
Ομιλία Υπουργού Οικονομικών κ. 
Κωνσταντίνου Πετρίδη στην τελετή 

αποφοίτησης της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου 

 
Έντιμε κύριε Πρύτανη, 

Έντιμε Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Αγαπητοί Πτυχιούχοι, 

Κυρίες και κύριοι, 

Λένε πως «μια επένδυση στη μόρφωση, αποδίδει τον καλύτερο τόκο». Προσυπογράφω 
τα λόγια του Βενιαμίν Φραγκλίνου, τα οποία και σας παροτρύνω να θυμάστε σε όλη τη 
σταδιοδρομία σας. 

Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι απόψε εδώ, σ’ ένα πανεπιστήμιο εκ των 
κορυφαίων ανερχόμενων πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο, μια τόσο ξεχωριστή 
μέρα για εσάς, τους απόφοιτους της εμβληματικής Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί το τέλος μιας όμορφης και συνάμα κοπιαστικής εποχής και 
την απαρχή μιας νέας, πιο δύσκολης αλλά και πιο συναρπαστικής για σας, τους 
αυριανούς αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς περιβάλλοντος, 
ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανικούς υπολογιστών, μηχανικούς μηχανολογίας και 
κατασκευαστικής, που σίγουρα έχουμε ανάγκη στην Κύπρο. 

Σε λίγο θα κρατάτε στα χέρια σας ένα ισχυρό χαρτί για την επαγγελματική σας ζωή. Το 
πτυχίο σας. Ένα εφόδιο για το οποίο κοπιάσατε και για το οποίο πρέπει να νοιώθετε 
περήφανοι. Ένα σημαντικό εφόδιο για να μπορέσετε να ανοίξετε τα φτερά σας για να 
αναζητήσετε τη δική σας επαγγελματική ταυτότητα και να ορίσετε την καριέρα σας. 

Έχετε διανύσει μια πολύχρονη πορεία, διαποτισμένη με θυσίες και δυσκολίες. Έχετε 
μοχθήσει, ξενυχτήσει, διαβάσει, αγχωθεί για να καταφέρετε να φτάσετε μέχρι εδώ. Αλλά 
τα καταφέρατε και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας. 

Πάντοτε θαύμαζα εκείνους που ήξεραν από νωρίς με τι ακριβώς θέλουν να ασχοληθούν. 
Στην ηλικία σας, δεν ήμουν καν σίγουρος για το τι ακριβώς ήθελα να κάνω στη ζωή μου 
κι αν έχω κάνει τις σωστές επιλογές. 

Στην πορεία συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος επιλογές αν όλες σε 
οδηγούν μπροστά ή αν η επένδυση γίνεται στη γνώση. Η γνώση ξέρετε, είναι μεγάλη 
δύναμη. Προσωπικά, χάρη στους εκπαιδευτικούς γονείς μου, πίστευα από παιδί σ’ αυτή 
την ανεκτίμητη αξία ακριβώς επειδή φρόντισαν να ενσταλάξουν από νωρίς μέσα μου τον 
πλούτο της γνώσης και της παιδείας που αποδείχθηκαν και τα πιο σημαντικά εφόδια 
στην πορεία τόσο της επαγγελματικής όσο και της προσωπικής μου ζωής. 

Η «παιδεία», τόσο στην ακαδημαϊκή αλλά και στην πιο ευρεία της έννοια, είναι κομβική 
τόσο για την προσωπική μας ανάπτυξη όσο και για την εξέλιξη της κοινωνίας που ζούμε. 
Η παιδεία είναι στην ουσία αυτό που επιβιώνει όταν όλα τ’ άλλα έχουν ξεχαστεί. Ο 



Πλάτωνας, το είχε πει ακόμα καλύτερα: «Η παιδεία είναι ο δεύτερος ήλιος για τους 
ανθρώπους». Ίσως γι’ αυτό και οι άνθρωποι με αληθινή παιδεία, έχουν αυτή τη 
ξεχωριστή ακτινοβολία. 

Αγαπητοί απόφοιτοι, 

Από αύριο, ξεκινά η πιο παραγωγική περίοδος της ζωής σας. Στο ταξίδι αυτό, σας καλώ 
και σας παροτρύνω να συνεχίσετε να αμφισβητείτε, να ψάχνετε, να τολμάτε. Να 
διατηρήσετε αυτό το ανήσυχο πνεύμα που όλοι μας είχαμε στην ηλικία σας. 

Το πανεπιστήμιο, η οικογένεια, αλλά και η πολιτεία στάθηκαν ο κάθε ένας με τον δικό του 
τρόπο και από τον δικό του ρόλο αρωγοί στην προσπάθειά σας να ολοκληρώσετε με 
επιτυχία τις σπουδές σας. Οι έπαινοι όμως ανήκουν μόνο σε εσάς. 

