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Έξοχότατε Πρώην Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Κύριοι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων,
Κύριε Έβανς,
Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Συμβουλίου,
Κυρία Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ,
Αγαπητά μέλη της Συγκλήτου,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Διευθύνοντα Σύμβουλε της Hyperion Systems Engineering,
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Καλησπέρα σας.
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Πρώτη Διάλεξη Υπερίων, που πραγματοποιείται για να
επισφραγίσει την έναρξη της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με την εταιρεία Hyperion Systems
Engineering. Μία σημαντική συνεργασία που περιλαμβάνει επίσης και την θεσμοθέτηση δύο ετήσιων
βραβείων ύψους €3000 έκαστο σε αριστούχους φοιτητές της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων
Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής.
Η εικοσάχρονη εμπειρία της κυπριακής εταιρείας Υπερίων, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και
υπηρεσιών εφαρμογής και υποστήριξης εξελιγμένων συστημάτων μηχανικής, την εδραιώνει στο χώρο
δραστηριοποίησής της.
Η διεθνής της παρουσία και η συνεργασία της με καταξιωμένες εταιρείες αποδεικνύουν την καθιέρωσή της
στη συνείδηση των πελατών της ως παροχέα καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων.
Στον πυρήνα των αξιών που διέπουν τον οργανισμό βρίσκονται η υπεροχή, η ποιότητα, η καινοτομία, η
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ο σεβασμός, η υπευθυνότητα και η κερδοφορία. Οι αξίες πάνω στις
οποίες οικοδομήθηκε ο οργανισμός φανερώνουν ότι η Υπερίων έχει θέσει ψηλά τον πήχη απόδοσης, με
στόχο την αριστεία, τόσο της ίδιας, όσο και των πελατών της.
Εκ μέρους της πανεπιστημιακής κοινότητας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και
φίλο, Δρ. Συμεών Κασιανίδη, τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κύριο Σταύρο Σπανό και την εταιρεία, για την
επένδυση στους φοιτητές μας, αλλά και την εργοδότησή τους σε θέση πλήρους απασχόλησης.
Σε καιρούς δύσκολους είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εταιρείες και επιχειρήσεις να επενδύουν στα παιδιά
του Πανεπιστημίου μας, στη νέα γενιά που είναι και το μέλλον του τόπου.
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Πρόκειται για μία επενδυτική στρατηγική στην έρευνα και στους νέους επιστήμονες, που μπορεί να
αποδώσει στο μέγιστο, καθώς η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι η σημαντικότερη για κάθε
οργανισμό που θέλει να προοδεύει, να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται.
Είναι βέβαιο, 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.
Επιπρόσθετα, με τη δωρεά της Hyperion, συνολικού ύψους €10.000, εγκαινιάζεται σήμερα η «Πρώτη
Διάλεξη Υπερίων». Η διοργάνωση της ετήσιας αυτής διάλεξης στοχεύει στην επιμόρφωση και την
ενημέρωση του κοινού από σημαντικές προσωπικότητες στο χώρο δραστηριοποίησης της Hyperion.
Ομιλητής λοιπόν της αποψινής μας διάλεξης είναι ο κύριος Λώρενς Έβανς, Ομότιμος Καθηγητής Χημικής
Μηχανικής του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης, ο οποίος θα μας μιλήσει για την επιρροή της
καινοτομίας και πως μέσα από την τέχνη του καινοτομείν, διακρίθηκαν και πέτυχαν επιχειρήσεις, τις οποίες
ίδρυσαν απόφοιτοι του ΜΙΤ.
Κύριε Έβανς, σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. (Mr Evans I welcome you to the University of
Cyprus).
Βασικός στόχος του ακαδημαϊκού μας ιδρύματος είναι η ουσιαστική του εμπλοκή και συμβολή στην
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου, μέσα από τη διδασκαλία και την έρευνα. Στοχεύουμε σε
ένα υψηλό επίπεδο διδασκαλίας που να οξύνει τα μυαλά των φοιτητών μας και να παράγει δημιουργικούς
ανθρώπους. Συνάμα, στοχεύουμε στην παραγωγή πλούσιου ερευνητικού έργου, μέσα από την προσέλκυση
κονδυλίων για ερευνητικά προγράμματα που θα ωφελήσουν τη χώρα. Σύνθημά μας οι 3 περιεκτικές λέξεις
«Γνώση, Έρευνα, Καινοτομία».
Ταυτόχρονα, αρχίσαμε την εκστρατεία «Ερευνητές για την Κύπρο» όπου προσπαθούμε να σταματήσουμε
τη ροή νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό με δεκάδες (ελπίζω σύντομα εκατοντάδες) υποτροφίες που
συλλέγουμε από πολλούς επιχειρηματίες και φίλους του Πανεπιστημίου.
Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αποτελούν, αναμφισβήτητα, μέσα εφαρμογής των ερευνητικών
αποτελεσμάτων για εξυπηρέτηση της κοινωνίας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της Κυπριακής
κοινωνίας, στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, καθώς και στην ενθάρρυνση της διασύνδεσης
των πανεπιστημίων με τη βιομηχανία.
Άλλωστε, σε ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιανουάριο, σημειώνει την ανάγκη εντατικής
ενεργοποίησης του επιχειρηματικού δυναμικού της Ευρώπης για να επανέλθει η ανάπτυξη.
Στο σχέδιο δράσης υποστήριξης των επιχειρηματιών και αλλαγής της επιχειρηματικής νοοτροπίας στην
Ευρώπη υπογραμμίζεται ο θεμελιώδης ρόλος της εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση αυτή. Το σχέδιο
δράσης για την Επιχειρηματικότητα 2020 αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην
επιχειρηματικότητα, μπορεί να τονώσει τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και υψηλής ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας οικοσυστήματα επιχειρήσεων, συνεργασίες και βιομηχανικές συμμαχίες.
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Η εκπαίδευση, η γνώση, η έρευνα και η καινοτομία είναι η απάντηση στην κρίση. Η γνώση σε συνδυασμό
με την κριτική σκέψη, η στοχευόμενη έρευνα με στόχο την εξυπηρέτηση του συνόλου της κοινωνίας, η
δημιουργικότητα και η καινοτομία αποτελούν τα όπλα μας για επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά
ανάπτυξης.
Και το Πανεπιστήμιο Κύπρου οφείλει, παρά τις δύσκολες συγκυρίες, να εντοπίζει και να αξιοποιεί τις
ευκαιρίες προς αυτήν την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
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