ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ 21.7.14 – 12.00μ
Εξοχότατε κ. Πρόεδρε,
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου
Κύριε Πρύτανη,
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι
Αγαπητέ μου Πρόεδρε,
Θερμά σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια αλλά και αυτά του Πρύτανη. Με
έχουν πολύ συγκινήσει. Γι’ αυτό εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες.
Ιδιαίτερα θερμά να σας εκφράσω τη μεγάλη μου ευγνωμοσύνη και βαθιά μου
εκτίμηση για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε με την παρουσία σας στη σημερινή
εκδήλωση, τόσο εσάς Πρόεδρέ μου, όσο και τους λοιπούς εκλεκτούς
προσκεκλημένους.
Πρέπει να ομολογήσω ότι από μικρή ηλικία είχα ένα φιλόδοξο όνειρο. Το όνειρο
που θα με καθιστούσε ικανό να φανώ χρήσιμος στην Πατρίδα μου, στους
συνανθρώπους μου και γενικά στην κοινωνία του τόπου μας.
Αυτό πιστέψτε με ότι το οφείλω βασικά στην οικογένεια μου, ιδιαίτερα στη
σύζυγό μου Ελπίδα και στους συνεργάτες μου, οι οποίοι πολύ με έχουν ενισχύσει
και ενθαρρύνει στο έργο μου.
Υπήρξε μια πορεία δύσκολη και επίπονη αλλά σε ένα βαθμό τα κατάφερα.
Να μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναδρομή της εποχής της νεαρής μου
ηλικίας.
Όταν το 1943, στο μέσο του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, παρέμεινα στην Κύπρο
αντί να πάω για σπουδές στο εξωτερικό, όπου ήθελα να γίνω Νομικός, και άρχισα
τη σταδιοδρομία μου πολύ σύντομα δημιούργησα το δικό μου εμπορικό γραφείο.

Ηταν πεποίθησή μου ότι ένας τόπος, μια κοινωνία για να πάει μπροστά, πρέπει να
είναι οι άνθρωποι υγιείς και μορφωμένοι Είναι δύο απαραίτητες προϋποθέσεις
επιτυχίας.
Γι’ αυτό είχα πάντοτε κατά νου όταν με αξιώσει ο Θεός και είμαι σε θέση να
συνεισφέρω προς τους σκοπούς αυτούς, θα το έπραττα με ιδιαίτερη ευχαρίστηση.
Επίσης παρακαλώ επιτρέψτε μου να ομολογήσω ότι είμαι εξ’ αυτών που
πιστεύουν ότι ένας, είτε είναι άτομο είτε είναι οργανισμός, πρέπει όχι μόνο να
προσπαθεί να δημιουργήσει πλούτο και θέσεις εργασίες, αλλά και να ανταποδίδει
στην κοινωνία και σε αυτούς που τον υποστηρίζουν και τον βοηθούν να επιτύχει
στις δραστηριότητές του.
Γι’ αυτό από πολλά χρόνια και στο κατά δύναμη συνεχώς εγώ προσωπικά, η
οικογένειά μου και οι Εταιρείες μας ανταποδίδουμε και προσφέρουμε στην
κοινωνία με τις συνεισφορές μας.
Γι’ αυτό σήμερα νοιώθω ξεχωριστή ικανοποίηση που αυτή η διακαής επιθυμία
μου κατά κάποιο τρόπο και σε ένα βαθμό γίνεται πραγματικότητα, και εύχομαι το
επωφελές αυτό έργο να υλοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις.
Γι’ αυτή τη μικρή συνεισφορά μας είναι μεγάλη η τιμή που μου κάνετε σήμερα.
Γι’ αυτό σας εκφράζω όλους τη βαθιά μου εκτίμηση και τις θερμές μου ευχές.
Φίλτατε κ. Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι,
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Νίκος Κ. Σιακόλας
21.7.2014

