει πρακτικές και διαδικασίες που θέτουν 
υπεράνω όλων την ακαδημαϊκή αριστεία.

Ανδρέας Στυλιανίδης
Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Cambridge, 
Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Τάξη 2001
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με πτυχίο στην Πληροφορική και δευτε-
ρεύον πτυχίο στα Μαθηματικά. Οι στέρεες ακαδημαϊκές βάσεις που απέκτησα στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου μου επέτρεψαν να συνεχίσω τις σπουδές μου στο Harvard University, 
από όπου αποφοίτησα με μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην Πληροφορική. Επιστρέφο-
ντας στην Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μου προσέφερε την πρώτη μου θέση εργασίας, 
ως Επισκέπτη Λέκτορα στο Τμήμα Πληροφορικής. Σήμερα, από την παρούσα μου θέση 
ως Επίκουρος Καθηγητής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνεχίζω να διατηρώ στενή 
επαφή με το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω ερευνητικών συνεργασιών, κάποιες από τις οποί-
ες είχαν αρχίσει όταν ήμουν ακόμα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Λοΐζος Μιχαήλ
Επίκουρος Καθηγητής, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τάξη 2002
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Είναι μεγάλη μου τιμή που, έντεκα χρόνια μετά την ανεπανάληπτη εμπειρία της βρά-
βευσής μου από τον αείμνηστο Τάσσο Παπαδόπουλο, κλήθηκα να εκφράσω την προσω-
πική μου θεώρηση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιό μας υπήρξε 
εφηβικός πόθος και λαχτάρα, η απομύζηση κάθε ικμάδας γνώσεων και εμπειριών που 
προσέφερε το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του τόπου μας ήταν τρόπος ζωής για εμένα 
στα πρώτα χρόνια του μετεφηβικού μου βίου ενώ, η ώριμη πλέον φάση των διδακτορικών 
μου σπουδών στη νεοελληνική φιλολογία, σφράγισε μια εμπειρία ζωής την οποία διατηρώ 
ως κόρην οφθαλμού, η οποία με βοήθησε να εξελιχθώ ως άνθρωπος και να προοδεύσω ως 
επιστήμονας.  Η πρόσφατη, εντυπωσιακή άνοδος των 25 θέσεων του Πανεπιστημίου μας 
στον κατάλογο με τα 1.000 κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, αποτελεί έναν ακόμη λόγο 
για τον οποίο αισθάνομαι ιδιαίτερα περήφανη και προνομιούχα που είμαι απόφοιτη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι λοιπόν άπεφθη η ευχή μου το Πανεπιστήμιό μας να συνε-
χίσει να προοδεύει στον τομέα της έρευνας και της διδασκαλίας, στοχεύοντας στην παροχή 
ουσιαστικής αρωγής στην κυπριακή κοινωνία, αξιοποιώντας τους απόφοιτούς του ως τους 
καλύτερους πρεσβευτές και βοηθούς του στο πολυεπίπεδο έργο που με συνέπεια επιτελεί 
εδώ και 25 χρόνια στον τόπο μας. 

Έλενα Ματσάγγου 
Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας

Τάξη 2004
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Η εκπαίδευση συνιστά μια σημαντική διάσταση διαμόρφωσης της πνευματικής 
καλλιέργειας  και αναπόφευκτα της προσωπικότητας κάθε ατόμου. Μέσω αυτής διανοίγο-
νται οι ορίζοντες του ανθρώπου και παρέχονται τα εφόδια για υλοποίηση των ονείρων που 
ο καθένας θέτει στη ζωή του. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ένα εξαίρετo «Ανώτατο Εκπαι-
δευτικό Ίδρυμα», εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης και επιστημονικής έρευνας, 
παρείχε και σε μένα εκείνα τα εφόδια, ώστε με επαρκή ακαδημαϊκή μόρφωση να πραγμα-
τώσω στόχους που είχα θέσει. Παράλληλα, ανέπτυξε τη διάθεση προσφοράς και συμμετοχής 
στα κοινωνικά δρώμενα, ώστε μελλοντικά να συνεισφέρω, τόσο επαγγελματικά όσο και προ-
σωπικά, στο κοινωνικό σύνολο. Σήμερα πλέον, ως εκπαιδευτικός και αποχτώντας ποικίλες 
εμπειρίες στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
αποτέλεσε σταθμό στα νεανικά μου βιώματα και ταυτόχρονα, αφετηρία προς νέους δρόμους 
επαγγελματικής και κοινωνικής πορείας. 

