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Αγαπητοί νέοι φοιτητές, αγαπητοί γονείς,
Φίλες και φίλοι,
με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση να παραστώ και να χαιρετίσω την αποψινή
εκδήλωση των νεοεισερχόμενων φοιτητών για όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Όλοι εσείς που θα φοιτήσετε και θα αποκτήσετε έναν ακαδημαϊκό τίτλο από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου, το κατεξοχήν ερευνητικό, ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου, ξεκινάτε ένα
συναρπαστικό ταξίδι. Ως νέοι φοιτητές, μπροστά σας ανοίγεται πληθώρα ευκαιριών και οι
επιλογές σας θα αποβούν καθοριστικές για το μέλλον σας. Είναι επομένως φυσικό να
διερωτάσθε αν μπορεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου να αποτελέσει για εσάς τον ιδανικό χώρο
γνώσης που θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τα ενδιαφέροντά σας, με την αρωγή
αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών δασκάλων στο πλάι σας. Ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον
που θα σας επιτρέψει να παρακολουθήσετε τις σπουδές σας χωρίς ανησυχίες και εμπόδια, αλλά
και ένα υποστηρικτικό πλαίσιο και μετά την αποφοίτησή σας, που θα σας εξασφαλίσει καλές
προοπτικές στην αγορά εργασίας. Το πιο σημαντικό όμως για εμένα είναι να νοιώθετε
υπερηφάνεια για το πανεπιστήμιο σας για όλη την υπόλοιπη ζωή σας. Μπορεί λοιπόν το
Πανεπιστήμιο Κύπρου να τα πετύχει όλα αυτά; Από την ακαδημαϊκή μου εμπειρία σας απαντώ

«ναι», υπερήφανος για τα πολλά και σημαντικά επιτεύγματα τούτου του Πανεπιστημίου του
τόπου μας, στα οποία και θα αναφερθώ συνοπτικά παρακάτω.
Διεθνώς, οι διακρίσεις του Πανεπιστημίου μας είναι αξιοσημείωτες και μεγαλύτερες χρόνο με
το χρόνο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται πια σε πέντε διαφορετικές διεθνείς
κατατάξεις αποδεικνύοντας ότι δε χρειάζεται να είσαι πανεπιστήμιο μιας μεγάλης χώρας για να
φθάσεις στην κορυφή. Ο σωστός σχεδιασμός, η προσπάθεια με συνέπεια και η προσήλωση στο
όραμα οδηγούν μεθοδικά στις διακρίσεις και στην αριστεία. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου για
παράδειγμα συγκαταλέγεται στα 400 κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως στο βρετανικό
Times Higher Education, στα 64 καλύτερα νέα πανεπιστήμια κάτω των 50 ετών, και στα 3
κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια της Νέας Ευρώπης, των 13 δηλαδή χωρών που εντάχθηκαν
ως κράτη- μέλη στην Ε.E από το 2004. Επιπλέον, σε υψηλές κατατάξεις στα καλύτερα τμήματα
παγκοσμίως βρίσκονται πολλά τμήματα του Πανεπιστημίου μας: το τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, το
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, το Τμήμα Φυσικής, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, το Τμήμα Πληροφορικής, κ.α.
Ως προς την παραγωγή ερευνητικού έργου που μεταξύ άλλων καταξιώνει ένα πανεπιστημιακό
ίδρυμα ακαδημαϊκά, το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ιδιαίτερα δραστήριο: κατατάσσεται στην
198η θέση σε ολόκληρη την Ευρώπη στον αριθμό δημοσιεύσεων στον δείκτη Nature, ο οποίος
αποτελεί σημαντικό εργαλείο που αντικατοπτρίζει την ερευνητική αριστεία και την απόδοση
των Πανεπιστημίων. Κατατασσόμαστε στην 158η θέση ως προς την εξασφάλιση
χρηματοδότησης ανάμεσα στους 27.000 οργανισμούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020». Συμμετέχουμε σε 164 ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

