
Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη κατά την 

τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 

 

Σεβαστές μου πρυτανικές αρχές, 

Αγαπητοί μου απόφοιτοι, 

Κυρίες και κύριοι. 

 

Είναι χαρά και τιμή μου, να παρευρίσκομαι απόψε εδώ και να χαιρετίζω στην τελετή 

αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Είναι χαρά μου, γιατί βλέπω νέους ανθρώπους σε μία βραδιά ορόσημο για αυτούς, σε μία 

τελετή που σηματοδοτεί το πέρασμα τους σε ένα άλλο κοινωνικό στάδιο, αυτό της 

παραγωγής για όσους το επιλέξουν ή της συνέχισης των σπουδών για άλλους.  

Για όλους όμως είναι μία βραδιά που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών 

και ζωής που αναμφίβολα όποια και αν είναι η μελλοντική τους πορεία θα είναι πάντοτε 

καθοριστικός.  

Η παρουσία μου στην τελετή αποφοίτησης συνιστά συνάμα και τιμή γιατί το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, είναι σήμερα ίσως ότι πιο δυναμικό υπάρχει στην κυπριακή κοινωνία. Η ανάπτυξη 

του είναι τέτοια που είμαι βέβαιος εντυπωσιάζει όλους και για αυτό νιώθω ιδιαίτερη την 

τιμή να προσφωνώ αυτό το δημιουργικό μέρος της πατρίδας μας. 

 

Αγαπητοί μου απόφοιτοι, 

 



Είμαι απολύτως βέβαιος πως πολύ σύντομα  κανένας σας εδώ δεν θα θυμάται το 

περιεχόμενο των ομιλιών μας. Είμαι όμως εξίσου σίγουρος πως αυτή την τελετή κανένας 

από σας δεν θα την ξεχάσει. 

Ούτε οι γονείς, κυρίως όμως εσείς οι ίδιοι οι φοιτητές που σήμερα θα ακούσετε το όνομα 

σας και θα πάρετε το πτυχίο στα χέρια σας. 

Το πτυχίο που συμβολίζει τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει, τις εμπειρίες που έχετε 

υιοθετήσει. Κυρίως όμως το πτυχίο που σας δίνει την αυτοπεποίθηση και την υψηλότερη 

αυτοεκτίμηση που σίγουρα πια θα έχετε πετύχει γιατί για να μπορέσετε να πάρετε αυτό το 

χαρτί στο χέρι, εργαστήκατε σκληρά και πετύχατε χάρη στις δικές σας δυνάμεις. 

Σας συγχαίρω για αυτό. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διανύει μία περίοδο κατά την οποία αναπτύσσεται και προοδεύει 

με ρυθμούς πρωτόγνωρους.  

Θα ήθελα για αυτό να συγχαρώ πρώτα απ όλα τις αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου που σε 

κάθε τους βήμα αναδεικνύουν το όραμα τους, το όραμα μας, για ένα πανεπιστήμιο 

σύγχρονο, αποτελεσματικό και στενά συνδεδεμένο με τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό 

της χώρας μας. 

Είναι για αυτό με χαρά που βλέπω διακρίσεις, όπως για παράδειγμα το γεγονός πως 

καταφέρατε  για άλλη μία χρονιά να  αξιολογηθείτε ως ένα από τα διακόσια καλύτερα 

πανεπιστήμια της Ευρώπης. 

Λειτουργώντας ως πρότυπο ίδρυμα, συμβάλλετε δημιουργικά στον εκσυγχρονισμό της 

κοινωνίας μας και των οικονομικών ακόμη δομών.  

Επισημαίνω για παράδειγμα τη δημιουργία ενός «πράσινου πανεπιστημίου», που 

επιδιώκετε με συνέπεια και η οποία απαιτεί την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών 



που είμαι βέβαιος σύντομα θα είστε σε θέση να αναπτύξετε και σε τομείς έξω από τις δικές 

σας εγκαταστάσεις. 

Η καθιερωμένη για αιώνες αντίληψη για τα πανεπιστήμια ήταν πως αποτελούν εργαστήρια 

παραγωγής γνώσης. Μόνο που σήμερα που τα δεδομένα αλλάζουν ραγδαία, η μηχανιστική 

γνώση πρέπει να αντικατασταθεί από την χρήσιμη και παραγωγική γνώση. 

Την γνώση που προσαρμόζεται στις ανάγκες της κοινωνίας, της αγοράς και της οικονομίας. 

Την καινοτόμο γνώση που συμβάλλει στην δημιουργία νέων επενδύσεων, νέων 

τεχνολογιών, νέων  τομέων παραγωγής και συναφώς , νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας. 

Με άλλα λόγια, στόχος των πανεπιστημίων και της πολιτείας δεν είναι άλλος από  να 

ρίξουμε τους όποιους φραγμούς ακόμη υπάρχουν  ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα 

και την κοινωνία, την οικονομία και τις ανάγκες της. 

Αυτό τον μείζονα στόχο είναι με περηφάνια που βλέπω πως υπηρετεί με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο το πανεπιστήμιο, και η έναρξη πρόσφατα  της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού 

Κέντρου Αριστείας, συνιστά την καλύτερη απόδειξη για αυτό. 

Θέλω όμως να επισημάνω πως η δική σας επιτυχία είναι μία επιτυχία που αντανακλά στην 

κοινωνία μας, γιατί προωθώντας τις δικές σας θεμιτές υψηλές φιλοδοξίες συμβάλλετε στη 

δημιουργία μίας πατρίδας ακόμη πιο πλούσιας σε γνώσεις, πιο σύγχρονης, πιο καινοτόμας, 

περισσότερο ανταγωνιστικής. 

