Χαιρετισμός του Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου
κ. Χάρη Χαραλάμπους
στις XVII Τελετές Αποφοίτησης Ιουνίου 2012
Έχουμε για ακόμα μία χρονιά το προνόμιο να αποχαιρετούμε τους νέους
αποφοίτους μας, κηρύσσοντας τη λήξη και ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού
έτους 2011-12, το οποίο για τους ιδίους είναι και το τελευταίο προπτυχιακό
έτος.
Μίας χρονιάς καθόλα επιτυχημένης, με το Πανεπιστήμιο Κύπρου να
σημειώνει συνεχείς επιτυχίες και να ανέρχεται σε πολύ τιμητικές θέσεις, στην
κλίμακα κατάταξης των πανεπιστημίων διεθνώς.
Το ψηλό επίπεδο διδασκαλίας, έρευνας και ανάπτυξης κριτικής σκέψης στο
οποίο έχουν εντρυφήσει οι αποψινοί απόφοιτοι, τους δίνει εκείνα τα εφόδια,
τα οποία στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που καλούνται να
αντιμετωπίσουν θα τους είναι χρήσιμα όσο ποτέ. Μπορούν να προχωρήσουν
με ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση, είτε προς τον κόσμο της εργασίας, είτε για
περαιτέρω σπουδές, γιατί η παιδεία που έχουν λάβει τους επιτρέπει να
αντιμετωπίσουν επιτυχώς, όλες τις προκλήσεις.
Οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε ως Κύπρος, είχαν την
επίδραση τους και στο Πανεπιστήμιο μας, αφού ο προϋπολογισμός είναι
μειωμένος και δίκαια τέλη τα οποία το Πανεπιστήμιο ενδείκνυται να επιβάλει
για κάποιες δραστηριότητες, τα αναβάλλει για αργότερα. Αυτό όμως καθόλου
δεν έχει επηρεάσει τη λειτουργία και το επίπεδο των υπηρεσιών μας και
στρατηγικά έργα, όπως η δημιουργία βιβλιοθήκης, η δημιουργία Ιατρικής
Σχολής, ο σχεδιασμός της Πολυτεχνικής, κ.α. θα ολοκληρωθούν όπως
προγραμματίζονταν.
Είναι παράλληλα αναπόφευκτο να παραταθούν υλοποιήσεις προγραμμάτων
που σχετίζονται με την κτιριακή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου σε τρεις χώρους,
την Πανεπιστημιούπολη, την πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία και την ανέγερση

της Αρχιτεκτονικής στον νέο χώρο που αγοράστηκε, δίπλα από τη Σεβέρειο
βιβλιοθήκη.
Στόχος του Πανεπιστημίου είναι βαθμιαία να εγκαταλείπει ενοικιαζόμενα στη
Λευκωσία κτίρια και να αναπτυχθεί κτιριακά μόνο στους προαναφερθέντες
τρεις χώρους. Αυτό θα ολοκληρώσει την υποδομή που χρειαζόμαστε και θα
υποστηρίξει πιο αποτελεσματικά τα ψηλά ποιοτικά πρότυπα του
Πανεπιστημίου σε όλους τους τομείς.
Σημαντική βοήθεια στις προσπάθειες μας είναι οι δωρεές που λαμβάνει το
Πανεπιστήμιο από άτομα και οργανισμούς, τους οποίους ευχαριστούμε
ιδιαίτερα.
Το μήνυμα του Πανεπιστημίου είναι αισιόδοξο γιατί την οικονομική ύφεση σε
μικρές χώρες, μπορεί να την νικήσει η καινοτομία και η έρευνα και τα
πανεπιστήμια σήμερα σπρώχνουν ποικιλότροπα, την οικονομία, την πολιτεία
και την κοινωνία προς αυτή την κατεύθυνση.
Θερμά συγχαρητήρια, στους αποφοιτούντες, για την ολοκλήρωση των
σπουδών τους, την αφοσίωση που επέδειξαν, την προσπάθεια που κατέβαλαν.
Καλή συνέχεια !

