Paideianews
2013-01-22 12:02:40

Ανοικτή σύγκρουση Προέδρου του Συμβ. του
Παν. Κύπρου με τον Πρύτανη: «Ανέμειξε τους
δύο ρόλους του"
Διαστάσεις προσλαμβάνει η κρίση στους κόλπους του Πανεπιστημίου Κύπρου μετά από άρθρα της
Μαρίνας Σάββα και τη συνέντευξη του Πρύτανη Χριστοφίδη στο Φιλελεύθερο. Ο Πρόεδρος του
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου Χάρης Χαραλάμπους, με σημερινή γραπτή δήλωσή του
διαψεύδει τη θέση του Πρύτανη ότι το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Κυβέρνηση
και αναφέρει ότι ο κ. Χριστοφίδης ανέμειξε τους δυο ρόλους του και τον καλεί να διευκρινίσει εάν
μιλά ως θεσμός ή ως άτομο. Στη γραπτή δήλωση που θα συζητηθεί, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Κύπρου αναφέρει
«Αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφερθώ στη συνέντευξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κύπρου, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013, στην εφημερίδα “o Φιλελεύθερος” και να απαντήσω στο
βασικό ερώτημα που προκύπτει:
«Ποίος είναι σε αντιπαράθεση με την Κυβέρνηση ;;; Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διά του Πρύτανη ή ο
Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ;;; »
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου είναι ο ανώτατος Ακαδημαϊκός ο οποίος και προεδρεύει της
Συγκλήτου. Ταυτόχρονα είναι μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, στο οποίο συμμετέχουν 14
μέλη.
Η θέση του Πρύτανη είναι θεσμική και όταν παραχωρεί συνέντευξη ή εκφράζει άποψη, θα πρέπει να
διευκρινίζει εάν ομιλεί ως θεσμός που εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο, ή ως άτομο.
Στη συγκεκριμένη συνέντευξη του ο κ. Χριστοφίδης ανέμειξε τους δύο ρόλους, με αποτέλεσμα ο
αναγνώστης να μην μπορεί να διακρίνει εάν είναι ο ίδιος, ή το Πανεπιστήμιο που βρίσκεται σε
αντιπαράθεση με την Κυβέρνηση.

Από τη θέση μου ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, αλλά και όντας καθημερινοί συνεργάτες με τον
Πρύτανη, γνωρίζω ότι το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ουδέποτε συζήτησε (πόσο μάλλον να
διαπιστώσει) ότι Πανεπιστήμιο και Κυβέρνηση ευρίσκονται σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Ούτε στις
Ημερήσιες Διατάξεις της Συγκλήτου έχει παρουσιαστεί τέτοιο θέμα. Tα πρακτικά των συνεδριών του
Συμβουλίου και της Συγκλήτου δημοσιεύονται ανελλιπώς στο διαδίκτυο.
Αντίθετα, η επικρατούσα άποψη είναι ότι Πανεπιστήμιο και Κυβέρνηση έχουν πολύ καλές και
παραγωγικές σχέσεις.
Το θέμα της ανέγερσης της Βιβλιοθήκης, όπως και όλο το Κτηριολογικό πρόγραμμα έχει εγγραφεί
προ δεκαπενθημέρου στην Ημερήσια Διάταξη του Συμβουλίου από τον Πρόεδρό του, για να
συζητηθεί κατά την επόμενη συνεδρία, στις 28 Ιανουαρίου 2013 μαζί με την οικονομική ανασκόπηση
του 2012 και τον καταρτισμό του Προϋπολογισμού για το 2013, αφού είναι θέματα αλληλένδετα.
Μετά τη συνεδρία, το Συμβούλιο θα δημοσιοποιήσει την απόφασή του, για το ποία κτήρια είναι
δυνατό να ολοκληρωθούν ή να ξεκινήσουν κατά το 2013.
Ουδέποτε συζητήθηκε στο Συμβούλιο και πιστεύω ούτε και στη Σύγκλητο (με βάση τα πρακτικά)
θέμα «πιέσεων για διορισμούς» και κανένας δεν έχει εγγράψει τέτοιο θέμα για τη συνέχεια. Οι
μηχανισμοί του Πανεπιστημίου για προσλήψεις και ανελίξεις αποτελούνται από εξουσιοδοτημένες,
πολυπρόσωπες Επιτροπές, που αποφασίζουν σε διαδοχικά στάδια της διαδικασίας και είναι
ουσιαστικά μάταιο να επιχειρηθεί οιαδήποτε παρέμβαση.
Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Σύγκλητος κάνουν ότι μπορούν για να
διαφυλάττουν τις σχέσεις της εκάστοτε Κυβέρνησης με το Πανεπιστήμιο, όπως ακριβώς
διαφυλάττουν και τη συνεργασία μεταξύ των Σωμάτων του Πανεπιστημίου και οιαδήποτε
προβλήματα αναφύονται, επιλύονται με καλή θέληση και τις υπάρχουσες διαδικασίες.
Δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μεγαλύτερο Κρατικό
Πανεπιστήμιο στο τόπο μας και η μέριμνα του Κράτους δεδομένη, με βάση τις δυνατότητές του.
Χάρης Χαραλάμπους
Πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου»

