Δημοσιογραφική διάσκεψη, Δωρεά Ιδρύματος Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014, 12:00
Αίθουσα Συμβουλίου – Συγκλήτου, κτήριο «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Έντιμε κ. Υπουργέ της Παιδείας και του Πολιτισμού,
Κύριοι Βουλευτές,
Κύριε Νίκο Σιακόλα, Αγαπητή κ. Ελπίδα, Αγαπητή Χρυσούλα,
Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου,
Κύριοι Αντιπρυτάνεις,
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κύριε Δήμαρχε του Καραβά,
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
Αγαπητές Φοιτήτριες και Αγαπητοί Φοιτητές,
Λειτουργοί των Μέσων Ενημέρωσης.
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Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίθουσα Συγκλήτου του κτιρίου
«Αναστάσιος

Γ.

Λεβέντης»

του

Πανεπιστημίου

Κύπρου

για

τη

δημοσιογραφική διάσκεψη με την οποία επιστεγάζεται η δωρεά του
«Ιδρύματος Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Η αίθουσα Συγκλήτου κοσμείται από τη συλλογή του Τηλέμαχου Κάνθου
«Σκληροί Χρόνοι» καθώς και το έγχρωμο έργο του «Το Γυναικοπάζαρο»,
έτσι ώστε δίπλα στα σκληρά χρόνια να θυμόμαστε και τις καλές στιγμές των
ανθρώπων της Κύπρου!
Βρισκόμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε μία δωρεά κομβικής σημασίας για
την πορεία της Ιατρικής Σχολής, ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ.
Πρόκειται για μία σημαντική στιγμή τόσο για την πανεπιστημιακή κοινότητα,
όσο και για την οικογένεια Σιακόλα. Η Ιατρική Σχολή με την έναρξη της
λειτουργίας της το Σεπτέμβριο του 2013, άνοιξε ένα καινούριο κεφάλαιο για
τον τόπο. Η νέα δωρεά των 9 εκατομμυρίων αποτελεί τη συνέχεια της
δωρεάς των 4.5 εκατομμυρίων ευρώ, στην οποία είχε επίσης προβεί το
«Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» για την ανέγερση του «Σιακόλειου
Εκπαιδευτικού Κέντρου Υγείας» όπου σύντομα θα στεγάζεται το Κλινικό
μέρος της Ιατρικής μας Σχολής.
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες
προς την οικογένεια Σιακόλα για την εμπιστοσύνη που δείχνει εμπράκτως
στους ανθρώπους του Πανεπιστημίου μας: τους φοιτητές, το ακαδημαϊκό
και το διοικητικό μας προσωπικό.
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Η στήριξη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από ικανούς και δημιουργικούς
ανθρώπους

