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Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας 

κ. Νίκου Αναστασιάδη 
στην τελετή αποφοίτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 
 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Σε μία τόσο σημαντική στιγμή στην ζωή νέων ανθρώπων θα 

πρέπει να στεκόμαστε όλοι με περηφάνια και αίσθημα  

αισιοδοξίας, γιατί το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραδίδει  απόψε 

μία νέα γενιά επιστημόνων, έτοιμων να υπηρετήσουν τις 

προσωπικές, θεμιτές τους φιλοδοξίες, αλλά και να συμβάλουν 

στην δημιουργία μίας πατρίδας ακόμη πιο πλούσιας σε 

γνώσεις, πιο σύγχρονης, πιο καινοτόμας και περισσότερο 

ανταγωνιστικής. 

 

Αγαπητοί μου απόφοιτοι, 

 

Αυτή η βραδιά ορόσημο ανήκει σε εσάς και στα όνειρα σας.  

 

Σε λίγο θα κρατάτε στα χέρια σας το πιο ισχυρό διαπιστευτήριο 

για την επαγγελματική σας ζωή. Το πτυχίο,  με το οποίο ως 

εφόδιο θα  μπορέσετε να ανοίξετε τα φτερά σας για να 

αναζητήσετε την δική σας επαγγελματική ταυτότητα και να 

ορίσετε την καριέρα σας.  
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Δεν αγνοεί κανείς από εμάς πόσο έχετε αγωνιστεί για να 

φτάσετε σε αυτή την στιγμή, για την οποία  έχετε κάθε δικαίωμα 

να νιώθετε περήφανοι. Είναι μία στιγμή την οποία αξιώνεστε να 

ζήσετε χάρη στο δικό σας ταλέντο και την δική σας μεγάλη, 

πολύχρονη προσπάθεια.  

 

Εμείς οι υπόλοιποι, ως πολιτεία, πανεπιστήμιο και  η 

οικογένεια σας δεν είχαμε παρά να φροντίσουμε, στο βαθμό 

που μας το επέτρεπαν οι πραγματικότητες, να σας 

παράσχουμε ότι ήταν δυνατόν για να γίνει αυτό το όνειρο 

πραγματικότητα.  

 

Φίλες και φίλοι, 

 

Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά πως για να δικαιωθεί και στη ζωή 

η προσπάθεια των αποφοίτων μας και  να υλοποιηθούν τα 

όνειρα τους  απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 

δημιουργήσουμε μία πατρίδα που θα μπορεί να αξιοποιήσει 

όλη αυτή τη δημιουργικότητα, τη γνώση και τον ενθουσιασμό 

που θέλουν να εκφράσουν οι νέοι μας.  

 

Χρειάζονται μια πατρίδα αντάξια των ελπίδων τους.  
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Για να δικαιωθεί η προσπάθεια των νέων μας αποφοίτων είναι 

απαραίτητη ακόμη, η οικοδόμηση συνθηκών βιώσιμης και 

αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας, γιατί μόνο έτσι θα 

δημιουργηθούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας και μόνο έτσι θα 

μπορέσουν να αξιοποιήσουν στην ίδια τους την πατρίδα, οι 

σημερινοί μας απόφοιτοι όσα αποκόμισαν από τις σπουδές 

τους. 

 

Στο πλαίσιο αυτό είναι ευχάριστο το γεγονός πως η χώρα μας 

μετά από μακρά περίοδο ύφεσης, βρίσκεται πια σε φάση 

δυναμικής ανάπτυξης, ακολουθώντας ρυθμούς που είναι από 

τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Τη χρονιά που 

μας πέρασε πετύχαμε ρυθμό ανάπτυξης 1,6 % που είναι ο 

υψηλότερος  που είχαμε τα τελευταία επτά χρόνια. Ως 

αποτέλεσμα η ανεργία μειώθηκε μέσα σε 12 μήνες στο 11,5 από 

16,2%. 

 

Έχουμε ταυτοχρόνως πλήρη επίγνωση του γεγονότος πως το 

μέλλον βρίσκεται στην έρευνα και την καινοτομία, μέσω των 

οποίων δημιουργούμε προοπτικές εργοδότησης  σε ποιοτικές 

θέσεις εργασίας αντάξιες των προσόντων των αποφοίτων μας. 
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Όπως γνωρίζετε η Κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία του 

Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου ως βασική υποδομή για 

την προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της υψηλής 

τεχνολογίας στην Κύπρο. Απώτερος σκοπός είναι η 

συνεισφορά στη διαφοροποίηση της οικονομίας μας και η 

μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο εφαρμοσμένης 

γνώσης. 

 

Επί πλέον το γεγονός ότι η χώρα μας σε λίγα χρόνια θα είναι 

σε θέση να αξιοποιήσει το φυσικό αέριο που έχει εντοπιστεί 

στην Κυπριακή ΑΟΖ, δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και 

ως εκ τούτου θέσεις εργασίας σε τομείς πρωτόγνωρους για τα 

δικά μας δεδομένα.  

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι που βλέπουμε και την ανάπτυξη 

δυναμικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και για αυτό είναι που 

ακόμη και μέσα στην οικονομική κρίση δεν σκεφτήκαμε σε 

καμία στιγμή να αναστείλουμε τις μεταρρυθμίσεις που είχαμε 

κατά νουν για την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών μας 

ιδρυμάτων. 

