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Χαιρετισμός κ. Μάνθου Μαυρομμάτη 
Τελετή τοποθέτησης θεμέλιου λίθου κτηριακών εγκαταστάσεων Πολυτεχνικής Σχολής 

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016, 12μ. 
Αίθουσα 010, Κτήριο 7, Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 

 

 Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

 Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 

 Κύριοι αξιωματούχοι της Κυβέρνησης, της Βουλής, των 

Κομμάτων, των Διπλωματικών Αποστολών, της τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων  

 Αγαπητέ Πρύτανη, μέλη της Συγκλήτου, φοιτήτριες και φοιτητές 

 Κυρίες και κύριοι, 
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Σήμερα με την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου για τις κτηριακές 

εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων, βαίνει προς υλοποίηση η σύναψη συμφωνίας, μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη χρηματοδότηση της νέας 

φάσης ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης.  

Δημιουργούμε ατενίζοντας το αύριο, τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τα 

όνειρα των νέων μας. Είμαστε υπερήφανοι για τους ανθρώπους μας. 

Τους ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές της Πολυτεχνικής και της 

πανεπιστημιακής κοινότητας στο σύνολό της. Έχουμε εμπιστοσύνη 

στο ταλέντο τους.  

Γνωρίζουμε από πρώτο χέρι το πάθος με το οποίο εργάζονται και είναι 

για αυτό που είμαστε βέβαιοι ότι η ολοκλήρωση της υποδομής αυτής 

θα αποδώσει τα μέγιστα στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και 

της καινοτομίας.  

Ζούμε σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου ο αριθμός των 

επιστημονικών επιτευγμάτων μιας χώρας και η αποφασιστικότητα των 

ανθρώπων της να προσαρμοστούν στις αλλαγές θα καθορίσει το 

μέλλον της.  
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Θέλουμε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και να δώσουμε 

σε κάθε φοιτητή και ερευνητή τη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των 

δυνατοτήτων τους.  

Ο πρώτος λίθος της Πολυτεχνικής Σχολής που σήμερα τοποθετήθηκε 

επιβεβαιώνει την προσήλωσή μας προς αυτή την κατεύθυνση. 

Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες του Συμβουλίου και της 

πανεπιστημιακής κοινότητας προς τους δύο συντελεστές που κάνουν 

το όνειρο σήμερα πραγματικότητα. Τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων Δρ. Werner Hoyer και τον Πρόεδρο της 

Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. 

 

Ευχαριστούμε το Δρ. Hoyer που πίστεψε στο όραμα του 

Πανεπιστημίου μας και μας χορήγησε το δάνειο των €162 

εκατομμυρίων για να προχωρήσουμε μπροστά, και ως Πρόεδρος του 

Συμβουλίου τον διαβεβαιώ ότι θα παρακολουθούμε στενά την πρόοδο 

του έργου και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την έγκαιρη υλοποίηση 

του, όπως προβλέπει η συμφωνία μας. 
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Ευχαριστούμε το Πρόεδρο Αναστασιάδη που στάθηκε πραγματικά 

δίπλα μας και μας εμπιστεύτηκε με τις σχετικές κυβερνητικές εγγυήσεις 

για τη σύναψη του δανείου, και ως Πρόεδρος του Συμβουλίου τον 

διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουμε τα 

υπόλοιπα €54 εκατομμύρια που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 

έργων, μέσα από δωρεές και χορηγίες φίλων του Πανεπιστημίου. 

 

Ευχαριστούμε επίσης τα πολλαπλά στελέχη του Υπουργείου 

Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως οι οποίοι με 

τις άοκνες προσπάθειες τους αναδείχθηκαν ως οι αφανείς ήρωες που 

ξεπέρασαν τα εμπόδια και πέτυχαν την θετική κατάληξη της 

συμφωνίας. 

 


