ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2014
Χαιρετισμός Προέδρου Συμβουλίου Π.Κ.
Απόψε αποχαιρετούμε τους νέους αποφοίτους μας και κηρύσσουμε την
ολοκλήρωση και λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-14.
Από την έναρξη της λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μετρά συνολικά
20,000 αποφοίτους, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί με επιτυχία στον
οικονομικό και τον κοινωνικό ιστό της Κύπρου.
Είκοσι σχεδόν χρόνια μετά την αποφοίτηση των πρώτων φοιτητών του
Πανεπιστημίου Κύπρου, απόφοιτοι μας καταλαμβάνουν πλέον υψηλόβαθμες
επαγγελματικές θέσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και άλλα
σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων. Το γνωσιολογικό εύρος, η ακαδημαϊκή
και ερευνητική πείρα και το κύρος που περιβάλλει τις 8 Σχολές και τα 22
Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, μορφώνουν διαχρονικά άρτια
καταρτισμένους
επιστήμονες,
παραγωγικούς
επαγγελματίες
και
συνειδητοποιημένους πολίτες.
Με τη λήξη της αποψινής τελετής, οι 578 μέχρι προ ολίγου φοιτητές της
Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της
Αγωγής και της Φιλοσοφικής Σχολής, αναγνωρίζονται επίσημα ως
εξειδικευμένοι επιστήμονες. Δυστυχώς, θα αντιμετωπίσουν αντίξοες
συνθήκες σε μια κοινωνία και την οικονομία της σε κρίση. Επειδή, όμως, κάθε
απειλή και κάθε δυσκολία κρύβει ευκαιρίες, οι νέοι μας απόφοιτοι,
οπλισμένοι με τη γνώση, την αυτοπεποίθηση που η γνώση φέρνει και το
δυναμισμό της νιότης, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να
αδράξουν τις ευκαιρίες. Καλούνται να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για
έξοδο από την κρίση, για καθολική πρόοδο της κυπριακής κοινωνίας και
προσωπικές επιτυχίες στο στίβο της ζωής.
Οι αλλεπάλληλες επιτυχίες στον ερευνητικό τομέα και η διαρκής άνοδος στην
κλίμακα κατάταξης των Πανεπιστημίων, κατατάσσουν πλέον το Πανεπιστήμιο
Κύπρου (σημειώστε το καλά αυτό) ανάμεσα στα 160 καλύτερα Πανεπιστήμια
της Ευρώπης στο κεφάλαιο προσέλκυσης ανταγωνιστικών ερευνητικών
προγραμμάτων. Ανάμεσα στις 13 νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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κατατάσσεται 4ο στο ίδιο κεφάλαιο ανάμεσα στα 540 Πανεπιστήμια. Είμαστε
ένα ίδρυμα σφαιρικής Παιδείας. Σήμερα αποδίδουμε στην κοινωνία 578
νέους επιστήμονες, όμως, δεν είμαστε απλώς ένα ίδρυμα μετάδοσης της
γνώσης. Είμαστε και το σημαντικότερο ίδρυμα παραγωγής γνώσης στον τόπο.
Το Πανεπιστήμιό μας στην παρούσα φάση εργοδοτεί 550 νέους ανθρώπους
σε ερευνητική εργασία. Στόχος μας είναι, μέχρι το 2020, ο αριθμός αυτός να
ανέλθει στις 2,000.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί με υψηλές προδιαγραφές σε θέματα
επιστημονικότητας, ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και κοινωνικής μόρφωσης.
Η οικονομική ύφεση που ταλανίζει την Κύπρο, αναμφίβολα είχε αρνητικές
επιπτώσεις και στο Πανεπιστήμιο. Δεν επιτρέψαμε, όμως, να επηρεαστεί ο
τρόπος λειτουργίας και το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά ούτε
και τα μεγάλα αναπτυξιακά, πνευματικά και πολιτισμικά έργα, όπως η
ολοκλήρωση του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου», ο
σχεδιασμός της Πολυτεχνικής Σχολής και άλλα, που συνεχίζονται όπως
προγραμματίστηκαν εξαρχής.
Επιπλέον, παρά τις δύσκολες συνθήκες διατηρήθηκε η ποιότητα των
προγραμμάτων σπουδών, αυξήθηκε ο αριθμός των φοιτητών και έλαβε σάρκα
και οστά η Ιατρική Σχολή που ήταν όραμα χρόνων, ολοκληρώνοντας μάλιστα
το πρώτο έτος λειτουργίας της.
Σε αυτό το σημείο αισθανόμαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε την
Πολιτεία για τη συνεχή στήριξη και την κατανόηση που επιδεικνύει στις
προτάσεις και πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η σημασία που
αποδίδει η Πολιτεία στην περαιτέρω εδραίωση του Πανεπιστημιακού θεσμού
για την ανάπτυξη της Κύπρου γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στους τομείς
της έρευνας και της καινοτομίας, δίνει σε όλους μας το δικαίωμα να
ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.
Σήμερα θα βρισκόταν εδώ μαζί μας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δυστυχώς,
η μικρή περιπέτεια με την υγεία του δεν του το επέτρεψε, και του ευχόμαστε
ταχεία ανάρρωση και επάνοδο στα καθήκοντά του. Το προσωπικό, όμως,
ενδιαφέρον του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και του Προέδρου της
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Βουλής που θα είναι εδώ αύριο, είναι ισχυρές ενδείξεις της στήριξης από την
Πολιτεία και τους ευχαριστούμε θερμά.
Σημαντική βοήθεια στις προσπάθειές μας είναι και οι δωρεές που λαμβάνει το
Πανεπιστήμιο από άτομα και οργανισμούς, τους οποίους ευκαιρίας δοθείσης,
ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Με την αφορμή αυτή, θα ήθελα να απευθύνω και μια έκκληση στους νέους
αποφοίτους μας. Έχετε κάθε λόγο να είσαστε υπερήφανοι για το
Πανεπιστήμιό σας και το Πανεπιστήμιο έχει κάθε λόγο να είναι περήφανο για
τους αποφοίτους του. Νοιώθουμε λοιπόν ότι μπορούμε να σας ζητήσουμε
δύο πράγματα: Το πρώτο είναι να λειτουργείτε πάντα ως πρεσβευτές του
Πανεπιστημίου στην κυπριακή κοινωνία και πιο έξω. Το δεύτερο είναι να μας
θυμάστε σε λίγα χρόνια, όταν θα έχετε πετύχει οικονομική ευρωστία και
κοινωνική καταξίωση, και να μας ενισχύετε όποτε μπορείτε και όσο μπορείτε
οικονομικά και άλλωσπως. Να είσαστε βέβαιοι πως τους πόρους που θα
διαθέσετε θα τους χρησιμοποιούμε πάντα για καλούς σκοπούς: Για τη
δημιουργία υποδομών, για ερευνητικά προγράμματα, για την ενίσχυση
απόρων φοιτητών, για υποτροφίες.
Εκ μέρους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου απευθύνω προς όλους τους
αποφοιτούντες τα πιο θερμά συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση των
σπουδών τους, την αφοσίωση που επέδειξαν και την προσπάθεια που
κατέβαλαν. Εύχομαι ευόδωση των στόχων και κάθε καλό στην εκπλήρωση των
προσδοκιών σας.

Δ.Κ.
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