Χαιρετισμός Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη
Τελετή τοποθέτησης θεμέλιου λίθου κτηριακών εγκαταστάσεων Πολυτεχνικής Σχολής
Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016, 12μ.
Αίθουσα 010, Κτήριο 7, Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

 Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
 Κύριε Πρόεδρε, κύριε αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων,
 Μέλη της Αποστολής της ΕΙΒ
 Κύριοι Υπουργοί,
 Επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στην Κύπρο,
 Κύριοι Βουλευτές,
 Κύριοι Δήμαρχοι,
 Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου,
 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
 Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου!
Μια μέρα που περιμέναμε χρόνια!
Τοποθετήσαμε πριν από λίγο τον πρώτο λίθο για την ανέγερση των
κτηριακών εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής.
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Ένα έργο για την αποπεράτωση του οποίου εργάζονται συνάδελφοι
από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, οι αρχιτέκτονες του έργου, η εργοληπτική
εταιρεία, μηχανικοί, επιμετρητές και πολλοί άλλοι. Θέλω να τους
ευχαριστήσω όλους θερμά για τη συνεργασία και να τους παροτρύνω
να

εργαστούν

με

ζήλο,

για

την

επιτυχή

και

εντός

του

χρονοδιαγράμματος υλοποίηση του έργου.
Η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου είναι ένα μικρό, αλλά σημαντικό
βήμα για να δώσουμε, σε λίγα χρόνια, στους φοιτητές της Σχολής, τους
ερευνητές, τους ακαδημαϊκούς και το διοικητικό προσωπικό, τα εφόδια
που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα ταλέντα τους, σε
ένα μοναδικό σε μέγεθος και σχεδιασμό κτήριο. Για να δημιουργούν και
να ξεχωρίζουν εντός και εκτός της Κύπρου, εντός και εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι και αλλιώς η επιστήμη δεν έχει σύνορα!
Η Πολυτεχνική Σχολή, είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος συγκρότημα στο
χώρο της εκπαίδευσης που κτίζεται μέχρι στιγμής στην ιστορία του
τόπου μας.
Δεν επιτρέψαμε λοιπόν στην κρίση να μας καταβάλει, οδηγώντας μας
στη μεμψιμοιρία και την άγονη διαμαρτυρία. Αντιθέτως, μέσα στην
κρίση, με συντονισμένες ενέργειες και τη στήριξη του κράτους,
δημιουργήσαμε τη μεγαλύτερη προοπτική για το Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
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Πράγματι, η κρίση ήταν μια μεγάλη ευκαιρία, και δεν πήγε χαμένη. Το
2016, η Πανεπιστημιούπολη μετατρέπεται σε ένα απέραντο εργοτάξιο!
Κυρίες και κύριοι,
Το γεωγραφικό μέγεθος μιας χώρας δεν καθορίζει το μέγεθος των
επιτευγμάτων

της.

Σήμερα,

και

μικρές

χώρες,

με

σωστό

προγραμματισμό, με τις κατάλληλες υποδομές και δημιουργικούς
ανθρώπους είναι σε θέση να γίνουν κοινωνοί του πρωτοποριακού
επιστημονικού γίγνεσθαι.
Τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ευφυΐα, τη φαντασία και την
εφευρετικότητα νέων δημιουργικών ανθρώπων. Εκεί βρίσκεται ο
πραγματικός πλούτος μιας χώρας!
Οι νέοι μας είναι το μέλλον του τόπου. Πρέπει να τους δώσουμε
χώρο για δημιουργία. Σε αυτούς εναπόκειται η πορεία και η προοπτική
της πατρίδας μας. Πρέπει λοιπόν οι θεσμοί να συμβάλλουν στη
δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα τους επιτρέψουν να
ξεδιπλώσουν τις δυνατότητές τους.
Απούσα υπήρξε η Κύπρος από τις μεγάλες στιγμές που συνάρπασαν
τον κόσμο, γιατί οι πολιτικές και ιστορικές συνθήκες δεν της το
επέτρεπαν. Σήμερα, όμως, καλείται να δηλώσει δυναμικά παρούσα!
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 Όταν στην ευρωπαϊκή ήπειρο ξεκινούσε η αναγέννηση και ο
Γουτεμβέργιος τελειοποιούσε

