
 

 1 

 
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ 

4Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012, 19:00μ.μ. 

Αθλητικό Κέντρο στην Πανεπιστημιούπολη 

               
 
Σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου! 

 
Συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ για να αποχαιρετίσουμε τους τελειόφοιτους των 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου και να τιμήσουμε όλους εσάς, 

που βρίσκεστε δίπλα τους στο σημαντικό αυτό σταθμό της ζωής τους.   
 

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον 

απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιλογή της μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης, είναι κομβικής σημασίας, καθώς καθορίζει την επαγγελματική εξέλιξη και την 

πνευματική καλλιέργεια ενός ατόμου.  

 

Με στόχο όχι μόνο τη σωστή καθοδήγηση των νέων στην επιλογή τους αυτή, αλλά και την 
ανταπόκρισή του στις ανάγκες και τις προσδοκίες της κυπριακής κοινωνίας, το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συγκροτήσει σε όλες τις Σχολές του, μεταπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών, 56 σε επίπεδο μάστερ και 37 σε επίπεδο διδακτορικού.  
 

Μέσα από τα προγράμματα αυτά, οι 1742 εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές 

έχουν αφενός τη δυνατότητα να αποκτούν δεξιότητες για συνεχή μάθηση και έρευνα, και 
αφετέρου να διευρύνουν το γνωστικό πεδίο σε επιστημονικούς τομείς πέρα από το πρώτο 

πτυχίο.  

 

Απόψε θα δοθούν 18 Διδακτορικοί τίτλοι και 173 Διπλώματα Μάστερ σε φοιτητές από 
την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Αρμενία, την Ιορδανία, την Παλαιστίνη, το 

Καζακστάν, το Πακιστάν και το Ιράν.  

 
Ανάμεσα στους 191 απόφοιτους, οι 76 προέρχονται από το πρόγραμμα ΜΒΑ. Να 

σημειωθεί ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 έχουν προκηρυχθεί 990 νέες θέσεις.  

 
 

 

Έχουμε, επίσης, τους πρώτους απόφοιτους με δίπλωμα Μάστερ σε προγράμματα σπουδών: 

- της Ιατρικής Γενετικής  του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών 
- της Χημείας Τροφίμων του Τμήματος Χημείας και, 

- στα Ευφυή Συστήματα του Τμήματος Πληροφορικής. 

 
Σημειωτέων, ότι το έργο του Πανεπιστημίου στο κομμάτι της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 

που προσφέρει, ενισχύει δυναμικά η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών που ήδη άρχισε 

να λειτουργεί.  
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Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει την άριστη ακαδημαϊκή τους επίδοση με την 

πληθώρα των υποτροφιών που απονέμει κάθε χρόνο, και παράλληλα την ενισχύει με τη 
δυνατότητα συμμετοχής τους σε σεμινάρια, συνέδρια και άλλες δραστηριότητες.  

 

Οι άρτια καταρτισμένοι απόφοιτοί μας χαίρουν μεγάλης εκτίμησης τόσο από τους ντόπιους 

εργοδότες, όσο και αυτούς του εξωτερικού, αλλά και από διεθνή ερευνητικά κέντρα, όπου 
τακτικά διακρίνονται για το επιστημονικό τους έργο. 

 

Η σημερινή εκδήλωση είναι στην ουσία μια τελετή απόλυτα συνδεδεμένη με τη Δημοκρατία 
των Γραμμάτων. Όμως, με τα νέα δεδομένα, μιλώντας για γράμματα, εννοούμε ασφαλώς 

την επιστήμη, την τεχνολογία, την καινοτομία και τον πολιτισμό, εννοούμε τον ψηφιακό 

αλφαβητισμό.  
 

Αγαπητές και αγαπητοί τελειόφοιτοι,  

 

Από αύριο μπαίνετε σε ένα νέο κύκλο ζωής - σε μία νέα πραγματικότητα που ραγδαία 
διαμορφώνεται λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.  Καλείστε λοιπόν να διαβείτε 

στους νέους δρόμους ενός διαφορετικού κόσμου, στον οποίο καλείστε να ζήσετε και να 

δημιουργήσετε.  
 

