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Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην
Τελετή Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου Πανεπιστημιούπολη
Είναι με χαρά, περηφάνια και συγκίνηση που για μία ακόμη χρονιά παρευρίσκομαι στην πραγματικά
σημαντική για τόσους νέους και νέες μας στιγμή. Θεωρώ την παρουσία μου, ως μία συμβολική δήλωση
τιμής στην προσπάθεια που καταβάλατε όλα αυτά τα χρόνια των σπουδών σας, αλλά και στήριξης για
το μέλλον που πλέον ανοίγεται μπροστά σας.
H αποψινή τελετή αποφοίτησης, συνιστά το ορόσημο που σηματοδοτεί το πέρασμα των μέχρι χτες
φοιτητών μας, σε ένα άλλο κοινωνικό στάδιο, αυτό της παραγωγής για όσους το επιλέξουν ή της
συνέχισης των σπουδών για άλλους.
Για όλους, είναι μία βραδιά που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός κύκλου σπουδών και ζωής που
αναμφίβολα όποια και αν είναι η μελλοντική τους πορεία θα είναι πάντοτε καθοριστική.
Η παρουσία μου στην τελετή αποφοίτησης συνιστά συνάμα και μια ξεχωριστή εκτίμηση προς το
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ανάπτυξη του είναι τέτοια που είμαι βέβαιος εντυπωσιάζει όλους και για αυτό
νιώθω ιδιαίτερη την τιμή να προσφωνώ αυτό το δημιουργικό μέρος της πατρίδας μας.
Είμαι βέβαιος πως με την τελετή της αποφοίτησης σας, μια νέα επιτυχία του πανεπιστημίου μας θα
κατανοήσετε πόσο πιο περήφανος μπορεί να νιώθει κανείς αν ηγείται μιας πολιτείας για όλους εσάς
που έχετε συμβάλει στο να αναβαθμίζετε το πανεπιστήμιο.
Είμαι βέβαιος πως η τελετή αυτή θα σας ακολουθεί ως ανάμνηση για πάντα. Είναι μία από τις
σημαντικές εμπειρίες που θα έχετε ποτέ γιατί συνιστά την επιβεβαίωση της προσωπικής σας επιτυχίας
στον τομέα που έχετε επιλέξει να σπουδάσετε.
Το πτυχίο που σε λίγο θα κρατάτε με δικαιολογημένη περηφάνια στα χέρια σας, αντικατοπτρίζει τις
γνώσεις που έχετε αποκτήσει και τις εμπειρίες που έχετε υιοθετήσει.
Κυρίως όμως σας δίνει την αυτοπεποίθηση και την υψηλότερη αυτοεκτίμηση που σίγουρα πια θα έχετε
πετύχει γιατί εργαστήκατε σκληρά και πετύχατε χάρη στις δικές σας δυνάμεις.
Γι’ αυτό και θερμότατα σας συγχαίρω.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να διανύει μία περίοδο κατά την οποία αναπτύσσεται και
προοδεύει με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς.
Είναι για αυτό που με χαρά βλέπω διακρίσεις, όπως για παράδειγμα το γεγονός πως καταφέρατε για
άλλη μία χρονιά να κατοχυρώσετε μία ισχυρή θέση ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου
και της Ευρώπης.

Η δική σας επιτυχία είναι μία επιτυχία που αντανακλά στην κοινωνία μας, γιατί προωθώντας τις δικές
σας θεμιτές υψηλές φιλοδοξίες συμβάλλετε στη δημιουργία μίας πατρίδας ακόμη πιο πλούσιας σε
γνώσεις, πιο σύγχρονης, πιο καινοτόμου, περισσότερο ανταγωνιστικής.
Γνωρίζουμε πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει ως ένα από τους βασικούς του στόχους την ακόμη
μεγαλύτερη αναβάθμιση του και συναφώς τη διεύρυνση των γνωστικών αντικειμένων και ειδικοτήτων
που σήμερα προσφέρει.
Ο επόμενος σημαντικός στόχος είναι η λειτουργία από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στη Λάρνακα της νέας
Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας του Πανεπιστημίου. Είμαι βέβαιος πως τις όποιες
δυσκολίες μπορεί από κοινού να αντιμετωπίσουμε πάντοτε στα πλαίσια των δυνατοτήτων του κράτους.
Ως Κυβέρνηση υιοθετούμε αυτούς τους στόχους και συμμεριζόμαστε το όραμα σας καθώς διακρίνουμε
πως η προώθηση των δικών σας σχεδιασμών συμβάλλει και διευρύνει τους αναπτυξιακούς ορίζοντες
της Κύπρου γενικότερα.
Στο πλαίσιο αυτό συνιστά ιδιαίτερα ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι σήμερα ανάμεσα στους
αποφοίτους μας είναι και οι πρώτοι γιατροί πια, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου της Ιατρικής
Σχολής.
Δεν θέλω να πω περισσότερα για την Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, γιατί σύντομα θα είμαι
ξανά μαζί σας σε μερικές μέρες κατά την τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων της. Η αποφοίτηση τους
συμπίπτει με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ που πραγματικά συνιστά τη μεγαλύτερη επανάκτησα στη
κοινωνική πολιτική της κυπριακής Δημοκρατίας.
Ωστόσο δεν μπορώ παρά να επισημάνω πως η αποφοίτηση τους συμπίπτει με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ,
το οποίο συνιστά την μεγαλύτερη επανάσταση στην κοινωνική πολιτική από της ιδρύσεως της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ως εκ τούτου το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ειδικότερα οι γιατροί απόφοιτοι του θα έχουν πολλά να
προσφέρουν σε αυτό τον τομέα.
Αναγνωρίζοντας τη σημαντική διάσταση της Ανώτερης Εκπαίδευσης ως πυλώνα αξιοποίησης του
ανθρώπινου δυναμικού, υιοθετήσαμε έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό με στόχο τον
εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.





Ενδυναμώσαμε την αγαστή και αποδοτική συνεργασία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Συνήψαμε συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών με σειρά ξένων χωρών, καθώς
και Διακρατικές Συμφωνίες για ευρύτερη συνεργασία στα θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
μεταξύ άλλων με την Κίνα και τη Ρωσία, και άλλες χώρες.
Δόθηκε η δυνατότητα στα Δημόσια Πανεπιστήμια να προσφέρουν προγράμματα στην αγγλική
γλώσσα.

Αγαπητοί απόφοιτοι,
Θα ήθελα για ακόμη μία φορά να σας συγχαρώ για την ολοκλήρωση των σπουδών σας.
Ως νέοι πλέον επιστήμονες είστε έτοιμοι να συμβάλετε στην προσπάθεια της περαιτέρω κοινωνικής και
οικονομικής ανάπτυξης του τόπου μας.
Είμαι βέβαιος για την επιτυχία σας. Φοιτάτε σε ένα κέντρο αριστείας και θα είστε εξίσου διεκδικητικοί
και στη μελλοντική σας πορεία. Θα πρέπει να ζητάτε θα πρέπει απαιτείτε να αναμένεται από τη
πολιτεία εκείνο που σας χρωστά, καλές αμειβόμενες θέσεις εργασίας και προοπτικές για περαιτέρω
ανάπτυξη των γνώσεων των δυνατοτήτων σας, αλλά και αυτές της πατρίδας μας.

