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Συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ για να αποχαιρετίσουμε τους τελειόφοιτους των μεταπτυχιακών
προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου και να τιμήσουμε όλους εσάς, που βρίσκεστε δίπλα τους στον
σημαντικό αυτό σταθμό της ζωής τους.
Η αποψινή μου ομιλία με τίτλο, «Η κριτική στην εξουσία και η Δημοκρατία των Γραμμάτων»,
καταπιάνεται με τη θεμελιώδη υποχρέωση ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος να κρίνει και να τοποθετείται επί
του ευρύτερου δημόσιου λόγου, καθώς και επί της χάραξης πολιτικών και αποφάσεων της εκάστοτε
πολιτικής εξουσίας, διαδραματίζοντας το ρόλο του ουσιαστικού καταλύτη που του αναλογεί ως
παραγωγική δύναμη του τόπου.
Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι,
Η χώρα μας βρίσκεται, δυστυχώς, αυτήν τη στιγμή σε ένα αρνητικό κομβικό σημείο που ενέχει πολλούς
κινδύνους. Κάνοντας μία αναδρομή στη διάρκεια των σπουδών σας, θα διαπιστώσετε πως την πορεία του
οικονομικού και πολιτικού γίγνεσθαι της χώρας έχουν σημαδέψει γεγονότα, τα οποία ανέκοψαν την
ανοδική αναπτυξιακή πορεία της πατρίδας μας.
Όταν ξεκινήσατε τις σπουδές σας (ειδικά οι διδακτορικοί), η Κύπρος ήταν μία περήφανη χώρα με
αυτοπεποίθηση στις δυνάμεις και το μέλλον της. Το πνεύμα και η ατμόσφαιρα αυτή έχουν πλήρως
αναστραφεί. Δυστυχώς το μέλλον δεν είναι όπως ήταν χθες.
Τότε, το δημόσιο χρέος της χώρας άγγιζε μόλις το 48,9% του ΑΕΠ, σε αντίθεση με σήμερα, που ανέρχεται
στο 86% χωρίς το χρέος που θα προκύψει από την ανα-κεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Τότε, το κυπριακό δημόσιο είχε στη διάθεσή του πλεόνασμα ύψους €800 εκ., ενώ σήμερα το έλλειμμα
αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Τότε, το ποσοστό της ανεργίας ανερχόταν στο 4% του ενεργού πληθυσμού και 10% στους νέους, ενώ
σήμερα πλησιάζει το 15 και το 29% αντίστοιχα.
Τότε, δεν υπήρχαν συσσίτια στα σχολεία, σήμερα το φαινόμενο επεκτείνεται ανησυχητικά!
Τότε, ο κρατικός προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου ανερχόταν στα 87 εκ. ευρώ, σήμερα στα 66
εκ. και μάλιστα με τον κίνδυνο να μην αποδοθούν στο ακέραιο.
Τότε, συμμετείχαμε περήφανοι στα ευρωπαϊκά fora, σήμερα οι εταίροι μας, μας κοιτάζουν μάλλον με
δυσπιστία.
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Ήμασταν ένας λαός που, πάρα την ημικατοχή και τα προβλήματα, δουλέψαμε σκληρά επιτυγχάνοντας την
εκτόξευση το βιοτικού μας επιπέδου.
Σήμερα, βλέπουμε εμβρόντητοι το βιοτικό αυτό επίπεδο να καταποντίζεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως
αυτό οφείλεται στην πρωτοφανή παγκόσμια οικονομική κρίση. Όμως, μεγάλο μέρος της ευθύνης φέρει και
η πολιτική ηγεσία και οι χειρισμοί των τελευταίων χρόνων.
Φέρει ευθύνη για την ανικανότητά της, παρά τα πασιφανή σημάδια και το τραγικό παράδειγμα της
Ελλάδας, να διαβάσει σε πολλές περιπτώσεις τα διεθνή οικονομικά φαινόμενα και να χαράξει μια
αξιόπιστη οικονομική πολιτική που θα εξασφάλιζε την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία όλων των
Κυπρίων, και δεν θα μας οδηγούσε στα όρια της χρεοκοπίας.
Απέναντι στην Τρόικα για τη διαπραγμάτευση του Μνημονίου, τοποθετήσαμε συνομιλητές χωρίς καμία
χρηματοοικονομική κατάρτιση και σχετική εμπειρογνωμοσύνη, με αποτέλεσμα αυτοί που προσκλήθηκαν
να εκτιμήσουν το τραπεζικό και δημόσιο χρέος και να το παρουσιάζουν σήμερα ως μη βιώσιμο.