με τη συνολική χρηματοδότηση που εισέρρευσε στα ταμεία του Πανεπιστημίου κατά το 2017
να φθάνει τα 13,2 εκατομμύρια ευρώ. Να αναφερθώ ως παράδειγμα στο πρόγραμμα «Μήδεια»
που στοχεύει στη μείωση των επιβλαβών επιδράσεων των «καταιγίδων» σκόνης της ερήμου
στην υγεία των πολιτών στις πλέον εκτεθειμένες σε καταιγίδες σκόνης περιοχές της Μεσογείου,
την Κύπρο, την Κρήτη και το Ισραήλ. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού άνω
των 3 εκατ. ευρώ και συντονίζεται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, που
παρά τα μόλις πέντε χρόνια ζωής της έχει ήδη αρχίσει να εδραιώνεται διεθνώς. Το πιο
σημαντικό είναι όμως ότι η έρευνα που παράγεται από τους ανθρώπους μας έχει ουσιαστική
επίδραση στην κοινωνία και ενισχύει την οικονομία της χώρας, έχοντας καθιερώσει στη
συνείδηση των πολιτών το Πανεπιστήμιο μας ως τον πλέον αξιόπιστο θεσμό. Tο Πανεπιστήμιο
Κύπρου αποτελεί συγκεκριμένα επί σειρά ετών τον θεσμό τον οποίο εμπιστεύονται
περισσότερο οι Κύπριοι πολίτες.
Το όραμά μας για τη θεμελίωση της «Πόλης της Γνώσης» ενισχύεται επιπλέον από μια
μοντέρνα πανεπιστημιούπολη με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και επενδύσεις άνω των 300
εκατομμυρίων ευρώ. Σύντομα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα έχει τις εγκαταστάσεις που θα
φιλοξενούν 10 σχολές, 30 τμήματα, 10.000 φοιτητές, 2.000 ερευνητές και 1.000 συνολικά
ακαδημαϊκούς και διοικητικούς. Πρόκειται για ένα «πράσινο πανεπιστήμιο» που στοχεύει στην
ενεργειακή του αυτονομία χάρη στα φωτοβολταϊκά πάρκα Απόλλων και Φαέθων. Η
ολοκλήρωση της πανεπιστημιούπολης είναι ένα στοίχημα, το οποίο επιτυγχάνουμε με τη
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πανεπιστημιούπολη είναι ήδη ένα μεγάλο εργοτάξιο: τον Σεπτέμβρη του 2019 αρχίζει η
λειτουργία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας στη Λάρνακα. Σεπτέμβρη

του ‘19 ξεκινά το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Επιστημών του Αθλητισμού. Τους επόμενους
μήνες θα τοποθετήσουμε τους θεμέλιους λίθους του κτηρίου του Τμήματος Βιολογικών
Επιστημών «Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη», και του κτηρίου Ιατρικής Σχολής και Επιστημών
Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας». Σε 2 μήνες παραδίδεται το κτήριο της «Βιβλιοθήκης Κέντρο
Πληροφόρησης - Στέλιος Ιωάννου», ένα εμβληματικό αρχιτεκτονικό έργο για τον τόπο μας και
όχι μόνο και ο μεγαλύτερος ναός γνώσης που κτίστηκε ποτέ στην πατρίδα μας.
Ως προς τον ιδιαίτερα σημαντικό πυλώνα παροχής υποστηρικτικών δομών για τους φοιτητές
μας, υπάρχει υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα.
Ραδιοφωνικός σταθμός που συμμετέχουν οι ίδιοι οι φοιτητές. Υπηρεσίες πληροφόρησης και
ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη αναγνωρισμένη για αριστεία διεθνώς. Επίσης έχει θεσμοθετηθεί ο
ακαδημαϊκός σύμβουλος για κάθε φοιτητή, για να τον καθοδηγεί σε όλη τη διάρκεια των
σπουδών του. Σημαντική οικονομική στήριξη προσφέρεται σε άπορους φοιτητές μας, καθώς
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αναπηρίες/προβλήματα υγείας. Παρέχονται επιπλέον ευκαιρίες εργοδότησης εντός του
πανεπιστημίου για τους φοιτητές μας και διαμονή σε σύγχρονες φοιτητικές εστίες με
επιχορηγούμενη τιμή ενοικίου. Φοιτητές μας αποκτούν διεθνείς εμπειρίες μέσω του
προγράμματος Erasmus, φοιτώντας για κάποιο διάστημα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού,
συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια, κ.α. Επιπρόσθετα υπάρχουν 25 φοιτητικοί όμιλοι καθώς
και η Φοιτητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσω της οποίας οι φοιτητές μπορούν να
συμμετέχουν ενεργά σε επιτροπές του Πανεπιστημίου Κύπρου και να λαμβάνουν μέρος στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και στις εκλογές των πρυτανικών αρχών. Μετά την
αποφοίτηση, υπάρχει ένα ιδιαίτερα δραστήριο γραφείο αποφοίτων που εξασφαλίζει ειδικά

