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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Αθλητικό Κέντρο, Παρασκευή 10/2/2012 
ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Νάσος Κτωρίδης, Μαραθωνοδρόμος 

Παρουσίαση του ομιλητή από τον Καθηγητή Μάριο Μαυρονικόλα, 
Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης 

 
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που καλωσορίζουμε απόψε, ως 
προσκεκλημένο ομιλητή, τον Μαραθωνοδρόμο Νάσο Κτωρίδη. Η αποψινή 
παρουσία του Νάσου Κτωρίδη στην τελετή μας γίνεται λίγες μόνο μέρες μετά 
την ανακήρυξή του ως του πρώτου Κύπριου Πρεσβευτή Καλής Θέλησης για 
τα παιδιά του κόσμου, και του τρίτου στον ελληνικό χώρο μετά τον Αντώνη 
Σαμαράκη και την ακαδημαϊκό Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ. Ως Πρεσβευτής 
Καλής Θέλησης, ο Νάσος Κτωρίδης θα έχει ως αρμοδιότητα την ευρεία 
δημοσιοποίηση των αναγκών των παιδιών όλου του κόσμου.  
 
Αγαπητέ Νάσο, σε ευχαριστούμε θερμά που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας, 
και για την καλή σου θέληση, όπως και αν την ερμηνεύσουμε.  
 
Η αποψινή Τελετή σηματοδοτεί το τέλος μίας περιόδου και την αρχή μίας 
καινούριας περιπέτειας. Καθένας από σας, καλείται να διαβεί το δικό του 
Δρόμο και να χαράξει τη δική του πορεία. Στην μοναδικότητα του δρόμου θα 
αναφερθεί απόψε ο κεντρικός μας ομιλητής, κύριος Νάσος Κτωρίδης. 
 
Ο Νάσος Κτωρίδης  είναι θερμός εκφραστής της πεποίθησης πως “αν μπορείς 
να το ονειρευτείς τότε μπορείς και να το πραγματοποιήσεις”.  
 
Ο Νάσος γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1968. Μετά την αποφοίτησή του το 1986 
από το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, στον Πρακτικό Κλάδο, εκπλήρωσε 
τη στρατιωτική του θητεία με τον βαθμό του υπαξιωματικού στην τριακοστή 
τρίτη Μοίρα Καταδρομών, στο Σταυροβούνι. Ακολούθως, σπούδασε Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στο Αμερικάνικο Κολέγιο της Αθήνας, απ’ όπου αποφοίτησε το 
1990. Το 2007 ολοκλήρωσε με επιτυχία το ανωτάτου επιπέδου Πρόγραμμα 
Ηγεσίας στο Πανεπιστήμιο Harvard, στη Βοστώνη. 
  



Από νεαρή ηλικία, ο Νάσος Κτωρίδης διεκδικεί και κατοχυρώνει την 
ανεξαρτησία του και κατορθώνει τα πάντα στηριζόμενος στις δικές του και 
μόνο δυνάμεις. Ακολουθεί τους λιγότερο περπατημένους δρόμους, χωρίς να 
περιορίζεται σε δοκιμασμένες λύσεις ή ασφαλή σύνορα.  Τελευταία η δράση 
του Νάσου εκτείνεται κυρίως εκτός Κύπρου και αγκαλιάζει από τον τομέα της 
τεχνολογίας μέχρι και τον τραπεζικό, ιδρύοντας την Εμπορική Τράπεζα της 
Ελλάδος στην Κύπρο και υπηρετώντας την για 7 χρόνια από τη θέση του 
Εκτελεστικού Αντιπροέδρου· τα προηγμένα συστήματα πληροφορικής μέχρι 
και την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, με πέντε Ηλεκτροπαραγωγικές 
μονάδες εγκατεστημένης ισχύος 1422MW και αξίας €1,2 δις. Ο Νάσος είναι ο 
Ιδρυτής και Πρόεδρος της Quantum Corporation, όπως και ο Ιδρυτής και 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euroinvestment, η οποία το 2002 
ίδρυσε το επενδυτικό ταμείο Euroinvestment Fund.  
 
Τον τελευταίο καιρό ο Νάσος Κτωρίδης κινείται δραστήρια και με μεγάλη 
επιτυχία προς τη στρατηγική αναβάθμιση της Κύπρου στη διεθνή ενεργειακή 
σκακιέρα.  
 
Ο Νάσος είναι ο περήφανος πατέρας της εφτάχρονης Αγγελικής, η οποία έχει 
πάντα ένα γλυκό χαμόγελο στα χείλη. Σαν άνθρωπος, ο Νάσος είναι 
φιλικότατος και αφοπλιστικά απλός. Θα το διαπιστώσετε σε λίγο. 
 