και

επιχειρηματίες

αποτελεί

μία

από

τις

μεγαλύτερες

ανταμοιβές. Αποτελεί για μας έμπρακτη αναγνώριση της συλλογικής
προσπάθειας που καταβάλλει το ανθρώπινο δυναμικό μας για να επιτελέσει
το παιδαγωγικό, ερευνητικό, επιστημονικό και κοινωνικό του έργο.
Είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση που ενισχύει το ρόλο που καλούμαστε να
διαδραματίσουμε και που καθιστά δυνατή, σε μία δύσκολη οικονομική
συγκυρία για ολόκληρο τον τόπο, την απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων
του Πανεπιστημίου και της Ιατρικής Σχολής.
Σήμερα επισφραγίζουμε τη συνεργασία μας με το Νίκο και την Ελπίδα
Σιακόλα και με ολόκληρη την οικογένεια. Δημιουργούμε άρρηκτους
δεσμούς συνεργασίας που δίνουν προοπτική στους γεμάτους όνειρα και
επιδιώξεις φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.
Εξάλλου, η ζωή των ανθρώπων είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ των γενιών που
έφυγαν και των γενιών που έρχονται. Κάθε καινούργια σχολή που
δημιουργούμε είναι μια γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους του σήμερα και
τους ανθρώπους του αύριο.
Στην κοινωνική και ιστορική μνήμη των πολιτών η παρακαταθήκη τους, είναι
η συνεισφορά τους στα γράμματα, τον πολιτισμό και τη δημόσια
εκπαίδευση.
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Ανάμεσα στους δεκάδες δωρητές και ευεργέτες της πατρίδας μας
ξεχωρίζουν τα ονόματα των Ιωάννη Βεργόπουλου και Δημοσθένη Σεβέρη.
Ο Κωνσταντίνος Λοϊζίδης, έμπορος από την Λάπηθο, ίδρυσε το 1925 το
Ελένειο, στη μνήμη της θυγατέρας του Ελένης. Ο Αντώνιος και η Ευγενία
Θεοδότου ανήγειραν το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου. Στη
Λεμεσό, το Λανίτειο Γυμνάσιο διαιωνίζει τη γενναία δωρεά του Νικόλαου Π.
Λανίτη, όπως και το «Νικολαΐδειον» Γυμνάσιο στην Πάφο.
Αναφέραμε ελάχιστες μόνο δωρεές από τις δεκάδες χορηγίες προς την
ελληνική παιδεία του τόπου μας. Πολλοί από τους προαναφερθέντες ήταν
οικονομικοί κολοσσοί στην εποχή τους. Είχαν τεράστιες περιουσίες και
κατάφεραν να ιδρύσουν μεγάλες επιχειρήσεις και τράπεζες. Από όλα αυτά,
σήμερα παραμένει αναλλοίωτη η προσφορά τους στα κοινά και στην
εκπαίδευση της πατρίδας τους. Προσφορά που παραμένει μέχρι σήμερα
αναλλοίωτη και ζωντανή στη συλλογική μνήμη της κοινωνίας.
Εμπνευσμένοι άνθρωποι του πνεύματος και της φιλομάθειας υπάρχουν και
σήμερα. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πραγματικά ευλογημένο που μετρά
και θα έχει για πάντα ανάμεσα στους πιστούς του φίλους και συμμάχους
ανθρώπους όπως το Δάκη και τη Σύλβια Ιωάννου, την οικογένεια Λεβέντη,
και το Νίκο και την Ελπίδα Σιακόλα, αλλά και άλλους ευεργέτες, που όλο και
περισσότερο ενισχύουν την παρουσία τους και εκφράζουν έμπρακτα τη
συμπαράστασή τους στο πρώτο ανώτατο ακαδημαϊκό και ερευνητικό
ίδρυμα της χώρας.
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Φίλους που προσφέρουν αυθόρμητα, χωρίς να υπολογίζουν, χωρίς να
ζητούν ανταλλάγματα. Φίλους απόλυτα αξιόπιστους, που είναι πάντα δίπλα
μας, μας στηρίζουν εμπράκτως, αλλά παράλληλα μας κινητοποιούν με το
παράδειγμά τους και μας ανυψώνουν με το ήθος και την καλλιέργειά τους.
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουμε σχέδιο! Με τη συνδρομή των ευεργετών
μας, αλλά και της Πολιτείας, την οποία ευχαριστούμε στο πρόσωπου του
Προέδρου της Δημοκρατίας, θα ολοκληρώσουμε την Πόλη της Γνώσης στο
τέλος της δεκαετίας.
Αγαπητέ Νίκο, Αγαπητή Ελπίδα,
Σας ευχαριστούμε που συνδέετε το όνομά σας με τα πιο δημιουργικά
εγχειρήματα του Ιδρύματος μας. Η ανέγερση του κτηρίου της Ιατρικής
Σχολής αφορά τους φοιτητές που προσδοκούν την επαγγελματική τους
πρόοδο και καταξίωση μέσα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών
τους. Που ελπίζουν ότι στις υποδομές της Ιατρικής θα θέσουν σε εφαρμογή
τις ιδέες τους και θα προσφέρουν πίσω στην κοινωνία. Αυτό θα είναι το
μεγαλύτερο ευχαριστώ στους ανθρώπους που απλόχερα και ανιδιοτελώς
συμπαρίστανται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Η δημιουργία μίας πετυχημένης επιχείρησης είναι από μόνη της προσφορά
για την κοινωνία και τον τόπο. Ο Μπιλ Γκέιτς σε ερώτηση για 3 πράγματα
που θα έκανε διαφορετικά 20 χρόνια πριν, απάντησε ότι θα συνεισέφερε
νωρίτερα και θα εστίαζε περισσότερο στο φιλανθρωπικό του έργο σε
συνδυασμό με την επιχειρηματική του δράση.
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Όλοι αναγνωρίζουμε την προσφορά του Νίκου Σιακόλα προς την κοινωνία
μέσα από την αφοσίωσή του στην τέχνη του επιχειρείν. Η επιλογή του
σήμερα να προσφέρει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τον τιμά. Η απόφασή του
να στηρίξει την Ιατρική Σχολή αποτελεί θα έλεγα μία διορατική πράξη,
καθώς αναγνωρίζει το δυναμικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το
Πανεπιστήμιο Κύπρου στην πρόοδο της κοινωνίας μας. Αποτελεί δε ψήφο
εμπιστοσύνης στη νέα γενιά. Μία γενιά που σήμερα αγωνιά για το μέλλον
της, αναζητεί ελπίδα, πρότυπα και παραδείγματα προς μίμηση.
Βλέπετε, η επιτυχία είναι κάτι που κτίζεται με επίπονες προσπάθειες, δεν
χαρίζεται. Οι φοιτητές μας καλούνται να εργαστούν, να δημιουργήσουν και
να διακριθούν σε δύσκολες συνθήκες. Εμείς θα τους δώσουμε τα εφόδια.
Είναι στο χέρι τους όμως να τολμήσουν, να μην εφησυχάσουν και να
διεκδικήσουν το μέλλον τους. Τέτοια μαθήματα παίρνει κανείς από
ανθρώπους όπως ο Νίκος Σιακόλας.
Προσθέτω, σε έναν εντελώς προσωπικό τόνο, ότι νιώθω ακόμα μεγαλύτερη
συγκίνηση να μιλώ για έναν άνθρωπο που κατάγεται από τον Καραβά,
όντας μισός Καραβιώτης και εγώ. Σε κάθε συζήτηση είναι εύκολο να
διαπιστώσει κανείς ότι ο Νίκος Σιακόλας έχει την κατεχόμενη Κύπρο στην
καρδιά του, και τον Καραβά βαθιά στη ψυχή του.
Ο Νίκος Σιακόλας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο πιο όμορφο μέρος της
Κύπρου, στη μαγική πολιτεία κάτω από το Κυπαρισσόβουνο, ανάμεσα
στους λεμονανθούς και την θάλασσα. Είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος
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γεμάτος φαντασία και όραμα. Απόλυτα επηρεασμένος από το μαγικό
περιβάλλον που μεγάλωσε.
Ακούραστος και δραστήριος ο Νίκος Σιακόλας αποτελεί πρότυπο για τους
ανθρώπους του Ομίλου του και την κοινωνία ολόκληρη. Σήμερα λειτουργεί,
όχι μόνο ως παράδειγμα επιτυχημένου επιχειρηματία, αλλά και ως
παράδειγμα προς μίμηση που αναγνωρίζει το ρόλο που πρέπει να
επιτελούν οι επιτυχημένοι άνθρωποι: Προσφέροντας, εμπνέοντας τους
νέους