Όπως είπε ο William Shakespeare η επιτυχία εξασφαλίζεται όταν: 

Γνωρίζεις περισσότερα από τους άλλους, 
Δουλεύεις περισσότερο από τους άλλους, αλλά 

Περιμένεις λιγότερο από τους άλλους.    

 

Φεύγοντας λοιπόν, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εσείς, ως κομμάτι της νέας γενιάς 
Κυπρίων, έχετε το ιστορικό προνόμιο, αλλά και την υποχρέωση να βοηθήσετε τη χώρα 

σας να ενταχθεί στο γίγνεσθαι της νέας επιστημονικής επανάστασης.  

 
Φρονώ πως ο λαός μας και οι επόμενες γενιές αξίζουν κάτι καλύτερο, αξίζουν περισσότερη 

δημοκρατία και περισσότερη λογοδοσία. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, μέσα από τη θλίψη και 

τα γεγονότα του καλοκαιριού, να στήσουμε κάτι εντελώς καινούριο, πιο υγιές και πιο 
σύγχρονο. 

 

Πρέπει να μετατρέψουμε αυτήν τη δύσκολη εποχή σε μια δημοκρατική άνοιξη που να 

μπορεί να καταλήξει στην ανοικοδόμηση του κράτους. Να μετατρέψουμε την κρίση σε μια 
ευκαιρία αναμόρφωσης των πνευματικών θεσμών της δημοκρατίας.  

 

Πρέπει να αποδείξουμε εκ νέου την ανωτερότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος και να 
διαψεύσουμε όσους ισχυρίζονται ότι η δημοκρατία είναι ένα καθεστώς των μετρίων. 

Μια τέτοια Κύπρος, ανοικτή, με ποιότητα, βάθος και υψηλούς στόχους για το μέλλον, θα 

είναι η ιστορική και προσωπική δικαίωση των ανθρώπων που πρόσφεραν πολλά στον τόπο 
μας. 

 

Σήμερα, όντας κομμάτι της ευρωπαϊκής οικογένειας, η Κύπρος θα πρέπει να ξεπεράσει την 

οπτική γωνία του μικρού και αδύναμου που κοιτάζει τον κόσμο με δέος και εσωστρέφεια. 
Θα πρέπει να ξεπεράσει το σύνδρομο του κυνηγημένου, να μετρήσει και πάλι τους φίλους 

της για να περάσει στα ευρωπαϊκά κέντρα σκέψης την πραγματικότητα, ότι δηλαδή η κατοχή 

δεν τέλειωσε ότι το όραμα ενός λαού δεν δικαιώθηκε.  
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Κυρίες και Κύριοι,   
 

Σήμερα, όσο ποτέ στο παρελθόν, έχουμε την ιστορική υποχρέωση να ξεπεράσουμε την 

επιπολαιότητα δεκαετιών και να μεταφράσουμε σωστά τις διεθνείς εξελίξεις.   

 
Πρέπει να διαβάσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε ορθολογικά τη διεθνή πολιτική, να 

αντιληφθούμε το νέο γεωπολιτικό πλαίσιο που εξελίσσεται, να συνταχτούμε πλήρως και 

χωρίς ταλαντεύσεις με τους συμμάχους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να χαράξουμε μια 
εθνική στρατηγική, που θα μας ανοίξει το δρόμο για λευτεριά και δικαίωση.  

 

Η αντίληψη των γεγονότων δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά περίπλοκη και σύνθετη. Για το 
λόγο αυτό στα κέντρα εξουσίας χρειάζονται επιστήμονες, με γνώση και με μια 

μακρόχρονη αντίληψη του πως λειτουργεί και εξελίσσεται ο σύγχρονος κόσμος, όχι για να 

κυβερνούν, αλλά να συμβουλεύουν.  

 
Ζούμε σε εποχές πονηρές, όπου κοσμογονικές ανατροπές είναι προ των πυλών, τα 

συμφέροντα είναι μεγάλα, ποικιλώνυμα και ποικιλόμορφα και εμείς απλά, πρέπει να τα 

αντιληφθούμε σωστά και γρήγορα.  
 

