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Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκληση να 

παραστώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου  και να χαιρετίσω την τελετή 

αποφοίτησης, τιμώντας τους φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στη 

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και στην Πολυτεχνική Σχολή, 

ως επίσης και τους φοιτητές που αποφοιτούν από τις λοιπές Σχολές τις 

επόμενες μέρες. 

  

Η είσοδος στην ανώτερη εκπαίδευση, η ολοκλήρωση ενός κύκλου απαιτητικών 

σπουδών και η απόκτηση του πτυχίου ως επιστέγασμα των προσπαθειών κάθε 

φοιτητή, αναντίλεκτα αποτελεί για έκαστο από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες 

μας ξεχωριστή και μοναδική στιγμή. 

  

Ένας τίτλος σπουδών αποτελεί  μία επένδυση, ένα αναγκαίο εφόδιο αλλά και 

έναν καθοριστικό παράγοντα για την μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση 

και τη συνακόλουθη κοινωνική καταξίωση καθενός. 

  

Και αυτό γιατί με βάση τις σημερινές απαιτήσεις, πρόσθετα με τις δικές του 

ικανότητες, οι εμπειρίες, οι γνώσεις και  η επιστημονική κατάρτιση που 

απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του, του δίνουν το προνόμιο να 

διεκδικήσει μία θέση σε νευραλγικούς τομείς της σύγχρονης αγοράς εργασίας 

και να ανταπεξέλθει σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό επαγγελματικό 

περιβάλλον. 

  

Ιδιαίτερα εσείς που αποκτάτε έναν ακαδημαϊκό τίτλο από το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, θεωρείστε ιδιαίτερα προνομιούχοι. 

  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κόσμημα στο δίκτυο των Πανεπιστημίων της χώρας 

μας, υιοθετώντας διεθνείς πρακτικές, την εξωστρεφή λειτουργία, την αριστεία 

και την καινοτομία, έχει καταφέρει από την ίδρυση του μία συνεχή ανοδική 

πορεία, σημειώνοντας πληθώρα διακρίσεων και επιτυχιών. 



Πραγματικά αισθάνομαι περήφανος για το Πανεπιστήμιο, για όσα οι πρυτανικές 

Αρχές και οι ακαδημαϊκοί μας έχουν επιτελέσει και δεν μπορώ παρά να 

εκφράσω ικανοποίηση γιατί έχει αναδειχθεί στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στις 

κατατάξεις πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, στην 22η θέση ανάμεσα σε χιλιάδες. 

Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη πραγματικά είναι η τιμητική διάκριση.  

  

Αντιλαμβανόμενο τον πολύπλευρο του ρόλο στην κοινωνία και στελεχωμένο με 

άρτια καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, θέτει ως προτεραιότητα να 

προσφέρει στους φοιτητές του, υψηλού επιπέδου ποιοτική εκπαίδευση 

διεθνούς εμβέλειας και αναγνώρισης, δίνοντάς τους την ίδια ώρα τη δυνατότητα 

επιλογής ανάμεσα σε ένα πλήθος ειδικοτήτων και κατευθύνσεων 

προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων σπουδών.  

  

Είναι πεποίθησή μου, αλλά και πολιτική μας βούληση ότι μία χώρα που θέλει 

να ευημερήσει, πρέπει να επενδύσει σε ό,τι πολυτιμότερο έχει: στην παιδεία 

της, στους νέους της. 

  

Γιατί είναι ακριβώς οι νέοι μας μέσα από τις ικανότητες, τις οποίες διαθέτουν 

αλλά και τις γνώσεις που αποκτούν ως επιστήμονες με διευρυμένους 

πνευματικούς ορίζοντες που ενισχύουν τις προσδοκίες και τις ελπίδες του 

καθενός, για συνολικό εκσυγχρονισμό του κράτους και τη δημιουργία μιας 

πατρίδας με προοπτική και δημιουργική παραγωγή σε όλους τους τομείς της 

οικονομίας. 

  

Για την ανάγκη εκσυγχρονισμού των δομών του κράτους δεν έχω αμφιβολία 

ότι σε συνεννόηση με πολιτικές δυνάμεις στη Βουλή τα νομοσχέδια θα 

θεσπιστούν για να δώσουμε δείγματα γραφής ότι πέραν από πρόοδο στην 

οικονομία, που οφείλεται όχι μόνο στις πολιτικές της Κυβέρνησης και τις 

συναινέσεις των πολιτικών δυνάμεων αλλά και στην ιδιωτική πρωτοβουλία 

όταν της δοθούν τα κίνητρα, έφτασε η ώρα όχι μόνο να λεγόμαστε αλλά και να 

είμαστε στην πράξη Ευρωπαίοι πολίτες ε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. 