Αυτές τις μέρες ζούμε σε μια Κύπρο, που συστέλλεται, που μικραίνει· μια Κύπρο της κατάθλιψης, μία
Κύπρο της μιζέριας. Παρατηρούμε έκπληκτοι διορισμούς ανώτατων αξιωματούχων του κράτους την
τελευταία στιγμή! Ακούμε για αποφάσεις υπογραφής και εκχώρησης άρον-άρον 5 θαλάσσιων οικοπέδων
σε συγκεκριμένες εταιρίες. Γιατί πρέπει να γίνουν όλα τόσο βεβιασμένα και μάλιστα παραμονές των
εκλογών;
Μας έλεγε πρόσφατα ο Martin Skancke πρώην διευθυντής στο Υπουργείο Οικονομικών της Νορβηγίας, ότι
αυτό που καθόρισε την επιτυχία του Νορβηγικού Μοντέλου ήταν η διαφάνεια, ο επαγγελματισμός των
εμπλεκομένων και η ανάμειξη όλης της κοινωνίας στην αξιοποίηση του φυσικού αερίου!
Αυτός ο πλούτος ανήκει σε όλες τις γενιές που έρχονται, δεν πρέπει να υπονομευθεί, δεν πρέπει να
σπαταληθεί, δεν πρέπει να ξεπουληθεί, δεν πρέπει να υποθηκευτεί.
Αντιλαμβάνομαι ότι οι διαπιστώσεις αυτές είναι σκληρές και συνάμα απογοητευτικές και σαφώς
ενοχλούν. Δεν συγχέω όμως ούτε για μια στιγμή τις αυστηρά προσωπικές μου απόψεις με τις απόψεις που
εκφράζω υπό τη θεσμική μου ιδιότητα, ως Πρύτανης του ακαδημαϊκού αυτού ιδρύματος. Επιπλέον, ως
επιστήμονας και ακαδημαϊκός-δάσκαλος προβαίνω σε τεκμηριωμένες και ειδικώς εμπεριστατωμένες
τοποθετήσεις επί θεμάτων που αφορούν το Πανεπιστήμιο ή την Κυπριακή κοινωνία.
Και ακριβώς επειδή ως ακαδημαϊκός και Πρύτανης μετέχω στη διεθνή «δημοκρατία των γραμμάτων»,
γνωρίζω πολύ καλά πως ένας πρύτανης που παίρνει το ρόλο του στα σοβαρά, δεν μιλά σαν γραφειοκράτης
ή κομισάριος, αλλά ζωογονεί με το λόγο του το θεσμό που εκπροσωπεί – μιλά, δηλαδή, ως σκεπτόμενος
άνθρωπος, αποσκοπώντας να θέτει ακόμη και «ενοχλητικά» θέματα προς συζήτηση στη δημόσια σφαίρα.
Ο εκπρόσωπος μιας ακαδημαϊκής κοινότητας προβληματίζει την εξουσία, δεν τη λιβανίζει, τη θέτει
ενώπιον των ευθυνών της και διερευνά κριτικά τις πράξεις της, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν το ίδρυμα
που εκπροσωπεί, αλλά και τα νέα παιδιά που φοιτούν σε αυτό.
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Ένα πανεπιστήμιο που σιωπά για να εξασφαλίσει μερικά εκατομμύρια περισσότερα ως κρατική χορηγία
δεν αξίζει τον κόπο να υπάρχει, δεν υπηρετεί τους νέους, δεν υπηρετεί την κοινωνία. Μια πολιτική ηγεσία
που λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν ένα πανεπιστήμιο βάσει της κριτικής που δέχεται ή όχι από το
ακαδημαϊκό αυτό ίδρυμα, δεν εξυπηρετεί ούτε τα συμφέροντα των πολιτών, ούτε το μέλλον του τόπου.
Είναι τραγικό, η πολιτική ηγεσία του τόπου οποιασδήποτε εποχής να προτιμά ευνουχισμένους
διανοούμενους. Και στο μυαλό μου έρχονται τα λόγια του Γιώργου Σεφέρη: «Ευνουχισμένοι διανοούμενοι,
μικροί ανίκανοι και τυφλοί κυβερνήτες».
