Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια στην τελετή
αποφοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου
10/02/2012

Βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να μοιραστώ τη χαρά των μεταπτυχιακών φοιτητών του
Πανεπιστημίου Κύπρου που αποφοιτούν.
H τελετή αποφοίτησης είναι σίγουρα μια σημαντική μέρα. Σημαντική για τους καθηγητές και το
υπόλοιπο προσωπικό του Πανεπιστημίου, αλλά ακόμα πιο σημαντική για τους σημερινούς
μεταπτυχιακούς αποφοίτους που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία άλλον έναν κύκλο σπουδών
τους.
Από το 1992, τη χρονιά σταθμό κατά την οποία δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει την ευκαιρία σε χιλιάδες αποφοίτους των λυκείων μας να
σπουδάσουν στον τόπο τους. Προσφέρει την ευκαιρία να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και
τα εφόδια που χρειάζονται για να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία σε επαγγελματικό ή
ακαδημαϊκό επίπεδο.
Είναι σε όλους γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου από την αρχή της ίδρυσής του ακολουθεί
μια ανοδική πορεία. Η πορεία αυτή δεν περιορίζεται μόνο στους αριθμούς των αποφοίτων και
στα μεγέθη των κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά επεκτείνεται και σε ποιοτικό και κοινωνικό
επίπεδο. Η έμφαση στην έρευνα, στην ποιότητα και στην καινοτομία αποδίδει καρπούς με
επιβραβεύσεις σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καθιερωθεί και έχει
πάρει τη θέση που του αρμόζει στον διεθνή πανεπιστημιακό χώρο. Παράλληλα το Πανεπιστήμιο
Κύπρου επιτελεί, με τις κοινωνικές του δραστηριότητες, ένα σημαντικό κοινωνικό έργο στον
τόπο μας.
Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στον τομέα της προσφοράς
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε επίπεδο Μάστερ και σε διδακτορικό επίπεδο, η οποία
υπήρξε τα τελευταία χρόνια ραγδαία. Είμαι βέβαιος ότι η πρόσφατη έγκριση για την ίδρυση
Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αποτελέσει ιστορικό σταθμό
στην εξέλιξη και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Ανάμεσα στους στόχους της Σχολής, πέρα από
την ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα, είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής σε
ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών, η ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλα Πανεπιστήμια, η
προσέλκυση φοιτητών από τον ευρωπαϊκό κυρίως χώρο και η ενδυνάμωση της έρευνας.
Ως Κυβέρνηση κατατάσσουμε τους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού πολύ ψηλά στις
προτεραιότητές μας αφού, κατά την εκτίμησή μας, αποτελούν την καλύτερη επένδυση για την
κοινωνική, οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της Κύπρου.
Με την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση η σύγχρονη Κύπρος θα μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στο
ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Οι αλλαγές και ο εκσυγχρονισμός που επιτυγχάνουμε σήμερα