Ο δικός μας ρόλος βέβαια ως κράτος δεν σταματά εδώ. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε 
την ανάπτυξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο, που αποτελεί άλλωστε και 
ένα ανερχόμενο νέο τομέα της οικονομίας. Ένα τομέα ο οποίος είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένος με μια ευρύτερη στρατηγική, για τη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης και 
αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας. Γιατί μόνο έτσι θα δημιουργηθούν νέες ποιοτικές 
θέσεις εργασίας και μόνο έτσι θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε όσα αποκομίσατε από τις 
σπουδές σας. Εξάλλου, η οικονομία και η κοινωνία δεν μένουν στάσιμες, ζούμε σε μια 
συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, με ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και 
εντεινόμενο ανταγωνισμό. 

Εσείς είστε το μέλλον, η ελπίδα και το αύριο αυτού του τόπου. Και μιλώντας για το αύριο, 
επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο Next Generation EU το οποίο και αφορά άμεσα εσάς, τη 
νέα γενιά. 

Το Next Generation EU δεν είναι μόνο κονδύλια. Κατ’ ακρίβεια τα κονδύλια είναι το 
ολιγότερο σημαντικό μέρος αυτής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. Το Next Generation EU 
είναι ένα όραμα για την μελλοντική γενιά. 

Το όραμα της πράσινης οικονομίας, των νέων τεχνολογιών, της αρμονικής σχέσης 
μεταξύ των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, της έρευνας και της καινοτομίας, της 
ψηφιακής οικονομίας, του αειφόρου σχεδιασμού. Σύμφωνα με την επίσημη πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό πρέπει να είναι το Ευρωπαϊκό Αύριο. 

Και το Ευρωπαϊκό Αύριο είναι απόλυτα συνυφασμένο με την τεχνογνωσία και τις 
ικανότητες που αποδειγμένα αποκομίσατε από την Πολυτεχνική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Είναι απόλυτα συνυφασμένο με την αποστολή της Πολυτεχνικής Σχολής από την οποία 
είστε πια απόφοιτοι και για την οποία πρέπει να είστε υπερήφανοι. Γιατί είστε απόφοιτοι 
μιας Σχολής που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα επεκτάθηκε, δημιούργησε 
υποδομές, παρήγαγε όχι μόνο ακαδημαϊκά προγράμματα αλλά και ερευνητικό έργο, το 
οποίο μάλιστα έτυχε σημαντικής αναγνώρισης μέσα από ανταγωνιστικά προγράμματα σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο και προσέλκυσε σημαντική ερευνητική χρηματοδότηση. 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

Το Κυπριακό Σχέδιο «Next Generation EU» είναι μια ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη 
στρατηγική ανάπτυξης που στοχεύει στο να καταστεί η χώρα μας ένα διεθνές πρότυπο 
στη βάση μιας ακμάζουσας και ανθεκτικής οικονομίας, με υψηλό επίπεδο 
ανταγωνιστικότητας, αυξημένη παραγωγικότητα και εξαγωγικό προσανατολισμό. 



Στην μελέτη οικονομικού αντικτύπου που έχει διενεργήσει το Κέντρο Οικονομικών 
Ερευνών του Πανεπιστημίου από το οποίο αποφοιτάτε σήμερα, εκτιμάται ότι το ΣΑΑ θα 
συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, προσθέτοντας 3% στο 
ΑΕΠ τα επόμενα δύο χρόνια, 7% στα επόμενα 5 χρόνια, και 16.5% τα επόμενα 20 
χρόνια, συμβάλλοντας σε αντίστοιχη αύξηση των μόνιμων και καλά αμειβόμενων θέσεων 
εργασίας, και στην ανθεκτικότητα της οικονομίας μας. 

Η εκπαιδευτική εμπειρία, κατάρτιση, τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη που 
αποκτήσατε με τη φοίτησή σας στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου σας 
δίνει την ευκαιρία να καταστείτε μέρος αυτής της θετικής και ελπιδοφόρας οικονομικής και 
κοινωνικής μετάβασης. Η Κύπρος σας χρειάζεται. 

Πέρασαν οι εποχές της προσπάθειας απόκτησης πτυχίου σε ένα πολύ στενό και 
συγκεκριμένο εύρος σπουδών που θα οδηγούσαν σε εργοδότηση σε λίγα μόνο 
επαγγέλματα τα οποία εν πολλοίς στηρίζονταν σε ένα αναχρονιστικό και μονόπλευρο 
μοντέλο ανάπτυξης. Οι ευκαιρίες πλέον είναι και σε άλλους τομείς. Στους τομείς της 
αειφόρου ανάπτυξης και αυτό συνάδει αναντίλεκτα με τον στρατηγικό οικονομικό μας 
προσανατολισμό και το νέο μοντέλο ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας. 

