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Έντιμε Υπουργέ Οικονομικών
Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Αγαπητοί δωρητές, φίλοι του Πανεπιστημίου Κύπρου και εκλεκτοί προσκεκλημένοι

Σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και για τους νέους μας.
Η υπογραφή της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αποτελεί το πρώτο βήμα προς ένα Πανεπιστήμιο 10000
φοιτητών, 600 ακαδημαϊκών, 2000 νέων ερευνητών και 400 άτομα διοικητικό προσωπικό μέχρι το 2020.
Ένας χαρακτήρας από θεατρικό του George Shaw αναφέρει: Ακούω λες «Γιατί;» Πάντα «Γιατί;» Βλέπεις
πράγματα και λες «Γιατί;». Αλλά εγώ ονειρεύομαι πράγματα που δεν υπήρξαν ποτέ και λέω «Γιατί όχι;».
Γιατί να μην ονειρευτούμε να δημιουργήσουμε ένα πανεπιστήμιο που θα είναι γέφυρα ειρήνης και
συνεργασίας στην επανενωμένη Κύπρο; Γιατί να μην ονειρευτούμε τη δημιουργία ενός κέντρου
συνεργασίας ανάμεσα σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου και όλους τους φοιτητές της Κύπρου; Ένός
χώρου συνάντησης, δημιουργίας, ανταλλαγών ιδεών που θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του νησιού;
Ενός χώρου όπου οι μελετητές και οι επιστήμονες θα συναντώνται και θα καινοτομούν, ανοίγοντας νέους
δρόμους σε διάφορα επιστημονικά πεδία.
Η Πανεπιστημιούπολη βρίσκεται σε μια ιδανική τοποθεσία. Συνδέει όλες τις πόλεις,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού. Φανταστείτε τη σημασία ενός
ακαδημαϊκού ιδρύματος που φέρνει κοντά τους καλύτερους ανθρώπους του νησιού από πολιτιστική,
παιδαγωγική, ακαδημαϊκή και επιστημονική πλευρά.
Αυτό είναι το όραμά μου: ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα διεθνούς βεληνεκούς όσον αφορά την ακαδημαϊκή
αριστεία και την πρωτοποριακή έρευνα που θα συγκεντρώσει όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του νησιού
μας.
Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την κατανόηση. Μετά την ανεξαρτησία δεν έχουμε δημιουργήσει ένα
εκπαιδευτικό σύστημα που θα ενθάρρύνει τον εποικοδομητικό διάλογο και τις πολιτιστικές ανταλλαγές
μεταξύ των δύο κοινοτήτων με έναν τρόπο που καλλιεργήσει κοινές αξίες και κοινό μέλλον.
Τώρα, έχουμε την ευκαιρία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και σεβασμού μέσα από την επίλυση του
κυπριακού προβλήματος, αλλά και για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως κέντρο συνεργασίας
και καινοτομίας.
Μέσω του προγράμματος της ΕΤΕπ και με την υποστήριξη της κυβέρνησης θα επεκτείνουμε την
πανεπιστημιούπολή μας, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο μία μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία
αξιώσεων σε όλους τους νέους μας.

