Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας στην τελετή
αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Αισθάνομαι τα αισθήματα που νιώθει κανείς όταν βρίσκεται σε ένα από τα πιο σύγχρονα και
καταξιωμένα πανεπιστήμια. Νιώθω συγκίνηση και περηφάνια. Συγκίνηση διότι όταν το 1991
ιδρύετο το Πανεπιστήμιο Κύπρου είχα την τιμή, από τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής
Παιδείας της Βουλής τότε, να συμβάλω στη δημιουργία και στη θεμελίωση ενός πνευματικού
ιδρύματος που χάρη στους καταξιωμένους ακαδημαϊκούς σήμερα διακρίνεται – και αυτό με κάνει
υπερήφανο - ανάμεσα στα πρώτα εξακόσια πανεπιστήμια του κόσμου, από σύνολο 82 χιλιάδων.
Δεν έχω αμφιβολία πως σύντομα θα είναι ακόμη καλύτερη η κατάταξη, διότι παρακολουθώ με
πόσο ζήλο και φιλοτιμία προσπαθείτε να αξιοποιήσετε, και όχι να καταχραστείτε, τα χρήματα της
Πολιτείας.
Είναι πραγματικά να αισθάνεται κάποιος υπερήφανος όταν ακούει ότι ένα ίδρυμα που ξεκίνησε
περίπου με 400 φοιτητές έχει σήμερα 1.328 απόφοιτους.
Θέλω θερμά να συγχαρώ ιδιαίτερα τους νέους και να πω πόσο πραγματικά αγωνιώ για το μέλλον
τους ως αποτέλεσμα των δικών μας διαχρονικών αδυναμιών και της οικονομικής κρίσης που
αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Βεβαίως η κρίση δεν είναι δημιούργημα της Κύπρου, αλλά θα
μπορούσε να αντιμετωπιζόταν κατά καλύτερο τρόπο.
Αυτό για το οποίο θέλω να σας βεβαιώσω είναι ότι θα δώσουμε τις μάχες που απαιτούνται έτσι
ώστε – λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 και 28 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό που προέχει είναι
η νεανική απασχόληση και γενικότερα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη –
να μπορέσουμε να δώσουμε αυτό που χρωστούμε στους νέους: Τη δυνατότητα να εργαστούν και
να προσφέρουν.
Θέλω να σας βεβαιώσω ότι κύρια έγνοια μου, έγνοια της Κυβέρνησης αλλά και όλου του
πολιτικού κόσμου είναι πώς θα ξεπεραστεί η οικονομική κρίση και η ύφεση, δημιουργώντας
προοπτικές. Παρά τα προβλήματα και τις τροϊκανές πιέσεις θα φροντίσουμε με κάθε τρόπο να
αναπληρώσουμε τα όσα υπαγορεύουν ως περικοπές στον τομέα της παιδείας. Διότι αν θέλουμε
να υπάρχει ευημερούσα πατρίδα θα πρέπει να έχουμε πνευματικούς ανθρώπους έτοιμους να
δώσουν τη μάχη, να έχουν κριτική σκέψη, αλλά ιδιαίτερα το δημοκρατικό αίσθημα που
προέρχεται μέσα από την παιδεία έτσι ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ευνομούμενη
Πολιτεία.
Αυτό που εντός των επομένων ημερών θα παρουσιάσω δεν θα είναι απλώς οι εξαγγελίες, αλλά
τα αποτελέσματα των εξαγγελιών όσον αφορά και τις προσπάθειες ανάκαμψης της οικονομίας,
αλλά ιδιαίτερα αυτό που αποτελούσε το στίγμα για την κυπριακή Πολιτεία: Την πάταξη της
αναξιοκρατίας, τη δημιουργία συνθηκών έτσι ώστε εκείνοι που είναι περισσότερο άξιοι των
λοιπών να έχουν και τη δυνατότητα της προόδου, της ανέλιξης και της προκοπής.
Τέρμα στις κομματικές ταυτότητες, και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Ο κάθε πολίτης έχει τα ίδια
δικαιώματα, όπου ιδεολογικά και αν ανήκει. Και αυτό είναι που πρέπει να μετρά. Και δεν
υπάρχουν ολιγότερο ή περισσότερο πατριώτες. Όλοι αγαπούμε αυτή την πατρίδα, όλοι θέλουμε

να την υπηρετήσουμε και θα την υπηρετήσουμε.
Αγαπητοί απόφοιτοι,
Θέλω θερμότατα να συγχαρώ τους γονείς σας που σας έδωσαν την ευκαιρία να είστε σήμερα σε
αυτή την τιμητική θέση. Να νιώθετε υπερήφανοι ότι παίρνετε τα εφόδια.
Συγχαίρω τον Πρόεδρο της Φοιτητικής Οργάνωσης που σας κάλεσε να μην απογοητευθείτε αν οι
χαραμάδες δεν χωρούν τις ελπίδες ή τα όνειρά σας. Κάποια ώρα με τη δύναμη της γνώσης, το
πείσμα και την αξιοπρέπεια θα καταξιωθείτε. Μπορεί να περάσουμε για κάποια περίοδο
δύσκολα, αλλά θα ξαναβρούμε τα πόδια μας, διότι αυτοί υπήρξαμε και αυτοί είμαστε ως λαός,
που περάσαμε και χειρότερα.
Συγχαίρω εσάς που φανήκατε αντάξιοι των προσδοκιών των γονιών σας και των καθηγητών σας
και συγχαίρω και ευχαριστώ θερμότατα όσους κάνουν την πατρίδα μας περήφανη, όπως είναι η
ακαδημαϊκή κοινότητα την οποία θα τιμήσω εμπράκτως, αξιοποιώντας τον πλούτο των γνώσεων
που μπορεί να μας δώσει για να μας ενισχύσει έτσι ώστε να γίνουμε ένα κράτος που θα
στηρίζεται στην επιστημονική γνώση και όχι στην εμπειρική διάγνωση.
Να γνωρίζετε ότι θα είμαστε στο πλευρό σας, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, και θέλω να σας
διαβεβαιώσω ότι η Πολιτεία θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη σε αυτά που πρεσβεύετε και
διακηρύττετε και τα οποία έχει ανάγκη η πατρίδα μας.