την πρώτη του τυπογραφική

μηχανή, η Κύπρος μετέβαινε από τη φραγκοκρατία στην
ενετοκρατία.
 Η ανακοίνωση των «Νόμων της Παγκόσμιας έλξης» από τον
Νεύτωνα, μας βρήκε να διανύουμε ήδη, έναν αιώνα μαρτυρίου
υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
 Ήμασταν απόντες στη βιομηχανική επανάσταση. Εκείνες τις
ιστορικές ώρες, τους Κύπριους δεν τους ενδιέφερε η ατμομηχανή
του Watt, αλλά η ελπίδα για ελευθερία.
 Το 1859, ενώ ο Κάρολος Δαρβίνος δημοσίευε το έργο του για την
«Καταγωγή των Ειδών», ο κυπριακός ελληνισμός συρρικνωνόταν
επικίνδυνα, με ελάχιστες ελπίδες να επιζήσει. Δεν είχαμε καν
σχολεία!
 Το 1878, όταν εμείς περνούσαμε από την οθωμανική στη
βρετανική αυτοκρατορία, ο Φιζώ μετρούσε την ταχύτητα του
φωτός

με

εκπληκτική

ακρίβεια,

φτάνοντας

επιστημονική επανάσταση, εκείνη της φυσικής.
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έτσι

στη

2η

 Όταν, για παράδειγμα, το 1895 ο Rontgen ανακάλυπτε τις ακτίνες
x, και το 1928 ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ στο Παρίσι ανακάλυπτε την
πενικιλίνη, εμείς παλεύαμε για να χτίσουμε μερικά μικρά σχολεία.
Ήμασταν ένας λαός εγκαταλελειμμένος στη ατέλειωτη μοίρα του.
 Το 1960, ιδρύεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Στις αρχές της
δεκαετίας του 70΄ η ανθρωπότητα παρακολουθούσε τις εξελίξεις
του διαστημικού προγράμματος Apollo, της NASA, ενώ στην
Κύπρο φθάνουμε στα τραγικά γεγονότα του 74΄, με την τουρκική
εισβολή να διχοτομεί την χώρα μας.
180 Χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν με τη βία τα σπίτια τους,
σημαντικός

αριθμός

σχολείων

εγκαταλείφθηκε,

πολλοί

μαθητές

άφησαν τα θρανία και προσφυγοποιήθηκαν. Ανάμεσά τους κι εγώ, 15
χρόνων τότε εγκατέλειπα το σχολείο μου, ένα πανέμορφο κτίριο
θεμελιωμένο από τους παππούδες μας.
Χάσαμε σχεδόν το 1/3 των εκπαιδευτικών κτιριακών υποδομών της
χώρας. Εκατοντάδες δημοτικά σχολεία, δεκάδες γυμνάσια, σχεδόν 40
χιλιάδες μαθητές πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα. Κάποιοι άλλοι
έγιναν μετανάστες στο εξωτερικό. Συμμαθητές μας από το σχολείο
συγκαταλέγονται ακόμη στον κατάλογο των αγνοουμένων.
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Κυρίες και Κύριοι,
Αυτά τα αναφέρω με θλίψη. Αλλά είμαστε ακόμη εδώ! Δυνατότεροι από
ποτέ! Ο πλούτος και η δύναμη της σύγχρονης εποχής είναι η γνώση,
η έρευνα και η καινοτομία.
Σε αυτά επενδύουν σήμερα οι σύγχρονες κοινωνίες. Σε αυτά
καλούμαστε κι εμείς να επενδύσουμε. Και αυτό κάνουμε.
Τους επόμενους μήνες κ. Πρόεδρε θα τοποθετήσετε τους θεμέλιους
λίθους του φωτοβολταϊκού πάρκου «Απόλλων», του κτιρίου του
Τμήματος Βιολογικών Επιστημών «Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη», του
Κτιρίου Διδασκαλίας 3 «Δρ. Αρτέμης Χατζηπαναγής» και τέλος του
κτιρίου Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας».
Αυτά τα 5 χρόνια, κ. Πρόεδρε, ξεκινούν περισσότερα έργα στην
Πανεπιστημιούπολη απ’ ότι τα τελευταία 15, και χαιρόμαστε που
μοιράζεστε το όραμά μας!
Σε 15 περίπου μήνες θα εγκαινιάσετε το κτήριο της «Βιβλιοθήκης
Κέντρο