  



Εναπόκειται όχι μόνο σε εμάς, όχι μόνο να τους παρέχουμε ευκαιρίες ποιοτικής 

εκπαίδευσης, αλλά και τις ευκαιρίες που δικαιούνται μετά το πέρας των 

σπουδών τους προκειμένου να αναδείξουν περαιτέρω τις δυνατότητες τους. 

  

Στο πλαίσιο αυτό, από την αρχή της ανάληψης της διακυβέρνησης και έχοντας 

μοναδικό γνώμονα την παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης στα παιδιά μας, ήταν 

και είναι η ενίσχυση και η στήριξη της ανώτερης εκπαίδευσης της χώρας μας, 

προκειμένου αφενός να δώσουμε στους νέους μας τη δυνατότητα να επιλέξουν 

τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ως αναγνωρισμένα και υψηλών 

προδιαγραφών Πανεπιστήμια και αφετέρου να τροφοδοτήσουμε τις 

παραγωγικές δυνάμεις του τόπου με προσοντούχο ανθρώπινο δυναμικό.  

  

Πιο συγκεκριμένα: 

 Πετύχαμε τη γόνιμη συνεργασία Υπουργείων και Πανεπιστημίων, ως 

καταδεικνύεται μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου 

Άμυνας με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας, με την οποία οι 

εθνοφρουροί έχουν πιο ωφέλιμη και εποικοδομητική θητεία, αλλά και τη 

δυνατότητα να εκτελούν μέρος των σπουδών τους την περίοδο αυτή. 

 Διεθνοποιούμε την Ανώτερη Εκπαίδευση υπογράφοντας συμφωνίες 

Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών με άλλες χώρες και σειρά 

Διακρατικών Συμφωνιών για ευρύτερη συνεργασία στα θέματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Ενισχύουμε τα δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια δίνοντας τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν σημαντικά τις υποδομές και τα 

προγράμματα σπουδών τους, να ενισχύσουν την ερευνητική τους 

δραστηριότητα και να συνδεθούν με την αγορά εργασίας.  

 Δημιουργήσαμε τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 

Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, διασφαλίζοντας την ποιότητα των 

ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Εξετάζουμε τη δημιουργία Πανεπιστημιακής Γειτονιάς με την 

παραχώρηση κρατικής γης και την αξιοποίηση της ως κινήτρου 

προσέλκυσης διακεκριμένων Κυπρίων Ακαδημαϊκών της Διασποράς, 

αλλά και ξένων, οι οποίοι θα πληρούν απαιτητικά ποιοτικά κριτήρια και 

προϋποθέσεις. 



  

Την ίδια ώρα αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που δημιούργησε η οικονομική 

κρίση, δαπανήσαμε σημαντικά ποσά για τη στήριξη των φοιτητών μαςμ ύστερα 

από τον εξορθολογισμό και το νοικοκύρεμα της νομοθεσίας και των 

οικονομικών. Παράλληλα, εισάξαμε καινοτομίες σχετικές με τη φοιτητική 

μέριμνα μειώνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

  

Πέραν τούτων, αναγνωρίζοντας τα προσόντα των νέων, του ικανού και 

παραγωγικού αυτού ανθρώπινου δυναμικού της πατρίδος μας, δημιουργούμε 

εκείνες τις προϋποθέσεις και ευκαιρίες, αναπτύσσοντας μία σειρά από 

στρατηγικές που συντελούν στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και δυναμικής 

οικονομίας βασισμένης στη γνώση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και τη μείωση της ανεργίας.  

  

Εκμεταλλευόμενοι παράλληλα τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που προσφέρει 

η Ευρωπαϊκή Ένωση στον μέγιστο βαθμό, πετύχαμε να διαμορφώσουμε ένα 

νέο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

  

Προς τον σκοπό αυτό και μεταξύ άλλων: 

 Με στόχο την ένταξη ή επανένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, 

εξασφαλίσαμε τους αναγκαίους πόρους για την επιμόρφωση, την 

κατάρτιση και την επιχορήγηση της νεανικής επιχειρηματικότητας. 

 Ετοιμάσαμε τη Δήλωση Πολιτικής για την Επιχειρηματικότητα, με 

στοχευμένες δράσεις για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις νεοφυείς, τα 

start ups, διασυνδέοντας την έρευνα με την επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

 Καταθέσαμε νομοσχέδιο για τη δημιουργία εταιριών μέσα από 

Πανεπιστήμια (University spin-offs), διασυνδέοντας την έρευνα με την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, έτσι ώστε να δημιουργείται 

προστιθέμενη αξία στην πραγματική οικονομία. 

