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Εκ μέρους του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη 
σημερινή τελετή, η οποία είναι σημαντική, όχι μόνο για το πανεπιστήμιό μας, αλλά, και για 
τη χώρα μας. 
 
Η υπογραφή της Συμφωνίας - Δανείου μεταξύ της ΕΤΕπ, της κυπριακής δημοκρατίας και του 
Πανεπιστημίου Κύπρου θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε με την επέκταση της 
Πανεπιστημιούπολής μας. 
 
Το συνολικό δάνειο των €162 εκατ. θα συμβάλει, τα επόμενα χρόνια, στο να γίνει 
πραγματικότητα το όνειρό μας για την ανάπτυξη της «Πόλη της Γνώσης». Αν ληφθεί υπόψη 
ότι μέχρι τώρα οι διαδοχικές κυπριακές κυβερνήσεις έχουν δαπανήσει περίπου €150εκατ. 
για την πανεπιστημιούπολη μας (σε ιστορικό κόστος), μπορεί κανείς να κατανοήσει το 
μέγεθος και τη σημασία της νέας αυτής προσπάθειας. 
 
Το νέο εγχείρημα θα συμβάλει στη δημιουργία νέου βιώσιμου οικονομικού μοντέλου που 
θα βασίζεται σε εξαιρετικά προσοντούχο ανθρώπινο δυναμικό μας, θα δημιουργήσει 
υψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και θα συνεισφέρει στην παραγωγή ποιοτικών 
αγαθών και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία που θα είναι χρήσιμες για την 
κοινωνία μας και ανταγωνιστικές διεθνώς. Η φιλοδοξία μας είναι να καταστούμε ένα 
πραγματικό «κέντρο αριστείας» τόσο στην παροχή της ακαδημαϊκής έρευνας, καθώς και 
στη διάδοση των νέων καινοτόμων ιδεών με άμεση εφαρμογή και απτά αποτελέσματα και 
χρήση για την κοινωνία. 
 
 
Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μας προς τα εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή προς τον 
Πρόεδρο της ΕΤΕπ κ. Βέρνερ Χόγιερ και τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, οι 
οποίοι κατανοούν το όραμά μας και μας πρόσφεραν τα μέσα για να το υλοποιήσουμε. 
Ακόμη περισσότερο, θα ήθελα να εκφράσω να ευχαριστήσω θερμά προς τους 
υφισταμένους τους, την ομάδα από την ΕΤΕπ και των υπαλλήλων του Υπουργείου 
Οικονομικών, οι οποίοι εργάστηκαν πολύ σκληρά για να ολοκληρώσουν τις 
διαπραγματεύσεις και να φθάσουμε σήμερα σε αυτή την ιστορική ημέρα υπογραφής των 
συμβολαίων. 
 
 
Επιπλέον, θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερα την ευγνωμοσύνη μου στον Πρύτανή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, των οποίων οι ακούραστες 
προσπάθειες και η απόλυτη αποφασιστικότητά του όλους αυτούς τους μήνες, μας έφερε 
εδώ που είμαστε σήμερα. Ο Πρύτανης δεν δεχόταν ότι κάτι μπορεί να μην είναι εφικτό και 



πάντα προσπαθούσε να βρει τρόπους για να  ξεπεράσει τυχόν δυσκολίες. Περιττό να 
αναφέρουμε ότι η προσπάθεια αυτή επιτεύχθηκε με τη σκληρή δουλειά και τις πολλές ώρες 
εργασίας του Αναπληρωτή Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου κ. Άγη Ελισσαίου και της αφοσιωμένης ομάδας των συνεργατών του. Έχετε όλοι 
δώσει τον καλύτερό σας εαυτό  κατά τις δύσκολες αυτές ώρες της προετοιμασίας και σας 
ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. 
 
 
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, υποσχόμαστε ότι δεν θα σας απογοητεύσουμε. Θα 
εργαστούμε ακόμη πιο σκληρά τώρα για να επιβεβαιώσουμε ότι δικαιολογημένα μας 
δείξατε εμπιστοσύνη. Επίσης, υποσχόμαστε στους Κύπριους πολίτες ότι  αναλαμβάνουμε 
αυτή την ευθύνη κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις χρηστής διακυβέρνησης και πλήρους 
διαφάνειας, έτσι να αξιοποιηθεί σωστά μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Αυτή είναι μια 
πρόκληση για όλους μας, στην οποία δεν μπορούμε παρά να ανταποκριθούμε επιτυχώς. 

 
 