 

Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο θέσαμε  ως στόχο την 

αναβάθμιση και κατοχύρωση του εκπαιδευτικού και 

ερευνητικού  τους έργου το οποίο θέλουμε να αναδειχθεί και  να 

αναγνωριστεί στο τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
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Στο πλαίσιο αυτό, προωθήσαμε τη σύσταση του «Φορέα 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης 

και Ανώτατης Εκπαίδευσης», για τον οποίο είμαστε βέβαιοι ότι 

θα συμβάλει καθοριστικά στην τεκμηρίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών. 

 

Συναφής στόχος είναι και η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας μας 

εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα στόχο τον οποίο αναγνωρίζω 

πως καθυστερήσαμε να αναδείξουμε, αλλά θεωρώ πως 

μπορούμε κινούμενοι με ταχύτητα να προλάβουμε τις εξελίξεις.  

 

Στη διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας μας εκπαίδευσης είμαστε 

βέβαιοι ότι θα συμβάλει και η έγκριση του νομοσχεδίου που 

καταθέσαμε στη Βουλή και η οποία δίνει τη δυνατότητα στα 

δημόσια μας πανεπιστήμια να προσφέρουν υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις προγράμματα σπουδών στην Αγγλική γλώσσα. 

 

Σημαντικό βήμα για τα επιστημονικά δρώμενα του τόπου μας 

αποτελεί και η πρόσφατη απόφαση του υπουργικού 

Συμβουλίου για την ίδρυση της Κυπριακής Ακαδημίας 

Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.  
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Η Ακαδημία αναμένεται ότι θα αναδείξει την αριστεία, την 

πνευματική πρόοδο και τα επιτεύγματα του λαού μας και θα 

στηρίξει  την περαιτέρω συμμετοχή της Κύπρου στο διεθνές 

επιστημονικό γίγνεσθαι, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις 

γνώσεις διεθνούς εμβέλειας Κυπρίων επιστημόνων. 

 

Φίλες και φίλοι, 

 

Τo Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα πολύ 

αξιόλογο δημόσιο πανεπιστήμιο, με διεθνή εμβέλεια.   

 

Διανύοντας το 25 έτος της ηλικίας του έχει ήδη επιτύχει να 

αναβαθμίζει συνεχώς τη θέση του στα διεθνή συστήματα 

κατάταξης πανεπιστημίων και σήμερα κατατάσσεται ανάμεσα 

στα 351 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, στα 200 

κορυφαία πανεπιστήμια της Ευρώπης και στα 55 καλύτερα 

«νεαρά» πανεπιστήμια κάτω των 50 ετών. 

 

Είναι ένας από τους θεσμούς της χώρας που μας κάνουν  

ειλικρινά να νιώθουμε  υπερήφανοι και ταυτόχρονα μας 

τοποθετεί επί ίσοις όροις με άλλα μεγάλα ιδρύματα, στον 

ευρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημαϊκό χάρτη. 
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Ως πολιτεία αισθανόμαστε ικανοποιημένοι, γιατί στηρίζουμε με 

όλα τα μέσα που διαθέτουμε το όραμα και την αποστολή του 

Πανεπιστημίου.  

 

Φέτος θέσαμε τον θεμέλιο λίθο των κτηριακών εγκαταστάσεων 

της Πολυτεχνικής Σχολής. Σύντομα θα τοποθετήσουμε τους 

θεμέλιους λίθους του κτηρίου του Τμήματος Βιολογικών 

Επιστημών “Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη” και του Κτηρίου της 

Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας Νίκος Κ. Σιακόλας. Την 

επόμενη χρονιά θα εγκαινιάσουμε επίσης το μοναδικό σε 

μέγεθος και αρχιτεκτονική Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη 

«Στέλιος Ιωάννου». Ένα κτήριο σημείο αναφοράς για την 

ευρύτερη περιοχή που είναι βέβαιο ότι θα προσελκύει φοιτητές, 

ερευνητές και επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο.   

 

Είμαστε λοιπόν περήφανοι για τις υποδομές του 

πανεπιστημίου, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους του. Γιατί 

εσείς αγαπητοί φοιτητές, οι δάσκαλοί σας, οι ερευνητές και το 

διοικητικό προσωπικό είστε η ψυχή και το ανήσυχο πνεύμα 

του πανεπιστημίου. Όλοι εσείς στην πανεπιστημιακή 

κοινότητα, έχετε θέσει ψηλά τον πήχη και εμείς έχουμε υψηλές 

απαιτήσεις από εσάς.  
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Φίλες και φίλοι, 

 

Θα ήθελα να ολοκληρώσω με μία σύντομη αναφορά τους 

αποφοίτους μας. 

 

Αγαπητοί μου νέοι επιστήμονες, 

 

Από αυτή την στιγμή που θα σας μείνει αξέχαστη σας καλώ να 

κρατήσετε ως στάση ζωής τούτο μόνο: Να διατηρήσετε το 

ανήσυχο και κριτικό πνεύμα σας. Να αμφισβητείτε και να  

«προκαλείτε» με τις ιδέες και τα επιτεύγματα σας.   

 

Από εσάς περιμένουμε να μην συμβιβαστείτε με την 

μετριότητα, γιατί εσείς την έχετε από καιρό ξεπεράσει. 

 

Εμείς θα αφουγκραστούμε τις ανησυχίες σας, θα στηριχτούμε 

στις επιτυχίες και θα συνεχίσουμε κάθε προσπάθειά μας για  

μια καλύτερη πατρίδα. 

 

Γιατί σας αξίζει μια καλύτερη πατρίδα, επανενωμένη που θα 

επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους της να ζήσουν και να 

δημιουργήσουν σε συνθήκες ευημερίας και ασφάλειας.  
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Μία πατρίδα που θα παρέχει ευκαιρίες για έκφραση και 

δημιουργία στους νέους της.   

 

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. 

 

Ευχαριστώ. 