Χάρης Χαριλάου
Εκπαιδευτικός

Τάξη 2005
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Δη-
μοτική Εκπαίδευση) του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2006. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μου 
παρείχε πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες και σηματοδότησε την απαρχή του 
ακαδημαϊκού μου ταξιδιού το οποίο οδήγησε, μεταξύ άλλων, στην απόκτηση δύο μετα-
πτυχιακών τίτλων στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (ΜΑ) και στην Εκπαιδευτική Έρευνα 
(MPhil) αντίστοιχα, και διδακτορικού τίτλου στην Εκπαιδευτική Γλωσσολογία (PhD) από το 
Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναπόφευκτα αποτελεί αναπόσπα-
στο τμήμα της ακαδημαϊκής μου ταυτότητας. Τώρα εργάζομαι ως ερευνήτρια στο τμήμα 
‘Cambridge Assessment’ του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ και ασχολούμαι με θέματα που 
άπτονται της εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Φιλιώ Κωνσταντίνου
Ερευνήτρια, Cambridge Assessment, 
University of Cambridge

Τάξη 2006
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπήρξε ο βασικός χώρος στον οποίο άρχισε να ωριμάζει 
η σκέψη μου και όπου απέκτησα τα εργαλεία για να αναλύω κριτικά τον κόσμο. Σε αυτά 
συνέβαλαν βεβαίως οι καθηγήτριες και οι καθηγητές μου, οι οποίοι με έκαναν να καταλάβω 
τους διαφορετικούς τρόπους, που μπορεί κανείς να προσεγγίσει τη γνώση. Μου έδωσαν 
ακόμα την ευκαιρία να πειραματιστώ και συγκεκριμένα να θέσω σε εφαρμογή παιδαγω-
γικές μεθόδους, μιας και το αντικείμενο των σπουδών μου είναι οι επιστήμες της αγωγής. 
Η επιστημονική κατάρτιση που απέκτησα αποτελεί τη βάση της μετέπειτα επαγγελματικής 
ανάπτυξης ως εκπαιδευτικός. Δεν μπορώ να παραλείψω να αναφέρω τη συμβολή που είχε 
στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου, η εμπλοκή μου με τον θεατρικό όμιλο και τον όμιλο 
πειραματικής έκφρασης. Οι φίλοι που έχω αποκτήσει μέσα από όλη αυτή την εμπειρία, 
αλλά και γενικότερα από τη φοιτητική μου ζωή, παραμένουν κοντά μου μέχρι και σήμερα. 
Αξίζει ακόμα να αναφέρω ότι αποφοιτώντας από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, που 
αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς, και διαθέτει ποιοτικό πρόγραμ-
μα σπουδών, συνέβαλε στο να συνεχίσω μεταπτυχιακές σπουδές σε αξιόλογο πανεπιστή-
μιο του εξωτερικού. Μέσα από την ακαδημαϊκή μου σταδιοδρομία απέκτησα την ανάγκη 
συνεχούς αναζήτησης της γνώσης. Λόγω αυτής της ανάγκης, αλλά και της εμπιστοσύνης 
που απέκτησα στην ποιότητα της ακαδημαϊκής μόρφωσης που παρέχει το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, συνεχίζω τώρα τις σπουδές μου σε αυτό, ως διδακτορικός. 