Η επιχειρηματική φιλοσοφία, και πολύ περισσότερο η γενικότερη φιλοσοφία 
ζωής,του Νάσου Κτωρίδη αντλεί από τις αξίες της τιμιότητας, της 
ακεραιότητας, της φιλαλληλίας, της συστηματικής δράσης· αποσκοπεί 
πρώτιστα στην ανάδειξη των θετικών στοιχείων, είτε αυτά αφορούν τους 
συνεργάτες του, είτε τα έργα της ενασχόλησής του. 
 
Ο Νάσος Κτωρίδης πιστεύει ότι χρειάζεται να ανταποδίδουμε με αγάπη το 
δώρο της ζωής στο συνάνθρωπό μας. Γι’ αυτό, το 2008 επισφραγίζει την 
πολύχρονη αλτρουïστική του δράση με την ίδρυση του μη κερδοσκοπικού, 
ανθρωπιστικού Ιδρύματος Αθανάσιος Κτωρίδης. Πρόσφατη σημαντική 
χρηματοδότηση  του ιδρύματος αποτελεί η σε εξέλιξη κατασκευή του 
«Φωτοβολταϊκού Πάρκου Ηρώων», του μεγαλύτερου στην Κύπρο, ισχύος 
10MW και αξίας €14.000.000, σε γη του Πανεπιστημίου Κύπρου.  
 
Το 2009 η επιχειρηματική εμβέλεια και η ανθρωπιστική ευαισθησία του Νάσου 
αναγνωρίζονται από την Κοινοπολιτεία της Δομίνικας ως τα ιδανικά 
διαπιστευτήρια για τον διορισμό του ως επίτιμου πρόξενου της χώρας στην 
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Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός της Δομίνικας του απένειμε το 
«Μετάλλιο Τιμής της Δομινίκα», μαζί με το διπλωματικό διαβατήριο της χώρας. 
 
Τέσσερις διεθνείς προσωπικότητες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σερβίας, 
ο Πρωθυπουργός της Κοινοπολιτείας της Δομίνικα, ο πρώην Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, απέστειλαν γραπτές συστάσεις προς τα Ηνωμένα 
Έθνη όπως αυτά αξιοποιήσουν τις καλές υπηρεσίες του Νάσου Κτωρίδη. 
 
Από το 2008  ο Νάσος υπηρετεί το άθλημα του Μαραθώνιου, συμμετέχοντας 
μεταξύ άλλων στο Μαραθώνιο της Αθήνας και το Μαραθώνιο της Βοστώνης. 
Αυτό τον καιρό προπονείται για να τρέξει στον Μαραθώνιο του Βόρειου 
Πόλου. Η αγάπη του για το ιδεώδες του Μαραθώνιου τον παρότρυνε, δυνάμει 
του ομώνυμού του Ιδρύματος, να αναλάβει το 2010 τη διοργάνωση του 
πρώτου Μαραθώνιου Λευκωσίας και να δεσμευτεί για την ετήσια 
θεσμοθέτησή του. Με το Μαραθώνιο του, ο Νάσος τρέχει σε ένα νέο δρόμο, 
τόσο γοητευτικό, όσο και οι δρόμοι όπου έτρεξε μέχρι σήμερα. 
 
Αγαπητοί απόφοιτοι, 
 
Ο δρόμος όπου θα μας ξεναγήσει σε λίγο ο Νάσος Κτωρίδης δεν είναι παρά 
μια αλληγορία του δικού σας δρόμου· του δρόμου για τον οποίο εδώ θα 
κόψουμε απόψε την κορδέλα για να κινήσετε.  
 
Το ταξίδι της επαγγελματικής και προσωπικής προόδου, ο δρόμος της 
αυτοπραγμάτωσης, είναι μπροστά σας για να τον ακολουθήσετε. Εκ μέρους 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, σας συγχαίρω για την επιτυχή ολοκλήρωση των 
μεταπτυχιακών σας σπουδών και σας εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο 
ενθουσιασμό και απαράμιλλη επιτυχία  την πορεία σας προς το φως της 
γνώσης και της δημιουργίας.  
 
Πολύ αγαπητέ, παληέ φίλε Νάσο,  
 
Σε ευχαριστούμε θερμότατα για την παρουσία σου στην αποψινή Τελετή. Σε 
καλώ στο βήμα για την εμπνευσμένη σου ομιλία με τίτλο «Ο Δρόμος» 
 
Ο λόγος σε εσάς.    


