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Κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Κύπρου,
Κύριε Πρύτανη,
Φίλοι ακαδημαϊκοί,
Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι,
Κυρίες και κύριοι,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά, που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και
απευθύνω

χαιρετισμό

Πανεπιστημίου Κύπρου.

στην

τελετή

αποφοίτησης

του

H τελετή αποφοίτησης από ένα

πανεπιστήμιο είναι σίγουρα μια σημαντική μέρα. Σημαντική
για τους καθηγητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου,
αλλά ακόμα πιο σημαντική για τους εκάστοτε απόφοιτους,
που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία ένα κρίσιμο κύκλο
σπουδών τους και προχωρούν σε μια νέα περίοδο για τη
σταδιοδρομία, την προσωπική και την επαγγελματική τους
πορεία.
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Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι,
Καταφέρατε να ολοκληρώσετε με επιτυχία τις σπουδές σας
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα
που,

με

το

πολυδιάστατό

του

έργο,

παιδαγωγικό,

ερευνητικό και πολιτιστικό, τιμά την κυπριακή κοινωνία.
Η 19η Τελετή Αποφοίτησης βρίσκει το Πανεπιστήμιο
Κύπρου να διαδραματίζει ένα ρόλο κλειδί για τη θεμελίωση
μιας Κύπρου της προκοπής και της προόδου, μιας Κύπρου
που αξίζει σε όλους μας και κυρίως σε εσάς. Το
Πανεπιστήμιο καταφέρνει συνεχώς να ξεχωρίζει και να
διακρίνεται

σε

ευρωπαϊκό

επίπεδο διαπρέποντας σε

ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα,

γεγονός που

επιβεβαιώνει στην πράξη τις δυνατότητες των Κύπριων
ερευνητών, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού του
Πανεπιστημίου. Και αυτά, παρά τις οικονομικές συγκυρίες
με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι.
Στις 10 Ιουνίου είχα την ευκαιρία να παρίσταμαι στη
συμπλήρωση

των

πέντε

χρόνων

λειτουργίας

του
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Ερευνητικού Κέντρου Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και
Δικτύων «Κοίος», ενός κέντρου διεθνούς αριστείας που

κατάφερε να

προσελκύσει πέραν των 50 ερευνητικών

προγραμμάτων, περισσότερα από €10 εκατομμύρια ευρώ
από ευρωπαϊκά κονδύλια και να εργοδοτεί πέραν των 80
ερευνητών.
Η παραγωγή έργου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι
δεδομένη και αξιόλογη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η
πρόσφατη

παρουσίαση

χρηματοδοτείται

από

την

του

έργου

Ευρωπαϊκή

MIRRIS
Επιτροπή.

που
Το

Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καταλάβει την 4η θέση, ανάμεσα
σε πέραν των 500 Πανεπιστημίων από τα 13 νέα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τον όγκο
συμμετοχής

του

σε

ανταγωνιστικά

ερευνητικά

προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Κατέλαβε, επίσης, την 161η θέση ανάμεσα στα

3300

πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28, όσον
αφορά την αξιοποίηση χρηματοδότησης από το Έβδομο
Πρόγραμμα Πλαίσιο.
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Οι επιτυχίες στην έρευνα είναι μεγάλες και αναγνωρίζονται.
Η προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων από όλες τις
Σχολές του Πανεπιστημίου και η έρευνα που ξεπερνά τα
σύνορα της χώρας μας, φανερώνουν το δρόμο μιας άλλης
ανάπτυξης που πρέπει η Κύπρος να ακολουθήσει, ώστε να
μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σύγχρονου
κόσμου που θέλει το ανταγωνισμό να μην περιορίζεται σε
τοπικό επίπεδο.
Η εμπιστοσύνη της Πολιτείας προς το Πανεπιστήμιο
Κύπρου είναι δεδομένη και οφείλεται στην έμπρακτη
εφαρμογή του τρίπτυχου που το Πανεπιστήμιο υιοθετεί: τη
γνώση, την έρευνα και την καινοτομία. Ως προς αυτές τις
πτυχές

γνωρίζω

την

επιμονή

της

πανεπιστημιακής

κοινότητας για τη θεμελίωση της «Πόλης της Γνώσης» που
θα φιλοξενήσει τους νέους ερευνητές, τους ικανούς,
δημιουργικούς και ταλαντούχους επιστήμονες, και θα
καταστήσει το Πανεπιστήμιο φυτώριο ιδεών, ικανό να
ανταγωνιστεί επάξια διεθνή ερευνητικά κέντρα.
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Η Πολιτεία δηλώνει αρωγός στο όραμα του Πανεπιστημίου
για την αποπεράτωση του έργου της Πανεπιστημιούπολης.