Κώστας Κωνσταντίνου
Διδακτορικός φοιτητής

Τάξη 2006
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Το 2003 ξεκίνησα τις σπουδές μου στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπου-
δών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αποφοιτώντας το 2007, είχα την τιμή να βραβευθώ με το 
Πρώτο Βραβείο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέσα από την πορεία των 
τεσσάρων αυτών χρόνων έμαθα πως η επιτυχία αποκτάται με πολύ κόπο και επιμονή! Η 
απόκτηση του πτυχίου αποτέλεσε απλώς το τέρμα μιας διαδρομής, όπου μέσα από αυτήν 
έμαθα πως η επιτυχία βρίσκεται στο να προχωράς και να προοδεύεις, χωρίς να χάνεις τον 
ενθουσιασμό σου! Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέχισε και συνεχίζει να αποτελεί για μένα 
το δρόμο προς τη φώτιση και τη γνώση.  Ένας φάρος που με καθοδήγησε στη σοφία, αλλά 
και στην ταπεινοφροσύνη. Από τότε μέχρι σήμερα, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Με-
ταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), ενώ από το 2014 φοιτώ στο 
Τμήμα Νομικής. Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια εργάζομαι στην Αστυνομία Κύπρου.  Με 
την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεό, την οικογένειά μου, όλους όσοι με 
στήριξαν στις προσπάθειές μου και βέβαια τους καθηγητές μου...! 

Κυπριανός Παπαθεοδώρου
Λοχίας, Αστυνομία Κύπρου

Τάξη 2007
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Ονομάζομαι Ξένιος Μάμα και είμαι απόφοιτος του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανα-
τολικών Σπουδών (Πτυχίο Τουρκικών Σπουδών/ Φιλολογία – Λογοτεχνία) του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, το 2008. Κατά την αποφοίτησή μου το καλοκαίρι του 2008, μου απένειμαν 
το πρώτο βραβείο του ΠτΔ, για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση κατά τη διάρκεια των 
σπουδών μου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποτέλεσε και αποτελεί για μένα, έναν «Φάρο 
Γνώσης» αλλά και πηγή έμπνευσης, αφού μου έδωσε όλα εκείνα τα εφόδια και τις γνώσεις, 
ώστε να μπορέσω μετέπειτα να υλοποιήσω τα όνειρα και τις φιλοδοξίες μου, ιδίως σε επαγ-
γελματικό επίπεδο, στον τομέα των σπουδών μου.  Είμαι μέλος της Αστυνομίας Κύπρου και 
υπηρετώ στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Υπήρξα, επί σειρά ετών, εκπαιδευτής της τουρκικής 
γλώσσας, στην Αστυνομική Ακαδημία καθώς και στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργεί-
ου Παιδείας.

Ξενής Μάμας
Λοχίας, Αστυνομία Κύπρου

Τάξη 2008
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Έξι χρόνια έχουν περάσει από την αποφοίτησή μου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, από 
το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής. Σαν να ήταν χθες. Κοιτάζοντας πίσω στο χρόνο, 
διαπιστώνω ότι η πορεία για την εξασφάλιση του πτυχίου, μου έδωσε τα απαραίτητα προ-
σόντα και εφόδια για τη μετέπειτα πορεία μου ως εγκεκριμένη λογίστρια: την ικανότητα ανά-
λυσης πληροφοριών και της κριτικής σκέψης. Η διάκριση που κέρδισα στο πανεπιστήμιο 
ως πρωτεύσασα, ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή μου και συνέβαλε αφενός στη συνειδητοποί-
ηση ότι με σκληρή δουλειά και οργάνωση μπορείς να επιτύχεις κάθε στόχο που θέτεις και 
αφετέρου στη συνειδητοποίηση της σημαντικότητας του να θέτεις υψηλούς στόχους στη ζωή 
σου. Στα παραπάνω συνέβαλαν τόσο το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και το οργανωμένο 
ακαδημαϊκό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και η στήριξη από τους καθηγη-
τές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. 

Αγγέλα Ευαγόρου
Εγκεκριμένη Λογίστρια, EY, Bristol (UK)

Τάξη 2009
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Μπηκα στο Πανεπιστήμιο στην ηλικία των 31 χρόνων ενώ ήδη εργαζόμουν στην 
Αστυνομία Κύπρου. Για μένα Πανεπιστήμιο σημαίνει πηγή επιστήμης και παιδείας, όπου 
παράλληλα με την επιστημονική γνώση καλλιεργείται η ψυχή και το πνεύμα και το κυριό-
τερο, η κριτική σκέψη. Αρχές και αξίες όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, η 
ελευθερία, η ισότητα, η ηθική, η αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο σεβασμός στους 
νόμους, τα δικαιώματα τού πολίτη κ.λπ., διδάσκονται και γίνονται κατανοητά στο πλαίσιο 
της πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Έτσι λοιπόν, παρόλο που ήμουν σε μια σχετικά ώριμη 
ηλικία, το Πανεπιστήμιο γενικά έχει αλλάξει τη θεώρησή μου για την κοινωνία που ζούμε 
και γενικότερα για τον κόσμο.