Οι ενεργειακές πλουτοπαραγωγικές πηγές ανατρέπουν τα δεδομένα και ανοίγουν 

προοπτικές, δημιουργώντας ιστορικά παράθυρα. Οι δρόμοι της ενέργειας αλλάζουν και 
συμπαρασύρουν μαζί τους παγιωμένες αντιλήψεις.  

 

Σήμερα, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας. Να βάλουμε πιο ψηλά τον 

πήχη στις συλλογικές φιλοδοξίες και  τις προσδοκίες μας  για το καλό της πατρίδας μας.  
 

Για να δημιουργήσουμε εκείνη την Κύπρο, για την οποία οι προηγούμενες γενιές θα ένιωθαν 

ότι άξιζε η προσφορά της δικής τους ζωής. Να οικοδομήσουμε εκείνη την νέα Κύπρο, που θα 
μας χαρίσει πίσω το κομμάτι της πατρίδας μας που τώρα στερούμαστε.  

 

Η δική μας υπέρβαση, είναι να γίνουμε εμείς καλύτεροι, ώστε  να κάνουμε την πατρίδα μας 
καλύτερη, παρά τις δυσκολίες της ημι-κατοχής που αντιμετωπίζουμε, τις ειδικές για το νησί 

μας, αλλά και τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πολίτης του κόσμου.  

 

Μέσα από την παιδεία, την οποία οφείλουμε  να ενισχύσουμε ως ένα από τα ισχυρότερα 
όπλα και ασπίδα μας, την ενσυνείδητη συμμετοχή μας ως ενεργοί πολίτες στη συλλογική 

ζωή, με αναβαθμισμένη σκέψη και λόγο, την ποιοτική συνεισφορά μας, μέσα από την 

επαγγελματική μας ζωή, την εγρήγορσή μας για μία κοινωνία πιο ανθρώπινη και  πιο 
δημιουργική.  

Σήμερα, κυρίαρχος στην περιοχή θα είναι εκείνος που θα κυριαρχήσει στην επιστήμη και 

στην τεχνολογία. Είναι εκείνες ακριβώς οι δυνάμεις που θα καθορίσουν και την ημερησία 
διάταξη στην ατέρμονη πορεία της ιστορίας. Η γεωπολιτική και η επιστήμη θα 

καθορίσουν το μέλλον.  

 

Αναμφισβήτητα, ο πλούτος και η δύναμη της σύγχρονης εποχής και κοινωνίας είναι η 
γνώση και η καινοτομία. Επιθυμώ να τονίσω για ακόμη μία φορά ότι σε περιόδους 

κρίσης, οι σύγχρονες κοινωνίες επενδύουν στην παιδεία, την έρευνα, την τεχνολογία και τον 

πολιτισμό.  
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Σε ώρες κρίσης οι πεφωτισμένοι ηγέτες επενδύουν στους νέους ανθρώπους, επενδύουν 
στα πανεπιστήμιά τους. Επένδυση, η οποία αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέσεις 

για έξοδο από την κρίση και επαναφορά της αναπτυξιακής πορείας.  

 

Σε κρίσιμες ώρες, που η ανεργία μαστίζει ιδιαίτερα τους νέους - ξεπερνώντας το 25%, κάτι 
πρωτόγνωρο για την Κύπρο - γίνεται επιτακτικότερη η ανάγκη ενίσχυσης των 

πανεπιστημίων, με στόχο να δοθούν προοπτικές στους νέους επιστήμονες και την ευρύτερη 

κοινωνία.    
 

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εργοδοτούνται σήμερα περίπου 500 νέοι ερευνητές, σε 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα στην πλειοψηφία τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Φιλοδοξούμε, ο αριθμός αυτός να πολλαπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια, ενόψει και της 

υπογραφής του  νέου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία 

«Ορίζοντας 2020».  

