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Χαιρετισμός της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 

κας Νατάσας Πηλείδου στην τελετή αποφοίτησης της Σχολής 

Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 

Έντιμοι Βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, 

Αντιπρόεδρε και Μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Μέλη της Συγκλήτου, 

Μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού, 

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

Αγαπητοί γονείς, 

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχθηκα την πολύ ευγενική πρόσκληση 

του Πανεπιστημίου Κύπρου να χαιρετίσω τη σημερινή τελετή 

αποφοίτησης της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και να 

απονείμω τα βραβεία στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που αρίστευσαν. 

Νιώθω μεγάλη τιμή που μπορώ έτσι, μαζί με τους γονείς, τους οικείους, 

τους καθηγητές και τις καθηγήτριές σας, να μοιραστούμε τη ξεχωριστή 

αυτή στιγμή στη ζωή σας, κατά την οποία οι κόποι και οι προσπάθειές σας 

ανταμείβονται με την απόκτηση του πτυχίου σας. 

Να είστε περήφανοι για όλα όσα έχετε καταφέρει ήδη, μάλιστα σε μια 

δύσκολη περίοδο που σίγουρα θα πρόσθεσε στις ούτως ή άλλως μεγάλες 

προκλήσεις που είχατε να αντιμετωπίσετε. Ίσως να μην μπορούσε κανείς 

σας να φανταστεί, όταν αρχίζατε τις σπουδές σας, πόσο θα άλλαζε η ζωή 

σας, και όλων μας, μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια. Και το γεγονός ότι 

βρίσκεστε εδώ σήμερα με το πτυχίο στο χέρι, σας κάνει διπλά νικητές, 

ίσως πιο ώριμους και πιο έτοιμους να αντιμετωπίσετε τον έξω κόσμο, τις 
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προκλήσεις και τις ευκαιρίες που σας περιμένουν, από ό,τι ήμασταν εμείς 

οι υπόλοιποι, που περάσαμε λιγότερο ιδιαίτερα φοιτητικά χρόνια. 

Ως απόφοιτοι, πλέον, ενός κορυφαίου πανεπιστημιακού ιδρύματος και 

έχοντας ολοκληρώσει έναν κύκλο ιδιαίτερα απαιτητικών σπουδών, είστε 

κατάλληλα προετοιμασμένοι για το επόμενο μεγάλο σας βήμα. 

Επιλέγοντας είτε επαγγελματική είτε ακαδημαϊκή καριέρα, με πτυχίο ή 

πτυχία στις Βιολογικές Επιστήμες, στα Μαθηματικά και Στατιστική, στην 

Πληροφορική, στη Φυσική και στη Χημεία, εσείς είστε που θα ηγηθείτε της 

καθολικής προσπάθειας για μετάβαση στη νέα εποχή – την εποχή της 

καθαρής ενέργειας, της κλιματικής ουδετερότητας και της κυκλικής 

οικονομίας. 

Από την πλευρά της Κυβέρνησης, πιστεύουμε πολύ στις τεράστιες 

δυνατότητες που προσφέρει η κυκλική οικονομία, η καινοτομία, η πράσινη 

μετάβαση, η έξυπνη βιομηχανία. Εργαζόμαστε, ακριβώς, για να θέσουμε 

στέρεες τις βάσεις στις οποίες προσβλέπουμε να κτιστεί η δική σας 

δουλειά, το δικό σας μέλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση, στο Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχουμε διαμορφώσει και 

υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική, στο πλαίσιο και του Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η οποία προωθεί, ταυτόχρονα, μια 

έξυπνη και περιβαλλοντικά φιλική βιομηχανία, τις Ανανεώσιμες Πηγές και 

την Εξοικονόμηση Ενέργειας, τη βέλτιστη αξιοποίηση των 

υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, την ενδυνάμωση του εμπορίου 

μας και τη βιώσιμη και καινοτόμο επιχειρηματικότητα. 

Με οδηγό τις παγκόσμιες πρωτοβουλίες όπως η Συμφωνία των Παρισίων 

και η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ που προνοεί κλιματική ουδετερότητα 

μέχρι το 2050, προχωρούμε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις, μεταξύ 

άλλων, εφαρμόζοντας τις δράσεις που προνοούνται στο «Εθνικό Σχέδιο 

για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030» και τη νέα μας «Βιομηχανική 
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Πολιτική 2030». Είναι τεράστια η σημασία των κλάδων που έχετε επιλέξει 

να υπηρετήσετε, ως βασικοί φορείς καινοτομίας, τεχνολογίας και 

αειφόρου ανάπτυξης, για το σύγχρονο μέλλον που θέλουμε να 

οικοδομήσουμε. 

Στο χέρι σας είναι, ως η νέα γενιά επιστημόνων του τόπου μας, να 

αξιοποιήσετε τις γνώσεις και τις εμπειρίες σας και να καταξιωθείτε στον 

τομέα σας. Ό,τι κι αν επιλέξετε να κάνετε, από την ανάπτυξη τεχνολογιών 

πράσινης ενέργειας και την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

για δημιουργία μίας βιώσιμης και εξωστρεφούς βιομηχανίας, στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας και των ζωτικών 

τομέων της οικονομίας, οι επιλογές είναι πολλές και οι δυνατότητες 

τεράστιες. 

Μην σας ανησυχεί αν ακόμα δεν έχετε βρει τον δρόμο σας ή δεν έχετε 

αποφασίσει ποιος θα είναι αυτός. Μέσα από την εμπειρία, μέσα από 

δοκιμασίες, αλλά και τις ευκαιρίες που κατά καιρούς θα παρουσιάζονται, 

η ζωή έχει τον τρόπο να σας καθοδηγήσει στην ορθή οδό, την οδό δηλαδή 

που θα σας κάνει ευτυχισμένους. Αν έχω μια συμβουλή να σας δώσω, 

είναι να μην ακολουθήσετε την πεπατημένη λόγω παροτρύνσεων και 

παραινέσεων τρίτων, και να μην φοβάστε να αρπάξετε τις ευκαιρίες που 

θα σας παρουσιαστούν. Σίγουρα η προσπάθεια δεν οδηγεί πάντα, ούτε 

και εύκολα, στην επιτυχία. Η κάθε προσπάθεια όμως μας παρέχει 

εμπειρίες, γνώσεις, δύναμη και θέληση για να συνεχίσουμε προς τη δική 

μας, προσωπική επιτυχία. 

Το μονοπάτι, λοιπόν, προς την επιτυχία, δεν είναι για όλους το ίδιο, όπως 

δεν είναι ο ίδιος ούτε και ο προορισμός. Μόνο εμείς οι ίδιοι, ο καθένας από 

εμάς, ξέρει τι σημαίνει επιτυχία για τον εαυτό του. Αυτή είναι η πυξίδα που 

πιο εύκολα θα μας καθοδηγήσει στον δρόμο μας. Βέβαια, ό,τι κι αν 
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επιλέξετε να κάνετε, και όπως ήδη γνωρίζετε, απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι πάντοτε η σκληρή δουλειά. 

Θα ήθελα να κλείσω με μια ευχή. Όλοι νομίζω θυμόμαστε που μικρούς 

μας ρωτούσαν: Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις; Εύχομαι όλοι, μα όλοι 

σας, να γίνετε αυτό που πραγματικά θέλετε στη ζωή και, πάνω απ’ όλα, 

καλοί άνθρωποι. 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