Να μπορεί ένας ακαδημαϊκός αξιωματούχος να στέκεται στο ύψος της διοικητικής-πνευματικής αποστολής
του είναι ένας διαρκής αγώνας που επιτυγχάνεται μόνο από μια θεσμική συνείδηση που γρηγορεί. Δεν
ξέρω αν και πόσο καλά το πετυχαίνω, αλλά ξέρω ότι το προσπαθώ.
Τελευταίως, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ακούσαμε πολλές φορές από υποψήφιους
για την Προεδρία της Δημοκρατίας ότι δεσμεύονται για μεγάλα ποσά για την έρευνα και την κοινωνία της
γνώσης.
Αυτές οι δηλώσεις φαντάζουν κενές περιεχομένου όταν σήμερα κινδυνεύει ένα έργο που είναι η καρδιά
της κοινωνίας της γνώσης, το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», γιατί η πολιτεία
αρνείται να τηρήσει τις οικονομικές της δεσμεύσεις.
Το Πανεπιστήμιο αναμένει από όλους τους υποψήφιους Προέδρους να τοποθετηθούν επί του θέματος.
Σκοπεύουν να συνεχίσουν το έργο της Βιβλιοθήκης;
Αντιλαμβάνεστε ότι το κτήριο της Βιβλιοθήκης, όταν αποπερατωθεί, θα εντάξει την Κύπρο στο διεθνή
χάρτη των χωρών με κτήρια υψηλής λειτουργικότητας και αρχιτεκτονικής αισθητικής.
Οπότε παρακαλώ τον επόμενο Πρόεδρο, όποιος και αν είναι, να διασφαλίσει την ολοκλήρωση της
Βιβλιοθήκης. Το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Πρέπει να επενδύσουμε
περισσότερα χρήματα για τους νέους.
Από τον καιρό της ίδρυσής του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε από την Πολιτεία περίπου €860 εκ. και
δημιούργησε στο σύνολό τους άλλα €224 εκ. περίπου από ίδια έσοδα.
Από τα ίδια έσοδα παρέχονται, μεταξύ άλλων, υποτροφίες φοιτητών και ερευνητών, στηρίζονται τα
ερευνητικά εργαστήρια και γενικότερα η έρευνα στο Πανεπιστήμιο, συντηρείται ο εξοπλισμός μας,
ενισχύεται η κοινωνική δράση του Πανεπιστημίου και το Ταμείο Ευημερίας των Φοιτητών. Ακόμα πιο
σημαντική είναι η αξιοποίησή τους για την εργοδότηση νέων επιστημόνων, που σήμερα ξεπερνούν τους
500.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποτελεί την ατμομηχανή της ερευνητικής ανάπτυξης του τόπου με τα
περισσότερα με διαφορά ευρωπαϊκά προγράμματα. Θα βγούμε από την κρίση εάν το Πανεπιστήμιο
Κύπρου αντέξει. Κι αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Είναι ο οργανισμός, ο οποίος φέρνει τα περισσότερα
χρήματα από την ΕΕ, είναι ο οργανισμός που χαίρει μεγάλης εκτίμησης και σεβασμού από πολλούς
ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
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Σήμερα, επ’ ευκαιρία της ημέρας της τελετής αποφοίτησης, γιορτής της Δημοκρατίας των Γραμμάτων, και
μέσα στις άκρως αποθαρρυντικές συνθήκες για την πατρίδα, πρέπει με γενναιότητα να
επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας και ως χώρα και ως άτομα. Πρέπει να καθορίσουμε τη συλλογική
και ατομική αφήγηση για το νέο μας κοινό όραμα, που θα μας βγάλει από τη χρεοκοπία: οικονομική,
πολιτική, ηθική και αξιακή. Να βάλουμε πιο ψηλά τον πήχη στις συλλογικές φιλοδοξίες και τις προσδοκίες
μας για το καλό του τόπου μας.
Για να δημιουργήσουμε εκείνη την Κύπρο για την οποία οι προηγούμενες γενιές θα ένιωθαν ότι άξιζε η
προσφορά ζωής τους, εκείνη την Κύπρο, που θα φέρει πίσω το κομμάτι της πατρίδας μας που χάσαμε. Η
δική μας υπέρβαση είναι να γίνουμε καλύτεροι, ώστε να κάνουμε την πατρίδα μας καλύτερη.
Αγαπητές νέες και νέοι,
Αξιοποιήστε την επιστημονική σας κατάρτιση και τα εφόδια κριτικής σκέψης και διαλόγου με τα οποία σας
έχει εξοπλίσει το Πανεπιστήμιο.
Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα να είστε σίγουροι ότι βρίσκεται μπροστά μας ένα
καλύτερο αύριο.
Έχουμε αυτό το εντυπωσιακό γεωγραφικό προνόμιο, που πολλοί ζηλεύουν. Ζούμε στη Μεσόγειο. Σύντομα,
χάρη στον ήλιο θα έχουμε πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια. Πριν το 2020, θα μπορούμε να εξάγουμε ηλιακή
ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη. Θα μπορούμε, για παράδειγμα, να κτίσουμε μια άλλη βιώσιμη
εναλλακτική πράσινη οικονομία. Αυτή, λοιπόν, η αλλιώτικη ανάπτυξη θα ανοίξει χιλιάδες νέες θέσεις
ποιοτικής εργασίας.
Και εσείς, αγαπητοί απόφοιτοι, θα είστε οι πρωταγωνιστές αυτής της καινούργιας πατρίδας που γεννιέται.
Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι σύντομα, μεγάλα ηλιακά πάρκα θα προτείνουν στον Κύπριο καταναλωτή
ηλεκτρική ενέργεια στο 1/3 της σημερινής της τιμής. Αυτομάτως, αυτό συνεπάγεται στην ουσία εκτόξευση
της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών προϊόντων, εκτόξευση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού, της
βιομηχανίας, της γεωργίας καθώς και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η εξασφάλιση φθηνότερου ρεύματος θα οδηγήσει σε πληθώρα πλεονεκτημάτων, ηλεκτρικό
συγκοινωνιακό δίκτυο, άφθονο νερό. Θα έχουμε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να δημιουργήσουμε
τους βιότοπους που χάσαμε, να ξανακοιτάξουμε το Τρόοδος, να αυξήσουμε εντυπωσιακά την παραγωγή
σε οργανικά και βιολογικά προϊόντα, να αναζωογονήσουμε την ύπαιθρο, με τους όρους του 21ου αιώνα.
Κυρίες και κύριοι,
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει το δυναμικό του ταξίδι προς την αριστεία και την καθοριστική του
συμβολή στη χάραξη εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής που στοχεύει πάντα στην ευημερία των πολιτών
και την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας. Σύνθημα μας οι 3 περιεκτικές λέξεις «Γνώση, Έρευνα,
Καινοτομία».
Και αυτό φαίνεται στους στόχους που επιτυγχάνει και τα έργα που σταθερά υλοποιεί το ακαδημαϊκό
ίδρυμα. Ενδεικτικά αναφέρω:
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τη νεοϊδρυθείσα Ιατρική Σχολή του ΠΚ, για την οποία εργαστήκαμε 4 χρόνια με υπομονή και επιμονή,
ώστε να υποδεχτεί φέτος του πρώτους φοιτητές της. Το κτίριο που θα τη στεγάσει προγραμματίζεται
να ξεκινήσει σύντομα χάριν στη στήριξη των υποστηρικτών και συνεργατών του Πανεπιστημίου.



η νέα Βιβλιοθήκη μας, οι εργασίες ανέγερσης της οποίας συνεχίζουν πυρετωδώς αλλά θα διακοπούν
τον Μάρτιο αν η πολιτεία δεν τιμήσει τις δεσμεύσεις της, που θα επέτρεπαν, αν όλα προχωρούσαν
βάσει του αρχικού προγραμματισμού, να ολοκληρωθεί το 2014.



το Φωτοβολταϊκό Πάρκο του Πανεπιστημίου Κύπρου ισχύος 10MW, που θα ανεγερθεί στη Νεκρή
Ζώνη, την 1η επένδυση στη νεκρή ζώνη μετά το ΄74, αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του περί τα
τέλη του έτους. Τα έσοδα του πάρκου θα διατίθενται για υποτροφίες σε προπτυχιακούς,
μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Υπολογίζουμε ότι θα ανέλθουν σε δύο περίπου
εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.



το κτήριο της Πολυτεχνικής Σχολής, αξίας 45 εκ. ευρώ και δυνατής απόσβεσης εντός 4 περίπου χρόνων
μέσω έμμεσων εσόδων από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, το οποίο θα στεγάσει τις επόμενες
γενιές ερευνητών. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η αποπεράτωση αυτού του κτηρίου θα ανοίξει τα
επόμενα χρόνια εκατοντάδες θέσεις εργασίας για νέους ερευνητές.



το κτήριο του Τμήματος Βιολογίας, τροχοδρομείται επίσης να ξεκινήσει, καθώς πρόσφατα
ολοκληρώθηκε και η διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.