 
Στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να ενδυναμώσει την ερευνητική του 

δυναμική, ώστε να διεκδικήσει με αξιώσεις μεγάλο μέρος από το ποσό που θα διατεθεί για 

την έρευνα στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, μέσω του εν λόγω προγράμματος.  
Μία πρόταση η οποία αναδεικνύει την καινοτομία και την έρευνα ως κεντρικούς μοχλούς 

της οικονομίας για την επίτευξη ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης, στοχεύοντας 

ταυτόχρονα στην ουσιαστική αντιμετώπιση μείζονων προβλημάτων και προκλήσεων του 
σήμερα.    

 

Η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύνδεση και διασύνδεσή μας με τον ευρωπαϊκό 

επιστημονικό κόσμο μας προσφέρει μια πρωτόγνωρη ιστορική ευκαιρία να είμαστε 
συμμέτοχοι και κοινωνοί στο νέο επιστημονικό κόσμο που γεννιέται.  

 

Αγαπητές και Αγαπητοί τελειόφοιτοι, 
 

Όπως είπε ο Einstein, αν κάποιος πιστεύει πως δεν έκανε ποτέ του λάθος στη ζωή, αυτό 

σημαίνει πως δεν δοκίμασε ποτέ κάτι καινούριο. Θέλουμε λοιπόν, νέους επιστήμονες που 
δοκιμάζουν και ρισκάρουν, που ψάχνουν στα όρια του εφικτού. Θέλουμε επιστήμονες που 

ερευνούν στους ορίζοντες του αδύνατου, διότι εκεί βρίσκεται η σύγχρονη γνώση, εκεί που 

παραμονεύει η καινοτομία.  

 
Εκ μέρους της πανεπιστημιακής κοινότητας, συγχαίρω θερμά τόσο εσάς, όσο και τις 

οικογένειές σας,  που σας στήριζαν έμπρακτα καθ΄ όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού σας 

ταξιδιού.  
 

Θέλω να είστε υπερήφανοι για το μεταπτυχιακό σας, αλλά και για το Πανεπιστήμιό 

σας, το οποίο να είστε βέβαιοι πως θα συνεχίσει να σας στηρίζει και στα επόμενά σας 
βήματα.  

 

Θα συναντήσετε δυσκολίες, ιδιαίτερα σήμερα εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. 

Να έχετε όμως στο μυαλό σας πως τη μέρα που δεν θα συναντήσετε κάποιο πρόβλημα, τότε 
θα βρίσκεστε σε λάθος δρόμο.    
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Στηριχτείτε άφοβα και με αυτοπεποίθηση σε αυτά που μάθατε, γιατί μάθατε πολλά. 

Πολεμήστε τη διαφθορά όλων των αποχρώσεων, ιδιωτική αλλά και θεσμική, γιατί η 
διαφθορά του σήμερα υπονομεύει τη νέα γενιά του αύριο.  

 

Φαίνεται πως η πατρίδα μας είναι ευλογημένη σε αποθέματα φυσικών πόρων. Ένας 

πλούτος που ανήκει σε εσάς, τις επόμενες γενιές. Απαιτείστε διαφάνεια και γίνετε 
θεματοφύλακες της διαχείρισης αυτού του πλούτου.  

 

Αξιοποιήσετε την επιστημονική σας κατάρτιση και τα εφόδια κριτικής σκέψης και 
διαλόγου, με τα οποία σας έχει εξοπλίσει το Πανεπιστήμιο, ώστε η επανένωση της πατρίδας 

μας να γίνει σύντομα πραγματικότητα. Πάρτε το μέλλον στα χέρια σας.  

 
Αμφισβητείστε τα κατεστημένα, αμφισβητείστε τις προηγούμενες γενιές, αμφισβητείστε 

τους δασκάλους σας. Μέσα από την αμφισβήτηση προχωρά μια κοινωνία. Αλλάξτε τον τόπο 

σας και γίνετε καταλύτης της αλλαγής! 

 
Κλείνοντας, σας συγχαίρω και πάλι για τη μέχρι τώρα πορεία σας και σας εύχομαι κάθε 

επιτυχία στους μελλοντικούς σας στόχους.   

 
Σας ευχαριστώ! 


