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Ομόφωνη η έγκριση Ίδρυσης της Κυπριακής Ακαδημίας
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών
Ομόφωνα ψήφισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων το Νομοσχέδιο
ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας της κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και
Τεχνών, θεμελιώνοντας τη νομική υπόστασή της. Η έναρξη λειτουργίας της Ακαδημίας
εδραιώνει τη θέση της Κύπρου στο διεθνές επιστημονικό σκηνικό και σηματοδοτεί την αρχή της
εκπροσώπησής της στις ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις των Ακαδημιών, δίνοντάς της,
ταυτόχρονα, τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαμόρφωση του επιστημονικού, ερευνητικού,
καλλιτεχνικού και κοινωνικού γίγνεσθαι εντός και εκτός της Δημοκρατίας.
Σε δηλώσεις του μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ.
Κώστας Καδής, ο οποίος ήταν παρών στη συνεδρίαση της Ολομέλειας, χαιρέτησε την ψήφιση
του Νομοσχεδίου και ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής για την
εποικοδομητική στάση που τήρησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης του Νομοσχεδίου.
Ευχαρίστησε, ιδιαίτερα, όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, οι οποίες εξαρχής αγκάλιασαν
την προσπάθεια δημιουργίας της Ακαδημίας. Στις δηλώσεις του ανέφερε: «Η ψήφιση του
Νομοσχεδίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία από το γεγονός ότι ήταν ομόφωνη αλλά και από το
γεγονός ότι διανύουμε προεκλογική περίοδο. Αυτό καταδεικνύει ότι όλες οι πλευρές αγκάλιασαν
αυτή την προσπάθεια και κατανοούν τη σημασία της».
Ο κ. Καδής εξέφρασε, επίσης, τις θερμές του ευχαριστίες προς τα μέλη της Ιδρυτικής Επιτροπής
της Ακαδημίας, τους κ.κ. Λουκά Χριστοφόρου, Χριστόφορο Πισσαρίδη, Κυριάκο Νικολάου και
Βάσο Καραγιώργη, η συμβολή των οποίων ήταν ανεκτίμητη στη διαμόρφωση της πρότασης του
Νομοσχεδίου.
Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Ακαδημία θα είναι το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου
και θα φιλοξενεί τους πιο επιφανείς ανθρώπους της χώρας, οι οποίοι θα αναβαθμίσουν το
πνευματικό, το επιστημονικό και το πολιτιστικό της γίγνεσθαι. Η Ακαδημία, τόνισε ο κ. Καδής,
θα δώσει τη δυνατότητα στην Κύπρο να εκπροσωπείται σε διεθνή φόρα και σε διεθνείς
συναντήσεις ακαδημιών και να έχει άποψη και φωνή, κάτι που δεν συνέβαινε μέχρι σήμερα και
είχε ως αποτέλεσμα η Κύπρος να απουσιάζει από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ή
διαμόρφωσης πολιτικών που, στο τέλος, επηρεάζουν και την ίδια.