Η επόμενη μέρα για σας, αρχίζει απ’ εδώ, και θα πρέπει να είστε περήφανοι που 
αποφοιτάτε από ένα Πανεπιστημιακό ίδρυμα και μια Σχολή αυτού του βεληνεκούς. 

Αναντίλεκτα, το Πανεπιστήμιου Κύπρου αποτελεί ένα από τους θεσμούς της χώρας που 
μας κάνουν ειλικρινά να νιώθουμε υπερήφανοι αφού ανταγωνίζεται ισάξια με άλλα 
μεγάλα ιδρύματα, στον ευρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημαϊκό χάρτη. 

Είμαστε περήφανοι για τις υποδομές του πανεπιστημίου. Ειδικά η νέα Βιβλιοθήκη, η 
οποία έχει ήδη καταστεί πόλος έλξης για το κοινό της Κύπρου, αποτελεί το στολίδι του 
Πανεπιστημίου. Κυρίως όμως είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους του. Όλοι εσείς 
στην πανεπιστημιακή κοινότητα, έχετε θέσει ψηλά τον πήχη. 

Στο σημείο αυτό, δε θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο Μνημόνιο Συναντίληψης που 
έχουμε υπογράψει με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Αρχιεπισκοπή και τον Δήμο 
Λευκωσίας, με στόχο την ανάπλαση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας. 

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης πανεπιστημιακής σχολής και φοιτητικών εστιών 
στην εντός των τειχών πόλη, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσης και λαμβάνοντας υπόψη 
την πρόθεση παραχώρησης του σχολείου της Φανερωμένης για τον στόχο αυτό, 
υπογράψαμε πριν από λίγο καιρό αυτό το μνημόνιο με σκοπό την παραχώρηση του 
σχολείου προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για στέγαση πανεπιστημιακών σχολών έχοντας 
επίσης τη δέσμευση του Πανεπιστημίου Κύπρου όπως, με την ολοκλήρωση των 
εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου της Φανερωμένης, μεταστεγάσει το Τμήμα 
Αρχιτεκτονικής και οποιεσδήποτε άλλες πανεπιστημιακές οντότητες κρίνει σκόπιμο. 

Με αυτό τον τρόπο, το Κράτος συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου αλλά 
και το Πανεπιστήμιο συνεισφέρει θετικά στην πόλη που εδράζεται, όπως έχουμε δει σε 
πάμπολλα παραδείγματα και στο εξωτερικό. 

Θέλω λοιπόν και από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω θερμά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και 
ιδιαίτερα τον φίλο πρύτανη, κ. Τάσο Χριστοφίδη για την αγαστή συνεργασία. Σας 
διαβεβαιώ πως η Κυβέρνηση θα είναι πάντα θετική και υποβοηθητική στις προσπάθειες 
ανάπτυξης και αναβάθμισης του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Το αξίζετε και το έχετε 
αποδείξει. 

Αγαπητοί και αγαπητές απόφοιτοι, 



Δανειζόμενος ένα γνωμικό του Αμερικανού συγγραφέα Alvin Toffler, θέλω να σας πω 
πως «Οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δεν θα είναι εκείνοι που δεν ξέρουν γραφή και 
ανάγνωση, αλλά εκείνοι που δεν μπορούν να μάθουν, να ξεμάθουν και να ξαναμάθουν». 

Αδράξτε τη ζωή, τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν και παραμείνετε ανοιχτοί σε 
προκλήσεις. Μην φοβάστε να αποτύχετε σε κάτι, κι αν αυτό συμβεί μη χάσετε την πίστη 
σας. Αυτό σημαίνει πως δεν μείνατε αμέτοχοι. Προσπαθήσατε και ακόμη κι αν τα 
πράγματα δεν πήγαν όπως τα σχεδιάσατε, πήρατε ένα χρήσιμο μάθημα. 

Να μην εφησυχάζετε. Κάντε σύμμαχούς σας την περιέργεια και τη διαίσθησή σας. Θα 
αντιληφθείτε στην πορεία της ζωής σας, όταν ήδη θα έχετε αποκτήσει ανεκτίμητες 
γνώσεις και εμπειρίες πόσο σημαντικό είναι αυτό. 

Να διαβάζετε, να ρωτάτε, να αμφιβάλλετε, να ερευνάτε. 

Αν ρωτάτε για μυστικά επιτυχίας, δεν υπάρχουν. Υπάρχει η αγάπη γι’ αυτό το οποίο 
κάνετε που μπορεί να οδηγήσει στην περαιτέρω εξέλιξή σας. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό 
να ανακαλύψετε τι ακριβώς σας κάνει ευτυχισμένους και να το ακολουθήσετε. 

Σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία και πολλά συγχαρητήρια. 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας. 

 


