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216 ΝΕΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόεδρος της Δημοκρατίας: «Θα αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο,
περισσότερη ενέργεια και προσπάθεια για να δημιουργήσουμε μία χώρα
που θα αξίζει στους νέους μας»
Παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, του
Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ.
Δημήτρη Συλλούρη, καθώς και άλλων
πολιτειακών αξιωματούχων, το Πανεπιστήμιο
Κύπρου «παρέδωσε» στην κοινωνία και στον
επιχειρηματικό κόσμο, 216 απόφοιτους πλήρως
καταρτισμένους και εφοδιασμένους με τις
απαραίτητες γνώσεις και προσόντα, έτοιμους να
αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες οικονομικές
προκλήσεις. Κατά την Τελετή Αποφοίτησης των
Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου
Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018,
απονεμήθηκαν 188 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Επιπέδου Μάστερ και 28 Διδακτορικοί Τίτλοι της
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης,
της Πολυτεχνικής Σχολής και της Φιλοσοφικής Σχολής.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης αφού συνεχάρη θερμά τους απόφοιτους
ανέφερε ότι βλέποντας τους σήμερα, έτοιμους, εξοπλισμένους με τον μεταπτυχιακό τους τίτλο, είναι
βέβαιος «πως στην χώρα μας έχουμε τεράστιες προοπτικές. Μπορούμε να πάμε ακόμη πιο ψηλά,
έχοντας εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις, στις δικές σας δυνατότητες». Ο κ. Αναστασιάδης
τόνισε ότι θα αφιερωθεί περισσότερος χρόνος, περισσότερη ενέργεια και προσπάθεια «για να
δημιουργήσουμε μία χώρα που θα αξίζει στους νέους μας. Μία χώρα ασφαλή, ειρηνική και
ευημερούσα. Μία χώρα στην οποία θα μπορείτε εσείς, οι νέοι επιστήμονες να καλύψετε τις
φιλοδοξίες σας, να υλοποιήσετε τα όνειρα σας και να συμβάλετε με τον δικό σας μοναδικό τρόπο

στη βελτίωσή της». «Χρειαζόμαστε τους νέους δίπλα μας» συνέχισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
«Τους νέους στους οποίους ως κοινωνία και εγώ προσωπικά επενδύουμε προκειμένου να
συμβάλουν στις προσπάθειες που καταβάλουμε για συνολικό εκσυγχρονισμό του κράτους μας, για
να δημιουργήσουμε τις στέρεες βάσεις στις οποίες θα μπορέσετε να αναδείξετε περαιτέρω τις
δυνατότητές σας» Ο κ. Αναστασιάδης έδωσε έμφαση στην αξία και τη σπουδαιότητα της έρευνας
και της καινοτομίας σημειώνοντας ότι στόχος είναι η μετατροπή της Κύπρου σε ένα περιφερειακό
κέντρο εφαρμοσμένης γνώσης, κάτι που θα επιτευχθεί επενδύοντας πέραν των 350 εκατομμυρίων
σε σύγχρονες ερευνητικές υποδομές στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Κατά την ομιλία του με τίτλο «Καινοτομία Επιχειρηματικότητα: Το Στοίχημα της Νέας
Εποχής» ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,
έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο
Κύπρου εξελίσσεται ραγδαία και ότι από την
έναρξη, μέχρι και την ολοκλήρωση των
σπουδών των σημερινών αποφοίτων, έχει
επεκταθεί
κτηριακά,
ενδυναμωθεί
επιστημονικά, διακρίνεται σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και συνεχίζει δυναμικά την πορεία
διεθνοποίησής του. Απευθυνόμενος προς τους απόφοιτους, ο Πρύτανης τους χαρακτήρισε ως την
ελίτ της γνώσης, από την οποία τόσο η Πολιτεία, όσο και η κοινωνία έχει υψηλές προσδοκίες. Ο κ.
Χριστοφίδης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο επισκέφθηκε δεκάδες επιχειρήσεις
που εργοδοτούν απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου, επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας,
τράπεζες, λογιστικούς και ελεγκτικούς οίκους και επιτυχημένες βιομηχανίες τροφίμων, γνωρίζοντας
νέα παιδιά που ανταγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο και τα καταφέρνουν. «Νέα παιδιά που έχουν
κερδίσει με την αξία τους το διεθνή παραγωγικό κόσμο. Μπορούμε λοιπόν, μπορούμε!» τόνισε ο
Πρύτανης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι «να δημιουργήσουμε το πανεπιστήμιο της καινοτομίας,
για να αναδείξετε εσείς αύριο την κοινωνία της δημιουργίας και των επιχειρήσεων. Αυτές τις μέρες
κάτι συμβαίνει στη χώρα μας. Αναδύονται νέες δημιουργικές δυνάμεις, ξεπροβάλλουν όλο και
περισσότεροι νέοι άνθρωποι που θέλουν να καινοτομήσουν, που τολμούν να φτιάξουν τις δικές τους
επιχειρήσεις και να παράγουν το καινούριο. Αυτός είναι ο δρόμος για να καταστεί η Κύπρος μια
σοβαρή και παραγωγική χώρα» τόνισε, συνεχίζοντας «Το στοίχημα της νέας εποχής είστε εσείς. Η
αποφασιστικότητά σας να μην συντηρείτε το παλιό και το παρωχημένο. Δεν λέω να «διαλύσετε» ότι
δημιούργησαν οι προηγούμενοι. Λέω να το επεξεργαστείτε, να το βελτιώσετε και να το
τελειοποιήσετε. Ότι είναι λάθος να το καταρρίψετε και να το διορθώσετε».
