1

Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη, στην τελετή
αποφοίτησης του ΤΕΠΑΚ την Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 στις 07:30 μ.μ. στο
Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας»
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που αποδέχτηκα την πρόσκληση να
απευθύνω χαιρετισμό στη φετινή τελετή αποφοίτησης του ΤΕΠΑΚ και να
συγχαρώ τους νέους τελειόφοιτους.
Το ΤΕΠΑΚ μέσα σε σύντομο για τα ακαδημαϊκά δρώμενα χρονικό διάστημα,
έχει πετύχει την αναγνώριση και την καταξίωση, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά
και σε διεθνές επίπεδο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τις πρόσφατες επιτυχίες
του ΤΕΠΑΚ σε ότι αφορά την κατάταξη του μεταξύ των καλύτερων νέων
πανεπιστημίων στον κόσμο.
Θα ήθελα, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού να εκφράσω τα
συγχαρητήρια μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Ακαδημαϊκό προσωπικό,
στη Διεύθυνση και στο διδακτικό προσωπικό του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου για τις μέχρι σήμερα επιτυχίες τους, και για τη
γενικότερη συμβολή τους στην αναβάθμιση της παιδείας στον τόπο μας.
Ιδιαίτερα όμως θέλω να τους ευχαριστήσω για τη σημαντική συνεισφορά
τους στην ανάπτυξη και την πρόοδο της Λεμεσού.
Το ΤΕΠΑΚ αποτελεί το βασικότερο τεχνικό σύμβουλο της πόλης μέσα από τη
δυνατότητα του να παρέχει επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλευτικές
υπηρεσίες στο δήμο για μια πλειάδα θεμάτων που απασχολούν και
καθορίζουν την πορεία της πόλης μας. Από την πλευρά της η πόλη μας
στήριξε και θα συνεχίσει να στηρίζει με θέρμη το ΤΕΠΑΚ στο κάθε του βήμα.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί η συνεργασία του ΤΕΠΑΚ με το Δήμο μας
επεκτείνεται και σε θέματα που αφορούν τόσο το υπό δημιουργία Κέντρο
Καινοτομίας του Δήμου Λεμεσού, όσο και σε σχέση με το Ερευνητικό
Πρόγραμμα EXCELCIOR, το οποίο αποτέλεσε μια από τις σημαντικές επιτυχίες
του ΤΕΠΑΚ.
Αυτή η κοινή πορεία εποικοδομητικής αλληλεπίδρασης πανεπιστημίου και
πόλης πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο για το καλό και τόσο της
ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας αλλά και της πόλης ολόκληρης.
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Σήμερα μια ακόμη σειρά αποφοίτων ολοκληρώνει το κύκλο σπουδών της στο
ΤΕΠΑΚ. Αυτοί είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές στην αποψινή τελετή και θα
ήθελα να τους συγχαρώ για την αποφοίτηση τους από το ΤΕΠΑΚ. Η
αποφοίτηση σας, αγαπητοί απόφοιτοι είναι ένας σημαντικός σταθμός στη
ζωή σας και η κατάληξη μιας μακράς και επίπονης προσπάθειας. Ανεξάρτητα
από την πορεία που θα διαλέξετε, ανεξάρτητα από τις επαγγελματικές
υποχρεώσεις που θα αναλάβετε, μην αφήσετε το ταξίδι της μόρφωσης να
τελειώσει ποτέ. Κάντε το μια αέναη προσπάθεια κατάκτησης γνώσης,
εμπειριών και δεξιοτήτων. Όλων αυτών των γνωρισμάτων δηλαδή που
επιβεβαιώνουν την ανθρώπινη δυνατότητα και καταξιώνουν τον άνθρωπο.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο δρόμο που ο καθένας θα αποφασίσει να
ακολουθήσει.
Κλείνοντας, οφείλω να συγχαρώ ακόμα μια φορά τους καθηγητές, το
διδαχτικό , διευθυντικό και το υπόλοιπο προσωπικό του ΤΕΠΑΚ, για το
αξιοθαύμαστο έργο που επιτελούν. Δεν έχουμε καμμιά αμφιβολία ότι το
ΤΕΠΑΚ θα συνεχίσει να ανεβαίνει τα σκαλιά της ακαδημαϊκής αριστείας και
θα συνεχίσει να κάνει τη Λεμεσό και την Κύπρο περήφανη για τα
επιτεύγματα του.
Σας ευχαριστώ όλους και σας και εύχομαι καλή συνέχεια.