Γνωρίζουμε πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει ως ένα από τους βασικούς του 

στόχους την ακόμη μεγαλύτερη αναβάθμιση του και συναφώς τη διεύρυνση των 

γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων που σήμερα προσφέρει. Αποτελεί ευτυχή 

συγκυρία το γεγονός πως εισερχόμενος κανείς στον πανεπιστημιακό χώρο, διακρίνει 

αμέσως μία πολύ μεγάλη επέκταση των υποδομών του πανεπιστημίου μας. 

 

 

Εμείς ως κυβέρνηση υιοθετούμε αυτούς τους στόχους και συμμεριζόμαστε το όραμα σας 

καθώς διακρίνουμε πως η προώθηση των δικών σας στόχων συμβάλλει και διευρύνει  τους 

αναπτυξιακούς ορίζοντες της Κύπρου γενικότερα. 



Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση του κράτους να δημιουργήσει Ιατρική Σχολή στο Δημόσιο 

Πανεπιστήμιο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη μεταρρύθμιση και αναβάθμιση 

των υπηρεσιών υγείας. 

Αποστολή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν είναι μόνο η παραγωγή 

άριστων ιατρών, αλλά και η ουσιαστική συμβολή στην ποιοτική αναβάθμιση του 

Συστήματος Υγείας, το οποίο είναι σήμερα η πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης και των 

πολιτικών δυνάμεων. 

Στο πλαίσιο του συστήματος υγείας του τόπου μας, ιδιαίτερο ρόλο έχει να διαδραματίσει 

όχι μόνο η επιστημονική και άλλως πως ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων, αλλά και η 

περαιτέρω στήριξη και αναβάθμισή τους με την εγκατάσταση των Πανεπιστημιακών 

Ιατρών και εξελικτικά με τη λειτουργία των Πανεπιστημιακών Κλινικών.  

Θα ήθελα επίσης να χαιρετίσω και την αναβαθμισμένη πλέον συνεργασία του 

Πανεπιστημίου Κύπρου με την Ξενοδοχειακή Σχολή. 

Θεωρώ πως το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων θα 

είναι αμοιβαία επωφελές. Κυρίως όμως θα συμβάλει στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης 

των φοιτητών του ΑΞΙΚ, γεγονός που θα αποβεί μεσοπρόθεσμα προς όφελος της 

τουριστικής μας βιομηχανίας. 

Επί πλέον είναι χαρά που βλέπω να προχωρούν ταχύτατα και τα έργα ολοκλήρωσης της 

πολυτεχνικής σχολής. 

Σε μια εποχή που η τεχνολογία και οι θετικές επιστήμες καθορίζουν την πορεία και την 

εξέλιξη της ανθρωπότητας, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου θα μπορέσει 

επιτέλους να θέσει κάτω από ενιαία στέγη μια ευρεία γκάμα ερευνητικών πεδίων και να 

αναπτύξει περαιτέρω προγράμματα για τη Βιοϊατρική, τη Νανοτεχνολογία, τη Ρομποτική, 

την Ενεργειακή Απόδοση και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την Αιολική και 

Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία, τα Ηλεκτρονικά και Ευφυή Συστήματα και πολλά άλλα.   

 

Κυρίες και κύριοι 



Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα συνεχούς βελτίωσης των 

υφιστάμενων προγραμμάτων και υποδομών του, ένα εξαίρετο υπόδειγμα  παραγωγικής 

ανάπτυξης.  

Είναι ένας από τους θεσμούς της χώρας που μας κάνουν  ειλικρινά να νιώθουμε  

υπερήφανοι και ταυτόχρονα μας τοποθετεί επί ίσοις όροις με άλλα μεγάλα ιδρύματα, στον 

ευρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημαϊκό χάρτη. 

Θέλω όμως να επισημάνω πως η δική σας επιτυχία είναι μία επιτυχία που αντανακλά στην 

κοινωνία μας, γιατί προωθώντας τις δικές σας θεμιτές υψηλές φιλοδοξίες συμβάλλετε στη 

δημιουργία μίας πατρίδας ακόμη πιο πλούσιας σε γνώσεις, πιο σύγχρονης, πιο καινοτόμας, 

περισσότερο ανταγωνιστικής. 

Η επιτυχία του Πανεπιστημίου μας, η επιτυχία κάθε Πανεπιστημίου, μετριέται περισσότερο 

από οτιδήποτε άλλο με την επιτυχία των αποφοίτων του. Παρά το γεγονός ότι μόλις λίγο 

κάτι περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα λειτουργεί, ήδη είναι κοινά αποδεκτό το 

γεγονός πως οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου, όντας επαρκώς εξοπλισμένοι με 

γνώσεις αποτελούν ξεχωριστό κεφάλαιο στο επιστημονικό προσωπικό του τόπου μας. 

Σε αυτό το κεφάλαιο, προστίθενται και οι σημερινοί απόφοιτοι στους οποίους εύχομαι να 

μην σταματήσουν ποτέ να αναζητούν τον δρόμο για την πρόοδο.  

 

Αγαπητοί μου απόφοιτοι, 

Σας εύχομαι να μην πάψετε ποτέ να αναζητάτε τον δρόμο για την επιτυχία των στόχων σας.  

Αυτό θα συνιστά την μεγαλύτερη προσωπική σας επιτυχία, αλλά και την μεγαλύτερη 

επιτυχία για την πατρίδας μας για την πρόοδο της οποίας εσείς θα έχετε συμβάλει τα 

μέγιστα. 

 

Σας ευχαριστώ. 