Χαιρετισμό στην Τελετή απηύθυνε και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου,
κ. Γιώργος Δαβίδ , ο οποίος αφού χαρακτήρισε την τελετή αποφοίτησης, συγχρόνως ως ένα τέλος
και μια αρχή, συνεχάρη τους απόφοιτους, καθώς και τους καθηγητές και το επιστημονικό
προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου που μοιράζονται ένα μερίδιο της επιτυχίας. Ο κ. Δαβίδ,
χαρακτήρισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ένα ίδρυμα που εφοδιάζει τους αποφοίτους του με τις
γνώσεις, τις δεξιότητες και την κριτική και αναλυτική σκέψη, που τους καθιστούν ικανούς να
διακριθούν τόσο επαγγελματικά όσο και επιστημονικά, οπουδήποτε στον κόσμο, ανταποκρινόμενοι
άριστα στο ανταγωνιστικό κλίμα των καιρών. Τέλος, ευχήθηκε σε όλους ανεξαιρέτως να
αξιοποιήσουν το ταλέντο και τις γνώσεις τους για το καλύτερο – έκαστος εφ' ω ετάχθη.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας δήλωσε
περήφανος για την ποιότητα των μεταπτυχιακών αποφοίτων οι οποίοι, όπως τόνισε: «Έχουν
περάσει από απαιτητικά προγράμματα σπουδών, όπως ακριβώς θα έκαναν στα καλύτερα
πανεπιστήμια του κόσμου». Ο κ. Τσούκας τόνισε ότι τα πτυχία του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν
κύρος, σε διεθνές επίπεδο και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι στους διδάκτορές του, τα
ξένα καλά πανεπιστήμια προσφέρουν πρόθυμα εργασία, ενώ αρκετοί από αυτούς ήδη δημοσιεύουν
στα καλύτερα ακαδημαϊκά περιοδικά. «Για τους αποφοίτους μάστερ» συνέχισε ο Κοσμήτορας «οι
εργοδότες μας λένε τα καλύτερα λόγια – είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας. Αυτή την παράδοση
απαιτητικής ποιότητας, που ζητά από τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας να τεντωθούν λίγο
περισσότερο, να απαιτήσουν από τον εαυτό τους μεγαλύτερα επιτεύγματα, σε ένα ασφαλές και
υποστηρικτικό περιβάλλον, όχι μόνο θα τη συνεχίσουμε αλλά θα την εντείνουμε», κατέληξε.
Η πρωτεύσασα φοιτήτρια του Προγράμματος ΜΒΑ, στο Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης,
κα Δήμητρα Κλεάνθους ευχαρίστησε, μεταξύ άλλων, τους καθηγητές για τις γνώσεις που
μεταλαμπάδευσαν στους σημερινούς απόφοιτους, με χαρισματικό τρόπο, ενώ τόνισε ότι η
αποφοίτηση σηματοδοτεί το τέλος του ταξιδιού και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου. «Αυτή μας η
επιτυχία θα είναι φάρος και οδηγός στην πορεία μας για νέες αρχές και νέα επιτεύγματα. Το μόνο
που χρειαζόμαστε είναι σκληρή δουλειά, αντοχή και φυσικά καλή στρατηγική» τόνισε.
Κατά τη διάρκεια της Τελετής απονεμήθηκε το
βραβείο EΥ Kύπρου εις μνήμην Χρίστιας
Ρωσσίδου-Σωτηρίου, στην κα Μέλπω Πιτταρά,
τελειόφοιτη μεταπτυχιακή φοιτήτρια του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής
Σχολής, για τις ηγετικές της ικανότητες, την
ύπαρξη οράματος για το μέλλον, τη διάθεση
ανοικτού πνεύματος και σκέψης εκτός πλαισίων,
και την ικανότητα να επιφέρει αλλαγές μέσω
ομαδικής δράσης. Το Βραβείο απένειμε ο
Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
και Διοίκησης, Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY, κύριος Σταύρος Παντζαρής.
Οι ομιλίες από την τελετή αποφοίτησης βρίσκονται στον σύνδεσμο:
http://ucy.ac.cy/pr/el/speeches-2018