 Υπό το πρίσμα της προαγωγής της ερευνητικής αριστείας, επενδύσαμε 

στην έρευνα και την τεχνολογία, δαπανώντας ποσά πέραν των 400 

εκατομμυρίων σε σύγχρονες ερευνητικές υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, 

αναγνωρίζοντας την πολυποίκιλη προσφορά και προσανατολισμό του 



Πανεπιστημίου Κύπρου στην ακαδημαϊκή και ερευνητική αριστεία, 

χρηματοδοτήσαμε με 15 εκ. ευρώ το έργο της αναβάθμισης του 

ερευνητικού κέντρου ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε κέντρο 

αριστείας για έρευνα και καινοτομία, συνολικής δαπάνης 40 εκ. ευρώ. Εκ 

των 40 τα 15 αναλογούν στο κράτος.  

  

Και αναφερόμενος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα ήθελα να επισημάνω 

ότι ως Κυβέρνηση ενισχύουμε έμπρακτα τη λειτουργία του 

Πανεπιστήμιου και κατ’ επέκταση το πολυσήμαντο έργο που επιτελείται 

σε αυτό. 

  

Πιο συγκεκριμένα, στηρίζοντας την κτηριακή ανάπτυξη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, συνεπικουρούμενης της οικονομικής 

ανάπτυξης της χώρας και φερεγγυότητας των δημοσίων οικονομικών, το 

Πανεπιστήμιο έλαβε εγγυημένα από το Κράτος δάνεια από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για υλοποίηση έργων αναβάθμισης 

των υποδομών του, συνολικής δαπάνης 179.5 εκ. ευρώ εκ των οποίων 

θα συνεισφέρει το ποσό των 147.2 εκ. ευρώ. 

  

Παράλληλα, με απόφασή του Υπουργικού Συμβουλίου έχει 

παραχωρηθεί γη για ανέγερση της νέας Σχολής Επιστημών και 

Τεχνολογίας της Θάλασσας, η οποία θα λειτουργήσει στη Λάρνακα από 

το Σεπτέμβριο του 2019. 

  

Ανάλογα εργαζόμαστε για να παραδώσουμε στους νέους μας μία πατρίδα 

ευημερούσα και επανενωμένη. Μία πατρίδα η οποία απαλλαγμένη 

από  στρατούς κατοχής, εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα και 

συρματοπλέγματα, θα τους δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν και να 

ζήσουν ειρηνικά και με ασφάλεια. 

  

Μια χώρα που όχι μόνο δεν θα υστερεί άλλης ευρωπαϊκής, αλλά θα καταστεί η 

γέφυρα της κοινωνικής, οικονομικής και ειρηνικής συνεργασίας όλων των 

κατοίκων του νησιού, αλλά και των κρατών της περιοχής. 

  



Αγαπητοί απόφοιτοι, 

Αποκτώντας τον διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών που σας προσέφερε 

το Πανεπιστήμιο σας, επιβραβεύονται οι πολυετείς, επίμονες και επίμοχθες 

προσπάθειές σας. 

  

Απευθυνόμενος σε εσάς, αλλά και στους φοιτητές που αποφοιτούν τις 

επόμενες μέρες, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την αφοσίωση και την αγάπη 

που δείξατε για το αντικείμενο σπουδών σας, αλλά και για τη με σύνεση, 

μεθοδικότητα και προσήλωση πορεία που ακολουθήσατε ως προς την επίτευξη 

του στόχου της απόκτησης του πτυχίου σας. 

  

Σας καλώ με την ίδια σύνεση, μεθοδικότητα και προσήλωση, αλλά και με 

θάρρος και τόλμη να συνεχίσετε στη νέα πορεία που ανοίγεται πλέον μπροστά 

σας.  

  

Γιατί όπως ανέφερα και πριν, είναι σε εσάς τη νέα γενιά ικανών επιστημόνων 

που επενδύουμε όλοι εμείς έτσι ώστε να διεκδικήσετε το καλύτερο δυνατόν για 

τον τόπο μας και να συμβάλετε στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 

χώρας μας. 

  

Για αυτό και θέλω να σας καλέσω να μείνετε πάντα ανοιχτοί σε νέες ιδέες, 

σκέψεις και προβληματισμούς, τους όποιους όμως θα δέχεστε με κριτική 

σκέψη. Να γίνετε και εσείς οι ίδιοι φορείς του νέου, του διαφορετικού, της 

καινοτομίας, υιοθετώντας τη δράση και τη διάθεση για δημιουργία. 

  

Στη γεμάτη προκλήσεις ευκαιρίες και προοπτικές αυτή πορεία που ανοίγεται 

μπροστά σας, να θυμάστε πάντοτε πως θα έχετε ισχυρό όπλο και εφόδια όλα 

αυτά που σας χάρισαν με θυσίες και κόπους οι γονείς και οι καθηγητές σας: την 

ουσιαστική παιδεία, τα πολύπλευρα βιώματα, αρχές και αξίες.  

 Θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας διαβεβαιώσω ότι από πλευράς πολιτείας 

θα πράξουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να δούμε να υλοποιούνται τα 

οράματα σας.  

  

 Δ-Χ 