Οφείλουμε επίσης, να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν και στη δεύτερη φάση της
ολοκλήρωσης των φοιτητικών εστιών. Για την αποπεράτωσή τους θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα
μικτό σύστημα ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον κρατικό φορέα.

Για τα κτήρια αυτά, λοιπόν, το Πανεπιστήμιο ζητά να συμπεριληφθεί στον κρατικό του προϋπολογισμό
μόνο το 50% του κόστους τους. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία προσέλκυσης δωρεών του
Ιδρύματος με σύνθημα «Δημιουργώντας την πόλη της Γνώσης», από την οποία αναμένεται να συλλέξει το
ποσό των 100 εκ. ευρώ, έτσι ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα η ολοκλήρωση της 2 ης φάσης ανέγερσης της
Πανεπιστημιούπολης, στην οποία έχουν ενταχθεί τα πιο πάνω έργα.
Το 2014, ευελπιστούμε ότι η πανεπιστημιούπολη θα είναι ένα απέραντο εργοτάξιο.
Ταυτόχρονα, αρχίσαμε την εκστρατεία «Ερευνητές για την Κύπρο» όπου προσπαθούμε να σταματήσουμε
την ροή νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό με υποτροφίες που συλλέγουμε από πολλούς
επιχειρηματίες και φίλους του Πανεπιστημίου.
Δράττομαι της ευκαιρίας, από αυτό εδώ το βήμα, να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση και να ευχαριστήσω
θερμά, εκ μέρους της πανεπιστημιακής κοινότητας, όλους του ευεργέτες, δωρητές και υποστηρικτές μας
που γενναιόδωρα και εμπράκτως στηρίζουν με ευλάβεια το έργο που επιτελεί το Πανεπιστήμιο στα 22
χρόνια λειτουργίας του και μοιράζονται το όραμά μας.
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Αγαπητές και αγαπητοί τελειόφοιτοι,
Θέλουμε 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
παραμονεύει η καινοτομία.
Μην σας απογοητεύει η κριτική και οι αντιστάσεις που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Να ξέρετε ότι τα
μεγάλα πνεύματα αντιμετώπιζαν πάντοτε σθεναρή αντίσταση από μέτρια μυαλά.
Επομένως, να είστε τολμηροί. Μην ξεχνάτε αυτά που σοφά είπε ο Einstein. Η φαντασία είναι πιο
σημαντική από τη γνώση. Αν στην αρχή, έλεγε, μια ιδέα δεν φαίνεται τρελή, τότε δεν υπάρχει καμιά
ελπίδα γι’ αυτήν.
Μην ξεχνάτε ότι εσείς είστε ο πραγματικός πλούτος του τόπου. Εσείς είστε σήμερα ο χρυσός της πατρίδας
μας. Η δική σας ποιότητα, σκέψη, δημιουργικότητα, εφευρετικότητα και επιχειρηματικότητα, είναι ο
μεγάλος πλούτος της Κύπρου του σήμερα και του αύριο. Εσείς θα ξανακτίσετε την ερειπωμένη πατρίδα
μας.
Επαναλαμβάνω και απόψε, ότι ο διαχρονικός χρυσός μιας χώρας είναι η δημιουργικότητα των ανθρώπων
της. Το μέγεθος μιας χώρας δεν εξαρτάται πια από το γεωγραφικό της μέγεθος, ούτε από το μέγεθος του
πληθυσμού της. Το μέγεθος μια χώρας εξαρτάται από τα μυαλά των νέων ανθρώπων της.
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 επόμενα βήματά σας.
Στηριχτείτε άφοβα και με αυτοπεποίθηση σε αυτά που μάθατε, γιατί μάθατε πολλά!
Ξεχάστε την Κύπρο που συστέλλεται. Εσείς είστε η Κύπρος που διαστέλλεται, που μεγαλώνει, που
δημιουργεί!
Αξιοποιήστε 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.
Σας συγχαίρω θερμά, λοιπόν, τόσο εσάς, όσο και τις οικογένειές σας, που σας στήριξαν καθ’ όλη τη
διάρκεια του μεταπτυχιακού σας ταξιδιού.
Το χθες δεν είναι δικό σας για να το διορθώσετε, αλλά το αύριο είναι δικό σας για να το κερδίσετε ή να το
χάσετε.
Σας εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στο μέλλον που απλώνεται μπροστά σας.
Σας ευχαριστώ!
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