στην Παιδεία είναι το διαβατήριο που εντάσσει την Κύπρο, τους νέους και νέες μας, στον αγώνα
για την κοινωνία του αύριο, την κοινωνία της δικαιοσύνης, της ισότητας, της γνώσης και της
δημιουργίας. Όπως και για τις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης, η παρούσα Κυβέρνηση
έχει την πολιτική βούληση να στηρίξει, με κάθε δυνατό τρόπο, την τριτοβάθμια εκπαίδευση
μέσα από τη στήριξη και την επέκταση των δημοσίων πανεπιστημίων, ώστε σε σύντομο χρονικό
διάστημα να ιδρυθούν νέες σχολές και προγράμματα σπουδών. Θέλουμε η Κύπρος να
αποκτήσει αυτοδυναμία σε πανεπιστημιακά προγράμματα πρώτου κύκλου, για να μπορεί ο
κάθε νέος και νέα μας να σπουδάζουν στον τόπο τους.
Θεωρούμε την ενδυνάμωση του τομέα της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης ως ένα
γενικότερο στρατηγικό στόχο της πολιτείας, αλλά και μια οφειλόμενη προσφορά προς τη
νεολαία μας. Με όραμα τη συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος και την
επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, έχουν ήδη προωθηθεί
πολλοί σχεδιασμοί για την ανώτερη εκπαίδευση. Σχεδιασμοί και στόχοι που απορρέουν τόσο
από το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης όσο και από την Έκθεση της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική
Μεταρρύθμιση.
Ανάμεσα στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, όπως γνωρίζετε, περιλαμβάνεται η ίδρυση
Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχουν, ήδη, εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο
οι τροποποιήσεις στη νομοθεσία που αφορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου οι οποίες απαιτούνται
για τη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής, καθώς και οι προτάσεις του Υπουργείου Υγείας για τους
Κλινικούς Καθηγητές, ώστε η Σχολή να δεχθεί τους πρώτους φοιτητές το 2013. Νιώθουμε
δικαιωμένοι για τη στήριξη που παρείχαμε απλόχερα σε αυτή την προσπάθεια. Η ίδρυση και
λειτουργία της Ιατρικής Σχολής θα συμβάλει στην αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών της
Κύπρου. Θα συμβάλει στην ανάπτυξη και επέκταση της ερευνητικής υποδομής και των
προγραμμάτων στον ιατρικό τομέα, ενώ ταυτόχρονα θα προσελκύσει ακαδημαϊκούς και
ερευνητές εγνωσμένου κύρους από το εξωτερικό.
Πέρα από την προώθηση ίδρυσης και λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής, και παρά το δύσκολο
οικονομικό περιβάλλον, η Κυβέρνηση έχει λάβει τα τελευταία χρόνια σειρά σημαντικών μέτρων
που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την ίδρυση του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης στο
ΤΕ.ΠΑ.Κ., την προώθηση του τροποποιητικού Νόμου για τον έλεγχο των διδάκτρων των
Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς επίσης
και την παραχώρηση τελικής άδειας λειτουργίας σε τρία ιδιωτικά Πανεπιστήμια.
Περαιτέρω, υλοποιήσαμε τη δέσμευσή μας για επέκταση της κρατικής φοιτητικής μέριμνας με
την έγκριση του πακέτου στοχευμένων μέτρων στήριξης των φοιτητών και οικογενειών που
αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, το οποίο παρέχει οικονομική βοήθεια σε
χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες,είτε σπουδάζουν στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποτελεί την καλύτερη
επένδυση για το μέλλον ενός τόπου κι ενός λαού. Είναι κοινά αποδεκτό ότι στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου δίνεται η δυνατότητα παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης. Αυτό άλλωστε

αποδεικνύεται και από σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν μέσα από τη
δουλειά τόσο των καθηγητών όσο και των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και από
τις διεθνείς επιτυχίες που έχουν να επιδείξουν.
Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση που μόλις έχετε ολοκληρώσει αποτελεί για εσάς, αλλά και για την
πατρίδα μας, μια επιπρόσθετη επένδυση γι’ αυτό και η κυπριακή κοινωνία σας υποδέχεται με
ανοικτές τις αγκάλες. Σας καλεί να πάρετε στα χέρια σας με δυναμισμό το μέλλον της κυπριακής
κοινωνίας, συμβάλλοντας στην πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου.
Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι οι γνώσεις που έχετε αποκομίσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα
σας βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή και ότι θα αποδειχθείτε αντάξιοι των προσδοκιών μας,
καθώς και της κοινωνίας και της πατρίδας μας. Μην ξεχνάτε, όμως, ότι η μάθηση είναι μια
διαδικασία που ξεκινάει από τη γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της
ζωής του, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της διά βίου μάθησης.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών σας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είμαι βέβαιος ότι έχετε
αποκτήσει τα ακαδημαϊκά εφόδια αλλά και την ωριμότητα που απαιτείται για προσωπική και
επαγγελματική επιτυχία. Σας καλώ, όμως, να μην παραμείνετε μόνο με τα ακαδημαϊκά εφόδια.
Μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα οφείλει να συμπληρώνεται με εφόδια μιας συνολικής
κοινωνικής παιδείας και να διακατέχεται από προβληματισμούς και ιδέες πολύ πέραν των
στενών ακαδημαϊκών πλαισίων και να αγωνίζεται για αυτά.
Σας συγχαίρω θερμά για την αποφοίτησή σας και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο νέο αυτό
στάδιο της ζωής σας μέσα σε έναν κόσμο που καθημερινά μεταβάλλεται. Και μην ξεχνάτε ποτέ
ότι η πατρίδα μας διεξάγει ένα σκληρό αγώνα για επιβίωση και επανένωση μέσα σε συνθήκες
που θα επιτρέπουν την αρμονική συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω τη σημερινή τελετή αποφοίτησης συγχαίροντας θερμά το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, τους καθηγητές, τους φοιτητές και όλους όσοι εργάζονται για την
επίτευξη των στόχων και των οραματισμών του, ευχόμενος κάθε επιτυχία στη μελλοντική του
πορεία.

