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ΧΑΡΑΥΓΗ
ημερομηνία: 23/01/2013, από σελίδα 13

Πουν nates και παραγωγικέβ οι
oxuoeis Παν/μίου  Κυβέρνησα
Του

Χάρη Χαραλάμπους*

Απάντηση

Αισθάνομαι την υποχρέω
ση να αναφερθώ οτη συνέν
τευξη του Πρύτανη του Πα
νεπιστημίου Κύπρου, την
Κυριακή 20 Ιανουαρίου
2013, στην εφημερίδα «Ο
Φιλελεύθερος» και να
απαντήσω στο βασικό ερώ
τημα που προκύπτει:

Προέδρου
στον Πρύτανη

«Ποιος είναι σε αντιπα

ράθεση με την Κυβέρνηση;
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου
διά του Πρύτανη ή ο Καθη
γητής κ. Κωνσταντίνος Χρι
στοφίδης;».
1. Ο Πρύτανης του Πανε
πιστημίου είναι ο ανώτατος
Ακαδημαϊκός ο οποίος και
προεδρεύει της Συγκλή
του. Ταυτόχρονα είναι μέ
λος του Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου, στο οποίο
συμμετέχουν 14 μέλη.
Η θέοη του Πρύτανη εί
ναι θεσμική και όταν παρα
χωρεί συνέντευξη ή εκφρά
ζει άποψη, θα πρέπει να δι
ευκρινίζει εάν ομιλεί ως
θεσμός που εκπροσωπεί το
Πανεπιστήμιο ή ως άτομο.
2. Στη συγκεκριμένη συ
νέντευξη του ο κ. Χριστο
φίδης ανέμειξε τους δύο
ρόλους, με αποτέλεσμα ο
αναγνώστης να μην μπορεί
να διακρίνει εάν είναι ο
ίδιος ή το Πανεπιστήμιο
που βρίσκεται σε αντιπαρά
θεση με την Κυβέρνηση.
Από τη θέση μου ως
Πρόεδρος του Συμβουλί
ου, αλλά και όντας καθημε
ρινοί συνεργάτες με τον
Πρύτανη, γνωρίζω ότι το
Συμβούλιο του Πανεπιστη
μίου ουδέποτε ουζήτηοε
(πόσο μάλλον να διαπιστώ

σει) οτι Πανεπιστήμιο και
Κυβέρνηση ευρίσκονται σε
δύο αντίπαλα στρατόπεδα.
Ούτε στις Ημερήσιες Δια
τάξεις της Συγκλήτου έχει
παρουσιαστεί τέτοιο θέμα.
Τα πρακτικά των συνε
δριών του Συμβουλίου και
της Συγκλήτου δημοσι

κε στο Συμβούλιο και πι
στεύω ούτε και στη Σύγ
κλητο (με βάση τα πρακτι
κά) θέμα «πιέσεων για διο
ρισμούς» και κανένας δεν
έχει εγγράψει τέτοιο θέμα
για τη συνέχεια. Οι μηχανι
σμοί του Πανεπιστημίου
για προσλήψεις και ανελί
ξεις αποτελούνται από

εύονται ανελλιπώς στο δια

εξουσιοδοτημένες, πολυ
πρόσωπες Επιτροπές, που
αποφασίζουν σε διαδοχικά

δίκτυο.

στάδια της διαδικασίας και

Αντίθετα, η επικρατούσα
άποψη είναι ότι Πανεπι
στήμιο και Κυβέρνηση

είναι ουσιαστικά μάταιο να

έχουν πολύ καλές και πα

ραγωγικές σχέσεις.
3. Το θέμα της ανέγερ
σης της Βιβλιοθήκης, όπως
και όλο το κτηριολογικό
πρόγραμμα έχει εγγραφεί
προ δεκαπενθημέρου στην
Ημερήσια Διάταξη του
Συμβουλίου από τον Πρό
εδρο του, για να ουζητηθεί
κατά την επομένη συνε

δρία, στις 28 Ιανουαρίου
2013, μαζί με την οικονομι
κή ανασκόπηση του 2012

και τον καταρτισμό του
Προϋπολογισμού για το
2013, αφού είναι θέματα
αλληλένδετα.

Μετά τη συνεδρία, το
Συμβούλιο θα δημοσιοποι
ήσει την απόφαση του, για
το ποια κτήρια είναι δυνατό
να ολοκληρωθούν ή να ξε
κινήσουν κατά το 2013.

4. Ουδέποτε συζητήθη

επιχειρηθεί οιαδήποτε πα
ρέμβαση.
5. Το Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου Κύπρου
και η Σύγκλητος κάνουν
ό,τι μπορούν για να διαφυ
λάττουν τις σχέσεις της

εκάστοτε Κυβέρνησης με
το Πανεπιστήμιο, όπως
ακριβώς διαφυλάττουν και
τη συνεργασία μεταξύ των
Σωμάτων του Πανεπιστημί
ου και οιαδήποτε προβλή
ματα αναφύονται, επιλύον
ται με καλή θέληση και τις
υπάρχουσες διαδικασίες.
Δεν μπορούσε να είναι
διαφορετικά, αφού το Πα
νεπιστήμιο Κύπρου είναι
το μεγαλύτερο Κρατικό
Πανεπιστήμιο στον τόπο
μας και η μέριμνα του κρά
τους δεδομένη, με βάση τις
δυνατότητες του.

*Πρόεδρος ΣυμβουΛίου
Πανεπιστημίου Κύπρου
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