Πληροφόρησης

-

Στέλιος

Ιωάννου»,

τον

μεγαλύτερο

καθεδρικό ναό της γνώσης που κτίστηκε ποτέ στην πατρίδα μας
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Κύριε Χόγερ,
Η λίστα κατάταξης των καλύτερων «νέων» πανεπιστημίων στον κόσμο
- δηλαδή πανεπιστημίων που λειτουργούν για λιγότερο από 50 χρόνιαπου δημοσιοποίησαν την Τετάρτη που μας πέρασε, οι «Times Higher
Education» δείχνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 55η θέση.
Βρίσκεται το δικό μας πανεπιστήμιο ανάμεσα στα «πιο φιλόδοξα νέα
Πανεπιστήμια» τα οποία, όπως αναφέρει ο Phil Batty εκδότης του
«Times

Higher

παραδοσιακών

Education»,

αμφισβητούν

Πανεπιστημίων

και

την

θεωρούνται

κυριαρχία
ως

των

«εθνικός

θησαυρός» σε 39 χώρες. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τον
οργανισμό μας.
Προσδοκούμε, λοιπόν, κύριε Χόγερ ότι θα μοιραστείτε μαζί μας το έργο
του

«Πανεπιστημίου

της

Διασποράς»

και

της

«Προσέλκυσης

Διακεκριμένων Επιστημόνων», για να διδάξουν, να ερευνήσουν και να
καινοτομήσουν στην «Πόλη της Γνώσης».
Η οικονομική κρίση οδήγησε στην απώλεια του πιο σημαντικού μας
κεφαλαίου, με τη μετανάστευση λαμπρών «μυαλών». Για την
αντιμετώπιση της διαρροής των παραγωγικών ανθρώπων, η Ευρώπη
ήδη εργάζεται, πρέπει ωστόσο η προσπάθεια για την επιστροφή και
την προσέλκυση των αρίστων να ενταθεί.
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Στην ιστορική αναδρομή διαπιστώνεται ότι, ιστορικές συγκυρίες
στέρησαν από την Κύπρο τη μεγάλη ευκαιρία της αναγέννησης, του
διαφωτισμού, της βιομηχανικής επανάστασης και των καθοριστικών
για την ανθρωπότητα επιστημονικών εξελίξεων και γεγονότων.
Ταυτόχρονα, όμως, διαπιστώνεται πως σήμερα δεν υπάρχουν
ουσιώδη κωλύματα για τις νέες γενιές, για τους αποφοίτους μας.
Πρέπει συνεπώς να προλάβουμε αντίστοιχες επιστημονικές εξελίξεις
που αναταράσσουν τον κόσμο γύρω μας.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η πατρίδα μας δεν είναι
απομονωμένη, αλλά έχει τη δυνατότητα σύνδεσης και διασύνδεσης με
τα μεγάλα εργαστήρια παραγωγής γνώσης της Ευρώπης αλλά και του
κόσμου.
Η πίστη και η επένδυση της «Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων» και
της «Κυπριακής Πολιτείας» στα δικά μας σχέδιά, δίνουν βάση στο
όραμά μας ότι μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε στη διάπλαση του
μέλλοντος! Ότι μπορούμε να γίνουμε ένα δημιουργικό κομμάτι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι μπορούμε να γίνουμε ένα «start-up
nation».
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Στα 13 χρόνια λειτουργίας της, τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής
και τα ερευνητικά της κέντρα έχουν να επιδείξουν πλούσιο έργο. Με
την ανάληψη πέραν των 252 ερευνητικών προγραμμάτων, με 711
φοιτητές, με τη μεγαλύτερη εξωτερική χρηματοδότηση για το
Πανεπιστήμιο, ύψους πέραν των 26 εκατομμύριων, η Πολυτεχνική
Σχολή εργοδοτεί σήμερα 221 ερευνητές και σημαντικό αριθμό
μεταπτυχιακών

φοιτητών.