Πάρης Μυλωνάς
Λοχίας, Αστυνομία Κύπρου

Τάξη 2010
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Η φοίτησή μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως προπτυχιακός φοιτητής ήταν μια εμπει-
ρία πολύτιμη τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκό όσο και κοινωνικό. Μου έδωσε τη γνώση, την 
έμπνευση και την ώθηση για να συνεχίσω τις σπουδές μου, τώρα ως διδακτορικός φοιτη-
τής στο Τμήμα Μαθηματικών, στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin-Madison στις ΗΠΑ. Είμαι 
πεπεισμένος πως η ιδιαίτερη σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη σύγχρονη 
έρευνα, και το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας που παρέχει, θα συνεχίσουν να εφοδιάζουν τον 
κάθε φοιτητή με γνώσεις και εμπειρίες οι οποίες θα είναι καταλυτικές στην επίτευξη των 
στόχων του.

Κυριάκος Σεργίου
Διδακτορικός φοιτητής, Τμήμα Μαθηματικών, 
Πανεπιστήμιο Wisconsin-Madison, ΗΠΑ

Τάξη 2011
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 Αποφοίτησα από τo τμήμα Οικονομικών της Σχολής Οικονομικών και Επιστημών Δι-
οίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου το ακαδημαικό έτος 2011-2012. Στα τέσσερα χρόνια 
φοίτησης στο Πανεπιστήμιο είχα την ευκαιρία να επεκτείνω τις γνώσεις μου στον τομέα 
ενδιαφέροντός μου, ασχολήθηκα με έρευνα και απέκτησα τα κατάλληλα εφόδια για να γίνω 
ενεργό και ικανό μέλος της αγοράς εργασίας. Σ’όλη αυτή τη διαδρομή στο Πανεπιστήμιο οι 
καθηγητές μου λειτούργησαν ως καθοδηγητές και πρότυπα. Προσωπικά θεωρώ τιμή που 
ανήκω στον μεγάλο κύκλο των αποφοίτων του πανεπιστημίου, το οποίο πέτυχε να έχει μια 
αξιοζήλευτη εξέλιξη τα πρώτα εικοσιπέντε χρόνια λειτουργίας του. Μετά το τέλος των σπου-
δών μου αποφάσισα να ακολουθήσω τον επαγγελματικό τίτλο, Chartered accountant, ACA, 
όπου πέτυχα να λάβω αρκετές παγκόσμιες  διακρίσεις και σήμερα εργάζομαι ως ελέγκτρια 
στην PwC Κύπρου. Οι βάσεις που μου προσέφερε το Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν πολύ 
στέρεες και οδηγούν ακόμη τα βήματά μου σε ψηλότερα σκαλοπάτια της επαγγελματικής 
μου πορείας. Ευχαριστώ, λοιπόν, το πανεπιστήμιο για όσα προσέφερε σε μένα, στους νέους 
της χώρας μου και εύχομαι να συνεχίσει να είναι ο στιλοβάτης της κυπριακής εκπαίδευσης.

Νικολέττα Νεοφύτου 
Ελέγκτρια, PwC Κύπρου

Τάξη 2012
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Χώρος αγαπημένος -δικός μου και της παρέας- γεμάτος ευχάριστα 
βιώματα και αναμνήσεις. Μια πραγματικά όμορφη και ουσιαστική εμπειρία που εν μέρει 
διαμόρφωσε αυτό που είμαι σήμερα. Στις αίθουσές του δεν πήρα απλά γνώσεις, αλλά έμαθα 
να τις αναζητώ και να στέκομαι κριτικά απέναντί τους. Νομίζω ότι αυτός ήταν και ο στόχος 
του, εύγλωττα διατυπωμένος με δύο λέξεις: «Δράξασθε Παιδείας». Μια συνεχής υπενθύμι-
ση πως οφείλουμε να «παιδευόμαστε», ειδικά σε αυτόν τον τόπο που -κατά τον Σεφέρη- όλοι 
είμαστε τόσο τραγικά αυτοδίδακτοι... Σήμερα είμαι έγγαμος ιερέας δύο παιδιών, δάσκαλος 
δημοτικής εκπαίδευσης, πτυχιούχος Ψυχολογίας  και διδακτορικός φοιτητής Ψυχολογίας.  

