
Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Ν. 

Αναστασιάδη στη συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση 
δωρεάς του Ιδρύματος Σιακόλα  

 
21/07/2014 

 

 

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω τη σημερινή συνέντευξη Τύπου κατά την οποία το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ευεργεσία από πλευράς του 
Ιδρύματος Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα με σκοπό την ανέγερση του κτηρίου της 
Ιατρικής Σχολής. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα ευγενή χειρονομία η οποία θα 
συνδράμει αποφασιστικά στην απρόσκοπτη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου της 
χώρας, κάτι το οποίο έχει εκ των πραγμάτων σημαντικό όφελος και για την 
Κύπρο εν γένει. 
 

Η εν λόγω δωρεά έρχεται αρωγός σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη φάση και στο 
σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το Ίδρυμα, αλλά και το 
Πανεπιστήμιο το οποίο επιδιώκει μεθοδικά και αποτελεσματικά να προσελκύει 
και άλλους οικονομικούς πόρους, πέραν του κρατικού προϋπολογισμού, 
προκειμένου να επιτελέσει το σημαντικό του έργο.  
 

Με γνώμονα τη Γνώση, την Έρευνα και την Καινοτομία το πρώτο δημόσιο 
Πανεπιστήμιο της χώρας έχει καταφέρει να εξασφαλίσει πλειάδα ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτήσεων και να αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδοτικό οργανισμό 
στην Κύπρο όσον αφορά την απορρόφηση νέων. Σημειώνω με ικανοποίηση 
το γεγονός ότι εργοδοτεί πέραν των 500 νέων επιστημόνων, νέων αποφοίτων, 
με κονδύλια που προέρχονται εξ' ολοκλήρου από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 
Στο πλαίσιο αυτό έχει προσεγγίσει με επιτυχία οργανισμούς και ιδιώτες, οι 
οποίοι αναγνωρίζουν την αξία του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου 
και συνεισφέρουν με διάφορες δωρεές, προσφέροντας από υποτροφίες και 
βραβεία, μέχρι και οικονομική βοήθεια της τάξεως εκατομμύριων ευρώ για 
ανέγερση κτηρίων και επίσπευση της ολοκλήρωσής τους.  
 

Η Ιατρική Σχολή λειτούργησε με επιτυχία κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 
2013-2014 και, όπως πληροφορούμαι, οι πρώτοι φοιτητές έχουν ήδη 
παρουσιάσει επιστημονική εργασία στο 15ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων.  
 

Εκφράζω τα θερμά συγχαρητήριά μου στον Αναπληρωτή Κοσμήτορα της 
Σχολής και την ομάδα των φοιτητών, ευχόμενος περισσότερες και 
μεγαλύτερες επιτυχίες.  
 

Η συνεχής ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κύπρου συμβάλλει σημαντικά, όπως 
ανέφερα και στην ανάπτυξη της ιδίας της χώρας. 
 

Κυρίες και κύριοι, 
 

Τελευταία άφησα ως αναφορά, αλλά πρώτιστο ως καθήκον της Πολιτείας την 
έκφραση της ευγνωμοσύνης και των θερμών ευχαριστιών μας προς τον κ. 
Νίκο και την κ. Ελπίδα Σιακόλα για την εξαιρετικά ευγενή τους χειρονομία, η 
οποία θα συνεισφέρει δυναμικά στον στόχο που έθεσε το Πανεπιστήμιο 



Κύπρου για την Ιατρική Σχολή προκειμένου να εδραιωθεί ως κέντρο αριστείας 
στην ιατρική εκπαίδευση και έρευνα και να βελτιώσει το επίπεδο της ιατρικής 
περίθαλψης στην Κύπρο.  
 

Η κυπριακή κοινωνία, εδώ και πολλά χρόνια, ευτύχησε να περιλαμβάνει στις 
τάξεις της πολίτες με ψηλά ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής 
αλληλεγγύης και την ευγένεια ψυχής, ώστε να αισθάνονται την ανάγκη να 
προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και σε συνανθρώπους μας που έχουν 
ανάγκη αρωγής. Μέσα σε αυτούς τους εκλεκτούς, κατατάσσεται η σεβαστή κα 
Ελπίδα Σιακόλα και ο φίλος κ. Νίκος Σιακόλας, στη συμβολή των οποίων 
οφείλουμε την ανέγερση του κτηρίου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 
 

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Ίδρυμα Σιακόλα συνεισφέρει στην κοινωνία 
και συνδράμει στις ανάγκες της Πολιτείας αποδεικνύοντας με συνέπεια την 
κοινωνική ευαισθησία του. Επανειλημμένα, με γενναιόδωρες εισφορές, το 
ζεύγος Σιακόλα έχει συμβάλει σε φιλανθρωπικές, εκπαιδευτικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις του τόπου μας.  
 

Θέλω να θυμίσω ότι παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει 
όλες τις πτυχές της οικονομικής ζωής και της κυπριακής κοινωνίας, όπως και 
τις επιχειρήσεις του Ομίλου Σιακόλα, εντούτοις το ΄Ιδρυμα Νίκου και Ελπίδας 
Σιακόλα συνέχισε τη φιλανθρωπική δράση του, με πρόσφατο παράδειγμα την 
ενίσχυση των απόρων μαθητών και την παροχή πλήρους προγεύματος σε 
όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου και σε αριθμό γυμνασίων. 
 

Τέτοιες πρωτοβουλίες δεν επιβεβαιώνουν μόνο το μεγαλείο και τη 
γενναιοδωρία του λαού μας, αλλά και τη θέληση, μέσα από το παράδειγμα 
των κυρίων Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα, να είμαστε χρήσιμοι και επωφελείς 
για τον τόπο και τον λαό μας.  
 

Οι δύσκολες ώρες που διέρχεται η πατρίδα μας καθιστούν τέτοιου είδους 
χειρονομίες πολύτιμο βοήθημα στην προσπάθεια ανόρθωσης της οικονομίας 
και ανασύνταξης των δυνάμεών μας για την αντιμετώπιση της δυσχερούς 
κατάστασης που αντιμετωπίζουμε.  
Θέλω, με την ευκαιρία, να σημειώσω με ικανοποίηση τη μεγάλη συμβολή του 
Ομίλου Σιακόλα στην προσπάθεια σταθεροποίησης της κυπριακής 
οικονομίας. 
 

Όπως έχω πληροφορηθεί, από τα μέσα του 2011 και ένεκα της οικονομικής 
κρίσης, ο Όμιλος Σιακόλα έχει λάβει μέτρα μείωσης των δαπανών, χωρίς τη 
δημιουργία ανέργων, και προβαίνει σε ενέργειες αξιοποίησης ώριμων 
επενδύσεών του, πετυχαίνοντας την εισαγωγή συναλλάγματος από το 
εξωτερικό, ύψους των 183 εκ. ευρώ. 
 

Ευχόμενος η γενναιόδωρη χειρονομία του Ιδρύματος Νίκου και Ελπίδας 
Σιακόλα και η προοδευτική δράση του Ομίλου Σιακόλα να βρουν μιμητές και 
άξιους συνεχιστές, εκφράζω τις ευγνώμονες ευχαριστίες της Πολιτείας για όσα 
έχουν προσφέρει στην πατρίδα.  

 

 

 