προνόμια για τους αποφοίτους μας, ενημερώνει σχετικά με ευκαιρίες εργοδότησης, και
διοργανώνει πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.
Ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση, τι μέλλει γενέσθαι μετά το πέρας των σπουδών από
το Πανεπιστήμιο Κύπρου; Καταρχάς, το Πανεπιστήμιό μας είναι ο μεγαλύτερος εργοδοτικός
οργανισμός της Κύπρου για νέους ανθρώπους, με ευρωπαϊκά χρήματα, με περισσότερους από
500 νέους να εργοδοτούνται στα ερευνητικά του κέντρα και εργαστήρια. Επιπλέον,
αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειοψηφία των αποφοίτων του Πανεπιστημίου μας (76,1%)
εργοδοτείται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και το 76,5% κατέχουν εργασιακή θέση που
είναι σχετική με τις σπουδές τους. Σε εθνικό επίπεδο, οι περίπου 25.000 έως τώρα απόφοιτοί
μας έχουν διεισδύσει σε όλες τις εκφάνσεις της επαγγελματικής/πολιτικής/ κοινωνικής ζωής
του τόπου. Παραδείγματος χάριν, απόφοιτοί μας εργοδοτούνται σε σημαντικές εταιρίες όπως η
PWC, όπου εργάζονται πάνω από 150 απόφοιτοί μας, το 40% των οποίων κατέχουν
διευθυντική θέση. Άλλοι απόφοιτοι διαπρέπουν στο εξωτερικό ως ακαδημαϊκοί σε
πανεπιστήμια εγνωσμένου κύρους, ή και στον διεθνή επιχειρηματικό στίβο.
Όλα τα παραπάνω μαρτυρούν την προσπάθεια των ανθρώπων του Πανεπιστημίου Κύπρου για
συνεχή βελτίωση και αριστεία. Δείχνουν συνέπεια και αντοχή στο χρόνο. Με αυτά τα σύντομα
λόγια ολοκληρώνω εδώ την αποψινή μου ομιλία. Θέλησα να συνοψίσω σε λίγα λεπτά το
αδιάλειπτο όσο και σημαντικό έργο που συντελείται όλα αυτά τα χρόνια από σύσσωμη την
πανεπιστημιακή κοινότητα των ακαδημαϊκών, των διοικητικών και των φοιτητών μας. Αξίζει
όλοι μας να αναδείξουμε τη σημαντική συνεισφορά του Πανεπιστημίου Κύπρου τόσο για τον
τόπο όσο και διεθνώς, όσον αφορά στην παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, στην
παραγωγή αξιόλογης επιστημονικής γνώσης, καθώς και κατηρτισμένων επιστημόνων κύρους.

Και ακόμη αξίζει να στηρίξουμε αυτό το Πανεπιστήμιο - στολίδι για την Κύπρο με όλες μας τις
δυνάμεις.
Σας καλωσορίζω λοιπόν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Ευχαριστώ.