Πατήρ Χρίστος Μιχαηλίδης
Εκπαιδευτικός, Διδακτορικός Φοιτητής Ψυχολογίας

Τάξη 2013
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 Αποφοίτησα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Ιούνιο του 2014 από το τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και είχα την τιμή να είμαι ένας από 
τους πρωτεύσαντες απόφοιτους στη σύντομη αλλά γεμάτη επιτυχία ιστορία του. Το πτυχίο, 
οι εμπειρίες και οι γνώσεις από το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτέλεσαν το κλειδί για να συ-
νεχίσω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στον τομέα της 
Πληροφορικής. Απόφοιτος πλέον και από ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα του 
κόσμου, μπορώ να πω με σιγουριά πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου όχι μόνο δεν υστερεί, 
αλλά το επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχει ανταγωνίζεται και πολλές φορές ξεπερνά αυτό 
των ξένων πανεπιστημίων. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις στιγμές με τους συμφοιτητές μου, το εν-
διαφέρον των καθηγητών, αλλά και την ανεκτίμητη εμπειρία που αποκόμισα μέσα από την 
εργοδότησή μου στο ερευνητικό κέντρο ΚΟΙΟΣ, εμπειρία που αποτέλεσε τον πιο σημαντικό 
παράγοντα για να εργοδοτούμαι πλέον ως αναλυτής σε έναν από τους μεγαλύτερους επεν-
δυτικούς κολοσσούς, την J.P. Morgan.

Μαρτινιανός Παπαδόπουλος
Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων, J.P. Morgan

Τάξη 2014
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Αριστούχοι φοιτητές 1996 – 2015

 Τι σημαίνει για εμένα το Πανεπιστήμιο;  Μάθηση. Σταγόνες δροσιάς από τον ωκεανό 
της ανθρώπινης σοφίας. Έρευνα. Εμβρίθεια γνώσης. Καινοτομία. Επιστήμη. Οργάνωση. Δη-
μιουργικότητα. Πνευματική ευεξία. Άνθρωποι. Προσήνεια. Σεβασμός. Αξιοπρέπεια. Φίλοι 
και φίλες. Γέλια. Μια γλυκιά ανάμνηση. Συμφοιτήτριες και συμφοιτητές – συνοδοιπόροι στις 
δαιδαλώδεις ατραπούς της επιστήμης και της έρευνας. Καθηγήτριες και καθηγητές – εμπρο-
σθοφυλακή στον αγώνα για την κατάκτηση της γνώσης. Φιλολογία. Λογοτεχνία. Γλωσσολο-
γία. Παλαιογραφία. Μελέτη. Διαλέξεις. Βιβλία. Εξετάσεις. Ατέλειωτες ώρες στη βιβλιοθήκη. 
Σκαριφήματα σε φοιτητικά τετράδια. Διεύρυνση πνευματικού ορίζοντα. Καλλιέργεια ψυχής. 
Ευβουλία. Ορθοφροσύνη. Αρετή. Ανάταση ψυχής. Μεταρσίωση. Ολβιότητα. Αυτοπραγμά-
τωση. Καταφύγιο σε χαλεπούς καιρούς. Όαση αξιοκρατίας. Βήμα διαλόγου. Τελεσφόρηση 
προσπαθειών. Ευόδωση στόχων. Αισιοδοξία. Ευκαιρίες. Ελπίδα. Δικαίωμα στο όνειρο. Προ-
οπτική. Επιτυχία. Εφαλτήριο για ένα καλύτερο αύριο.

Χρίστος Λιόλιος
Απόφοιτος Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Τάξη 2015
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