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Μίλησε ο Πρύτανης,
ενοχλήθηκε
ο ποόεδθ(κ του Δ.Σ.
Σε αντιπαράθεση μεταξύ του Πρύτανη και του
Προέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Κύπρου έχει εξελιχθεί το περιεχόμενο της συνέ
ντευξης του Πρύτανη στον κυριακάτικο «Φ». Ο
Χάρης Χαραλάμπους έκανε ανακοίνωση εναντί
ον του κ. Χριστοφίδη για να πει ότι Πανεπιστή
μιο και Κυβέρνηση δεν βρίσκονται σε αντίπαλα
στρατόπεδα. »3

Πόλεμος στο Πανεπιστήμιο
γιατί μίλησε ο Πρύτανης
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξέδωσε ανακοίνωση για μια συνέντευξη
ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

# Με ανακοίνωση του

ο Χ. Χαραλάμπους σημειώνει

ότι ο Κ. Χρισηχρίδης ανέμειξε

την προσωπική του ιδιότητα
με την ιδιότητα του ως ανώτα
τος ακαδημαϊκός
Το περιεχόμενο μιας συνέντευξης
ήταν αρκετό για να διαταράξει
τις ισορροπίες στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου αλλά και να προκαλέσει αντιπα
ράθεση και μάλιστα δημόσια, μεταξύ
του Πρύτανη Κωνσταντίνου Χριστοφίδη
και του Προέδρου του Συμβουλίου του
ακαδημαϊκού ιδρύματος Χάρη Χαραλά
μπους.

Τα όσα είπε στη συνέντευξη του
στον κυριακάτικο «Φ» ο Πρύτανης, προ
κάλεσαν την έντονη και άμεση αντίδρα
ση του κ. Χαραλάμπους, ο οποίος προ
χώρησε χθες νωρίς το πρωί σε έκδοση
ανακοίνωσης, μέσα απο την οποία μπο

ρεί εύκολα να καταλάβει κανείς ότι η
σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, αλλά
και ότι το θέμα αυτό δεν αναμένεται να
κλείσει τόσο εύκολα και σύντομα. Κι

αυτό διότι, ο επικεφαλής του Συμβουλί μαίνει οτι «η θέση του Πρύτανη είναι

ου σημειώνει μεταξύ άλλων ότι ο Πρύ
τανης έμπλεξε την προσωπική του ιδιό
τητα με την ιδιότητα του ως ανώτατος
ακαδημαϊκός που προεδρεύει της Συ
γκλήτου του Πανεπιστημίου, καθώς
επίσης και ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου
δεν βρίσκεται σε αντίπαλο στρατόπεδο
με την Κυβέρνηση. Από το ερώτημα δε,
στην εισαγωγή της ανακοίνωσης του κ.
Χαραλάμπους, διαφαίνεται ότι η ενό
χληση από τις τοποθετήσεις του Πρύτα
νη είναι έντονη: «Ποιος είναι σε αντιπα
ράθεση με την Κυβέρνηση; Το Πανεπι
στήμιο Κύπρου διά του Πρύτανη ή ο

θεσμική και όταν παραχωρεί συνέντευ
ξη ή εκφράζει άποψη, θα πρέπει να δι
ευκρινίζει εάν ομιλεί ως θεσμός που
εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο ή ως
άτομο».
Δίνοντας διευκρινίσεις σχετικά με
την «εμπόλεμη» κατάσταση, στην
οποία βρίσκονται Πανεπιστήμιο και
Κυβέρνηση, ο κ. Χαραλάμπους στην
ανακοίνωση του σημείωσε τα
ακόλουθα:

«Από τη θέση μου ως Πρόεδρος του
Συμβουλίου αλλά και όντας καθημερι
νοί συνεργάτες με τον Πρύτανη, γνωρί
καθηγητής κ. Κωνσταντίνος ζω ότι το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου
Χριστοφίδης;».
ουδέποτε συζήτησε (πόσω μάλλον να
Στην ανακοίνωση του ο Πρόεδρος
του Συμβουλίου σημειώνει ότι ο κ. Χρι διαπιστώσει) ότι το Πανεπιστήμιο και η
στοφίδης στην εν λόγω συνέντευξη που Κυβέρνηση ευρίσκονται σε δύο αντίπα
παραχώρησε «ανέμειξε τους δύο του λα στρατόπεδα. Ούτε στις ημερήσιες
ρόλους, με αποτέλεσμα ο αναγνώστης διατάξεις της Συγκλήτου έχει παρουσι
να μην μπορεί να διακρίνει εάν είναι ο αστεί τέτοιο θέμα. Αντίθετα, η επικρα
ίδιος ή το Πανεπιστήμιο που βρίσκεται τούσα άποψη είναι ότι Πανεπιστήμιο και
σε αντιπαράθεση με την Κυβέρνηση». Κυβέρνηση έχουν πολύ καλές και παρα
Επιπρόσθετα, ο κ. Χαραλάμπους επιση γωγικές σχέσεις».
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Λύπη για την ανακοίνωση
Απο την πλευρά του ο Πρύτανης επέλεξε, τουλάχιστον μέχρι χθες, αρκε
τές ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης του Προέδρου, να μην
τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της αλλά και της κατάστασης που έχει
δημιουργηθεί στο ακαδημαϊκό ίδρυμα. Χαρακτηριστική ήταν και η δήλω
ση του στον «Φ», όταν κλήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση. Ο κ. Χρι
στοφίδης αρκέστηκε στο να δηλώσει μόνο την ακόλουθη φράση: «Με λυ
πεί βαθύτατα η ανακοίνωση του Προέδρου του Συμβουλίου».
Μπορεί ο Πρύτανης να μη θέλησε χθες να δώσει συνέχεια τουλάχιστον με
δημόσιες τοποθετήσεις αλλά δεν αποκλείεται σήμερα να υπάρξει τοπο
θέτηση του για το θέμα εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η Βιβλιοθήκη και οι πιέσεις νια διορισμούς
• «Συμβούλιο και Σύγκλητος
διαφυλάττουν τις σχέσεις
της εκάστοτε Κυβέρνησης
με το Πανεπιστήμιο»
ψει τέτοιο θέμα για τη συνέχεια. Οι μηχα
νισμοί του Πανεπιστημίου για προσλή
ψεις και ανελίξεις αποτελούνται από
εξουσιοδοτημένες,
πολυπρόσωπες Επι
τροπές, που αποφα

σίζουν σε διαδοχικά
στάδια της διαδικασί
ας και είναι ουσιαστι
κά μάταιο να επιχει
ρηθεί οιαδήποτε πα
ρέμβαση», αναφέρεται χαρακτηριστικά
στην ανακοίνωση Χαραλάμπους.
Παράλληλα, ο κ. Χαραλάμπους διαβε
βαίωσε ότι «Συμβούλιο και Σύγκλητος
κάνουν ό,τι μπορούν για να διαφυλάττουν
τις σχέσεις της εκάστοτε Κυβέρνησης με
το Πανεπιστήμιο, όπως ακριβώς διαφυ
λάττουν και τη συνεργασία μεταξύ των
Σωμάτων του Πανεπιστημίου και οιαδή
ποτε προβλήματα αναφύονται, επιλύο
νται με καλή θέληση και τις υπάρχουσες
διαδικασίες. Δεν μπορούσε να είναι δια
φορετικά, αφού το Πανεπιστήμιο Κύπρου
είναι το μεγαλύτερο Κρατικό Πανεπιστή
μιο στοντόπο μας και η μέριμνα του Κρά
τους δεδομένη, με βάση τις δυνατότητες
του».
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