Η

Σχολή

συμμετέχει

επίσης

σε

προγράμματα ανοικοδόμησης της Μέσης Ανατολής, συμμετέχουμε
στην προσπάθεια σταθεροποίησης της γεωγραφική μας περιοχής.
Η έρευνα αιχμής, που συντελείται στις υποδομές που δημιουργήσαμε
αυτά τα λίγα μόλις χρόνια είναι μοναδική, χάρη στην ποιότητα και το
ταλέντο των καθηγητών και ερευνητών μας.
Αναλογιστείτε λοιπόν τις δυνατότητες αριστείας και διάκρισης στην
έρευνα

μέσα

στο

σύγχρονο

περιβάλλον

των

καινούριων

εγκαταστάσεων της Σχολής.
Θα είναι εγκαταστάσεις πρωτόγνωρες για τα κυπριακά δεδομένα, τόσο
από αρχιτεκτονικής αλλά και στατικής πλευράς, όσο και από
ενεργειακής άποψης. Θα είναι ένα κτίριο που θα εκμεταλλεύεται τον
ήλιο αλλά και τη γεωθερμική ενέργεια σε μεγάλες διαστάσεις, και θα
συμπεριλαμβάνει τεχνολογία αιχμής.
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Με 90 και πλέον εξειδικευμένα εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας, και
ειδικούς χώρους για τεχνοβλαστούς.
Θα είναι ένα κτίριο ευέλικτο και εύκολο σε μελλοντικές προσαρμογές.
Ένα κτίριο που θα συμφιλιώνει το περιβάλλον και τους ανθρώπους με
το έργο τους και θα φέρνει μαζί την επιστήμη και τους επιστήμονες.
Τους

δασκάλους

με

τους

φοιτητές,

τους

ερευνητές

με

τους

επιχειρηματίες.
Κτίζουμε υποδομές για το σήμερα και το αύριο, για τις επόμενες
γενεές. Κάθε καινούρια σχολή που δημιουργούμε είναι μια γέφυρα
ανάμεσα στους ανθρώπους του σήμερα και τους ανθρώπους του
αύριο.
Αναγνωρίζουμε τη διαχρονική στήριξη της Πολιτείας στο Πανεπιστήμιο
και την αρωγή της ευρύτερης κοινωνίας σε αυτό. Δεν λησμονούμε
ποτέ ότι το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται από τον φορολογούμενο
πολίτη. Αυτό το αίσθημα ευθύνης μας ωθεί να επιδιώκουμε διαρκώς
την καλύτερη αξιοποίηση των κρατικών πόρων, με την καλύτερη
οργάνωση και την επαγγελματική διοίκηση.
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Θέλω να διαβεβαιώσω την Πολιτεία, άλλα και την κοινωνία ότι θα
ανταποδώσουμε στο μέγιστο την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και μας
δείχνουν.
Στο Στρατηγικό μας σχέδιο 2016-2026 περιγράφουμε το πανεπιστήμιο
της μετά λύση εποχής, ως πόλο συνάντησης όλης της Κυπριακής
Κοινωνίας. Προσέχουμε την κάθε λεπτομέρεια.
Προσωπικά

προσδοκώ

τη

μέρα

όπου

Ελληνοκύπριοι

και

Τουρκοκύπριοι φοιτητές θα βρίσκονται στις ίδιες αίθουσες διδασκαλίας,
θα μελετούν στην ίδια βιβλιοθήκη και θα δημιουργούν στα ίδια
επιστημονικά εργαστήρια. Οι υποδομές αυτές είναι για όλους τους
νέους του τόπου. Προσδοκώ τη μέρα που όλοι οι Κύπριοι μαζί θα
χτίσουμε την πατρίδα που μας αξίζει.

Σελ. 11 από 12

Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, Κύριε Χόγερ,
Κύριε Υπουργέ των Οικονομικών,
Κύριε Υπουργέ της Παιδείας και του Πολιτισμού.
Η στήριξή σας για την ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης αποτελεί
ψήφο εμπιστοσύνης στους ανθρώπους του Πανεπιστημίου, στα νέα
παιδιά του τόπου. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες που σας έχουμε
δίπλα μας.
Εκ μέρους των φοιτητών μας και όλων των νέων ανθρώπων, θέλω να
σας πω είναι μεγάλο ευχαριστώ! Πρόκειται για μια γενιά με ποιότητα,
μια γενιά που το αξίζει, που το αξίζει πολύ και που δεν έχω καμία
αμφιβολία ότι θα μας το ανταποδώσει στο πολλαπλάσιο!
Σας ευχαριστώ.
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