Προτιθέμεθα να συμβάλουμε εμπράκτως στην ανάπτυξη της
«Πόλης της Γνώσης» και εύχομαι να είμαστε σε θέση να
καταθέσουμε σύντομα το θεμέλιο λίθο της Πολυτεχνικής
Σχολής. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
Κύπρου είναι για τη χώρα μας στρατηγικά έργα υποδομής.
Η υλοποίησή τους κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική για την
προώθηση της έρευνας αιχμής, για τη συγκράτηση των
ταλέντων και των νέων ανθρώπων στη χώρα μας ώστε να
δημιουργήσουν και να καινοτομήσουν στον τόπο μας.
Πιστεύουμε ότι τα εργαστήρια και οι υποδομές της
Πανεπιστημιούπολης,
ολοκληρωθούν,

θα

που

ελπίζουμε

συντείνουν

στην

σύντομα

να

αλληλεπίδραση

έρευνας και διδασκαλίας. Συνιστούν σημαντικό παράγοντα
στην καλλιέργεια της κουλτούρας της δημιουργικής και
ερευνητικής δράσης και θα έχουν ως αποτέλεσμα μία
ολιστική προσέγγιση της γνώσης, δίνοντας ώθηση στο
ταλέντο των φοιτητών και στην καλύτερη ανάπτυξη των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους.
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Η

πίστη του Πανεπιστημίου Κύπρου στο ρόλο που οι

υποδομές μπορούν να διαδραματίσουν στην ανάπτυξη της
καινοτομίας

και

της

δημιουργίας,

είναι

εμφανής

και

επιβεβαιώνεται από την εισήγησή του στην Ευρωπαϊκή
Τράπεζα

Επενδύσεων

για

χρηματοδότηση

της

ολοκλήρωσης της Πανεπιστημιούπολης. Θέλω να συγχαρώ
το Πανεπιστήμιο για αυτή την πρωτοβουλία. Η Τράπεζα έχει
ήδη αποδεχτεί και προτίθεται να παραχωρήσει δάνειο
ύψους €140 εκατομμυρίων ευρώ με ευνοϊκούς όρους
αποπληρωμής. Η κυβέρνηση είναι δίπλα στο Πανεπιστήμιο
και σε αυτή του την προσπάθεια.
Η συνεχής κινητικότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου εν
μέσω

οικονομικής

κρίσης

είναι

άξια

θαυμασμού.

Οι

δύσκολες οικονομικές συγκυρίες δεν έχουν κάμψει την
προσήλωση της κοινότητάς σας στην αριστεία και η
εμπιστοσύνη των πολιτών στο θεσμό του Πανεπιστημίου
ολοένα και ενισχύεται.
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Θα ήθελα να συγχαρώ το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, τη
Σύγκλητο, το σύνολο του ακαδημαϊκού αλλά και διοικητικού
προσωπικού για την εξαίρετη πορεία του.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι από τις πρώτες επιλογές
των υποψήφιων φοιτητών. Η κυβέρνηση, αλλά και διεθνείς
οργανισμοί, επιλέγουν σε θέσεις συμβούλων μέλη του
ακαδημαϊκού

προσωπικού

του

Πανεπιστημίου,

ενώ

ταυτόχρονα, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός Κύπριων και
επιχειρήσεων που προσφέρουν ανιδιοτελώς τις δωρεές
τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όλα αυτά συνιστούν την
αδιαμφισβήτητη αναγνώριση του καταλυτικού ρόλου που
μπορεί, το Πανεπιστήμιο να διαδραματίσει στη θεμελίωση
της νέας Κύπρου. Της Κύπρου της δημιουργίας σε ένα
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Στην προσπάθειά μας για την περαιτέρω ενίσχυση του
Πανεπιστημίου Κύπρου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
τη συμπλήρωση 21 θέσεων που θα εμπλουτίσουν το
ανθρώπινο δυναμικό του, εκ των οποίων οι τέσσερις
αφορούν την Ιατρική Σχολή και οι δύο, διευθυντικές θέσεις
του διοικητικού προσωπικού. Θέλω να σας πληροφορήσω
πως το Υπουργικό Συμβούλιο θα διευθετήσει και το θέμα
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των

ακαδημαϊκών

ανελίξεων,

στην

αμέσως

επόμενη

συνεδρία του.

Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι,
Σήμερα πρέπει να είστε περήφανοι για τους δασκάλους
σας, για το Πανεπιστήμιο σας και για όσα καταφέρατε. Τα
εφόδια που αποκομίσατε μέσα από τις σπουδές και τις
δραστηριότητές σας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι γνώσεις
και οι εμπειρίες που αποκτήσατε, θα σας βοηθήσουν στην
επίτευξη των στόχων που θα θέσατε κάθε ένας από εσάς
ξεχωριστά.
Ολοκληρώνοντας

τις

προπτυχιακές

ανοίγονται πολλοί δρόμοι και

σπουδές

σας

πλειάδα επιλογών, είτε

συνεχίζοντας τις σπουδές σας σε μεταπτυχιακό επίπεδο,
είτε διεκδικώντας την επαγγελματική αποκατάσταση και
σταδιοδρομία σας. Η οικονομική ύφεση και η ανεργία,
ιδιαίτερα στις ηλικίες κάτω των 25 ετών είναι για τους
περισσότερους,

δικαιολογημένα,

απογοητευτική.