Η σημερινή συμφωνία και οι δυνατότητες που θα μας δοθούν μέσω αυτής, θα μας επιτρέψουν να
αποκτήσουμε υψηλών προδιαγραφών ερευνητικά εργαστήρια ενισχύοντας την έρευνα και την καινοτομία
και προσελκύοντας νέους ερευνητές από την Κύπρο, αλλά και από το εξωτερικό.
Θέλουμε να αποκτήσουμε υποδομές που θα μας μετατρέψουν σε ένα «πράσινο» πανεπιστήμιο,
εξασφαλίζοντας ενεργειακή αυτονομία και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη. Το σχεδιασμό βιώσιμων,
ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω
των φωτοβολταϊκών πάρκων, του Απόλλωνα και του Φαέθοντα, που αποτελούν μέρος της προσπάθειας
μας για να γίνουμε ένα «πράσινο» πανεπιστήμιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Η πράσινη
περιβαλλοντική πτυχή είναι ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της 2ης φάσης του προγράμματος επενδύσεων
της Πανεπιστημιούπολης.
Θέλουμε η Κύπρος να συμμετέχει ενεργά στις εποικοδομητικές διαδικασίες ανάπτυξης της Ευρώπης. Και
ελπίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της παρουσίας
του τόπου μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θέλουμε να λάβουμε μέρος στη νέα Ευρώπη που χτίζεται, στην Ευρώπη της επιστήμης και της ανάπτυξης,
την Ευρώπη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Το πρόγραμμα ανάπτυξης της
πανεπιστημιούπολης είναι απαραίτητο για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Η σημερινή συμφωνία θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε έναν άλλο στόχο: να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός
των φοιτητών που επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του προγράμματος Erasmus και άλλα
προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Ευελπιστούμε να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές και να τους
παρέχουμε μια θετική εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία που θα φέρουν μαζί τους για το υπόλοιπο
της ζωής τους, ενώ παράλληλα βασιζόμαστε ότι η παρουσία τους θα εμπλουτίσει τις ζωές και τον τρόπο
σκέψης των μελών της πανεπιστημιακής μας κοινότητας.
Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους από όλη την Ευρώπη για να σπουδάσουν στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς είναι ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους πολίτες να βιώσουν την
Ευρώπη στην πλήρη γεωγραφική και πολιτιστική της διάσταση, από την Ιρλανδία στην Κύπρο. Ας μην
ξεχνάμε ότι η απόσταση από την Ιρλανδία προς την Κύπρο είναι μεγαλύτερη από την απόσταση από την
Ιρλανδία στη Νέα Υόρκη. Η μοναδικότητα της Ευρώπης έγκειται στην δημιουργική όσμωση των
διαφορετικών πολιτισμών της ηπείρου. Μέσα από την εγγραφή των φοιτητών, επιστημόνων και
ερευνητών από όλη την Ευρώπη, θα συμβάλουμε σε αυτήν την αξιοθαύμαστη αλληλεπίδραση.
Είναι πεποίθησή μας ότι η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η έρευνα μπορεί να φέρει κοντά τους
ανθρώπους. Μέσα από τη δόμηση της «Πόλης της Γνώσης" είμαστε πεποισμένοι ότι μπορούμε να
δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για εποικοδομητικό διάλογο με όλους τους Κύπριους και τον υπόλοιπο
κόσμο.
Επιτρέψτε μου, για άλλη μια φορά, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την ΕΤΕπ και τον κ. Χόγερ για
την εμπιστοσύνη τους στις δυνατότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Αγαπητέ Γουέμπερ έχετε πολλούς φίλους εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εκ μέρους, κυρίως, των
φοιτητών μας θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μας για τη συνεχή υποστήριξή σας και επίσης να
ευχαριστήσω τους συνεργάτες σας για τη δέσμευση που δείχνουν και τη συνεχή βοήθεια που έχουν
παράσχει σε όλη τη διαδικασία.

Θα ήθελα φυσικά να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την ομάδα του Πανεπιστημίου, που εργάστηκε σκληρά
για την προετοιμασία αυτού του έργου και της συμφωνίας, αλλά και όλων εκείνων που θα εργαστούν για
την εφαρμογή του.
Δράττομαι της ευκαιρίας για να εκφράσω την εκτίμησή μου στην Εξοχότητά του, τον πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για τη
γενναιόδωρη υποστήριξή τους, χωρίς την οποία η υπογραφή αυτής της συμφωνίας δεν θα ήταν δυνατή.
Είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι μοιράζονται το ίδιο όραμα και τις φιλοδοξίες για το μέλλον.
Πιστεύω ακράδαντα ότι σήμερα αλλάζουμε τη μοίρα της χώρας μας.
Έχουμε φθάσει σε αυτήν την ημέρα, επειδή έχουμε ένα όραμα για το πόσο μακριά μπορούμε να πάμε και
τι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε μέσα από την αφοσίωση, τη δημιουργικότητα και τη σκληρή δουλειά.
Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να τελειώσει με ένα άλλο απόσπασμα από θεατρικό του George Shaw: «Η
φαντασία είναι η αρχή της δημιουργίας. Φαντάζεσαι αυτό που επιθυμείς, θέλεις αυτό που φαντάζεσαι
και στο τέλος δημιουργείς αυτό που θέλεις.»