ανθρώπους,

οραματιζόμενος

τη

εστιάζοντας
νέα

Κύπρο

στο
της

συλλογικό

έρευνας,

της

συμφέρον

και

καινοτομία,

της

δημιουργίας, την Κύπριο των νέων ανθρώπων.
Αγαπητέ Νίκο, Αγαπητή Ελπίδα, Αγαπητή Χρυσούλα, αλλά και
Μάριε, Ελένη, και Μαρίνα, παρόλο που δεν καταφέρατε να είστε
σήμερα μαζί μας,
Εκ, μέρους όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας θα ήθελα να σας
μεταφέρω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είμαι βέβαιος ότι η νέα γενιά που θα
επωφεληθεί άμεσα από την προσφορά σας θα μας το ανταποδώσει στο
πολλαπλάσιο!
Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες που σας έχουμε δίπλα μας.
Σας ευχαριστώ.
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Κυρίες κ. Κύριοι,
Τώρα θα προχωρήσουμε στην Υπογραφή της Συμφωνίας για την Δωρεά
των 9 εκατομμυρίων ευρώ για την ανέγερση του κτιρίου της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο και θα φέρει το όνομα:
«Κτίριο Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας – ΝΙΚΟΣ Κ. ΣΙΑΚΟΛΑΣ»
Επαναλαμβάνω για τους δημοσιογράφους:
«Κτίριο Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας – ΝΙΚΟΣ Κ. ΣΙΑΚΟΛΑΣ»
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