Η

κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγει
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η χώρα από την οικονομική κρίση που βιώνει το τελευταίο
διάστημα.

Αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε τεράστιες δυσκολίες,
αλλά είμαστε αισιόδοξοι. Παρά το σύντομο χρόνο από τον
εκτροχιασμό των δημοσίων οικονομικών και τον κλονισμό
του τραπεζικού συστήματος, η πορεία της οικονομίας μας
έχει ήδη αναστραφεί και βρίσκεται, στην αρχή βεβαίως,
αλλά στο σωστό δρόμο. Ο τραπεζικός τομέας σταδιακά
σταθεροποιείται,

οι

συνολικές

καταθέσεις

κατέγραψαν

αύξηση για πρώτη φορά από το Δεκέμβρη του 2012 και η
Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε κέρδη το πρώτο τρίμηνο 2014.
Την ίδια ώρα όλοι οι τραπεζικοί περιορισμοί έχουν αρθεί για
το εσωτερικό.
Έχουμε κερδίσει τις πρώτες αναβαθμίσεις πιστοληπτικής
ικανότητας μετά από 22 συνεχείς υποβαθμίσεις. Έχουμε
εξασφαλίσει 4 διαδοχικές θετικές αξιολογήσεις από την
Τρόικα,

καθώς

και

τα

εγκωμιαστικά

σχόλια

των

εγκυρότερων διεθνών αναλυτών και ΜΜΕ και των διεθνών
δανειστών μας.
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Η πιο σημαντική και ενδεικτική επιβεβαίωση της ορθής
πορείας στην οποία έχουμε εισέλθει είναι η άκρως επιτυχής
έξοδος της Κύπρου στις διεθνές αγορές.

Μετά από τρία χρόνια, η χώρα μας είναι ξανά σε θέση να
χρηματοδοτεί τις ανάγκες της δανειζόμενη από τις διεθνείς
αγορές με επιτόκια τρεις φορές χαμηλότερα απ’ ότι
δανειζόταν το 2011, όταν είχε βρεθεί εκτός αγορών.
Τον τελευταίο χρόνο έχουμε εργαστεί σκληρά και έντονα ως
κυβέρνηση,
κυπριακή

πολιτική
κοινωνία,

ηγεσία,
και

κοινωνικοί

αποτρέποντας

εταίροι
τον

και

καθολική

κατάρρευση της οικονομίας την οδηγήσαμε στην πορεία
την ανάκαμψης.
Με την ίδια ένταση θα συνεχιστούν και οι παράλληλες
προσπάθειές μας για προσέλκυση νέων επενδύσεων, για
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και για
προώθηση

των

προοπτικών

ανάπτυξης

των

υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ, που θα συμβάλουν
καθοριστικά

στην

επιστροφή

μας

στην

οικονομική

σταθερότητα, στην ανάπτυξη και την ευημερία.
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Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι,
Σας προτρέπω να είστε αισιόδοξοι και να συμμετέχετε στην
κοινωνία των πολιτών. Όντας ενεργοί πολίτες μπορείτε να
συμβάλετε στη διαμόρφωση της Κύπρου που σας αξίζει.
Είναι γεγονός ότι η γενιά μας, πλήγωσε την Κύπρο βαθιά
και

είναι

υποχρέωσή

μας

να

εμπνεύσουμε

ξανά

εμπιστοσύνη, να δώσουμε στα νέα παιδιά ελπίδα και
κίνητρα για να δημιουργήσουν και να εργαστούν στον τόπο
τους.
Είστε το μέλλον μας, το μέλλον της χώρας μας και θα
εργαστούμε για να διασφαλίσουμε την ευημερία σας.
Παραμείνετε συμμέτοχοι και ωφέλιμοι στην κοινωνία,
συνεισφέροντας με το ταλέντο και τις ικανότητές σας στη
διαμόρφωση του αύριο που οραματίζεστε και σας αξίζει.
Σας συγχαίρω για την επιτυχία σας. Συγχαίρω επίσης τους
γονείς σας που σας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και
σήμερα βρίσκονται εδώ για να μοιραστούν μαζί σας τη
χαρά της επιτυχίας σας. Συγχαρητήρια απευθύνω, βεβαίως,
και στους δασκάλους σας για τη μεγάλη συνεισφορά τους
στη μόρφωση και την κατάρτισή σας.
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Σας ευχαριστώ.
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