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Ι ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

Το πρόβλημα
είναι εντός...
Αποστάσεις απο τον πρύτανη του

Παν. Κύπρου έλαβε ο πρόεδρος
του Χάρης Χαραλάμπους, καλώ
ντας τον να διευκρινίσει αν μιλά
ως άτομο ή ως θεσμός. ΣΕΛ. 5

Αποστάσεις από τον Κ. Χριστοφίδη πήρε ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Κύπρου

«0 πρύτανης δεν εκφράζει το Πανεπιστήμιο»
Πολιτικές διαστάσεις και χρώμα ενδοπανεπιστημια συζήτησε (πόσω μάλλον να διαπιστώσει) ότι πανεπι
κής διαμάχης σε κορυφαίο επίπεδο αποκτά πλέον η κό
ντρα που έχει ανοίξει ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ
πρου Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, με την κυβέρνηση.
Χθες, με ανακοίνωση του, ο προερχόμενος από τον χώ
ρο του ΑΚΕΛ και τέως υπουργός Υγείας, το 20062007,
στην κυβέρνηση Τ. Παπαδόπουλου πρόεδρος του συμ
βουλίου του πανεπιστημίου Χάρης Χαραλάμπους, επι
χειρώντας να ρίξει γέφυρες μεταξύ του ιδρύματος και της
κυβέρνησης, κάλεσε τον πρύτανη να διευκρινίζει στις
συνεντεύξεις του αν μιλά ως θεσμός που εκπροσωπεί το
πανεπιστήμιο ή ως άτομο, δεδομένου ότι η θέση του εί
ναι θεσμική. Η ανακοίνωση του κ. Χαραλάμπους ήρθε
ως απάντηση στη συνέντευξη του κ. Χριστοφίδη, την Κυ
ριακή, στον «Φιλελεύθερο», στην οποία έκανε λόγο για
«έντονη πολιτική προσπάθεια πολιτικού ακρωτηριασμού
του» και «παρεμβάσεις χωρίς όρια» της κυβέρνησης στο
έργο του πανεπιστημίου. Κατηγόρησε επίσης την κυ
βέρνηση ότι «προτιμούσε ένα πανεπιστήμιο που δεν μι
λάει» και ότι, λόγω της άρνησης του πανεπιστημίου να συ
ναινέσει σε κομματικούς διορισμούς, σημαντικά έργα
υποδομής του ιδρύματος, όπως η κατασκευή της βι
βλιοθήκης, βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Της συνέντευ
ξης είχε προηγηθεί ανακοίνωση της συγκλήτου για αρ
θρογραφία της διευθύντριας του πολιτικού γραφείου του
γ.γ. της ΚΕ του ΑΚΕΛ Μαρίνας Σάββα με αιχμές εναντίον
του πρύτανη, για την οποία η σύγκλητος επιφυλάσσεται
να λάβει νομικά μέτρα, εάν η κ. Σάββα και τα ΜΜΕ που δη
μοσίευσαν το άρθρο της δεν ανακαλέσουν και απολο
γηθούν. Απαντώντας χθες στον πρύτανη, ο πρόεδρος του
συμβουλίου του πανεπιστημίου διορίστηκε στο αξίωμα

από τη νυν κυβέρνηση, στις 2/6/2008 τόνισε ότι 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». Όπως αναφέρει, τόσο ως πρόεδρος
όσο και ως καθημερινός συνεργάτης του πρύτανη γνω
ρίζει πως «ουδέποτε το συμβούλιο του πανεπιστημίου

στήμιο και κυβέρνηση ευρίσκονται σε δύο αντίπαλα στρα
τόπεδα. Ούτε στις ημερήσιες διατάξεις της συγκλήτου
έχει παρουσιαστεί τέτοιο θέμα. Τα πρακτικά των συνε
δριών του συμβουλίου και της συγκλήτου δημοσιεύονται
ανελλιπώς στο διαδίκτυο. Αντίθετα, η επικρατούσα άπο
ψη είναι ότι πανεπιστήμιο και κυβέρνηση έχουν πολύ
καλές και παραγωγικές σχέσεις». Σε ό,τι αφορά το επίμαχο
θέμα της ανέγερσης της βιβλιοθήκης, ο κ. Χαραλάμπους
διευκρινίζει ότι, όπως και όλο το κτηριολογικό πρό
γραμμα, έχει εγγραφεί προ δεκαπενθημέρου στην ημε
ρήσια διάταξη του συμβουλίου από τον πρόεδρο του, για
να συζητηθεί κατά την επόμενη συνεδρία, στις 28 Ια
νουαρίου 2013 μαζί με την οικονομική ανασκόπηση του
2012 και τον καταρτισμό του προϋπολογισμού για το
2013. Πρόκειται, σημειώνει, για θέματα αλληλένδετα,
και μετά τη συνεδρία το συμβούλιο θα δημοσιοποιή
σει την απόφαση του, για το ποια κτήρια είναι δυνατό
να ολοκληρωθούν ή να ξεκινήσουν κατά το 2013. Πε
ραιτέρω, ο κ. Χαραλάμπους αναφέρει ότι «ουδέποτε
συζητήθηκε στο συμβούλιο και πιστεύω ούτε και στη

0 κ. Χάρης Χαραλάμπους.

σύγκλητο (με βάση τα πρακτικά) θέμα 'πιέσεων για διο
ρισμούς' και κανένας δεν έχει εγγράψει τέτοιο θέμα
για τη συνέχεια», υποδεικνύοντας ότι «οι μηχανισμοί
του πανεπιστημίου για προσλήψεις και ανελίξεις απο
τελούνται από εξουσιοδοτημένες, πολυπρόσωπες επι
τροπές, που αποφασίζουν σε διαδοχικά στάδια της δια
δικασίας και είναι ουσιαστικά μάταιο να επιχειρηθεί
οιαδήποτε παρέμβαση». «Το συμβούλιο και η σύγκλη
τος κάνουν ό,τι μπορούν για να διαφυλάττουν τις σχέ
σεις της εκάστοτε κυβέρνησης με το πανεπιστήμιο,
όπως ακριβώς διαφυλάπουν και τη συνεργασία μετα
ξύ των σωμάτων του πανεπιστημίου και οιαδήποτε προ
βλήματα αναφύονται επιλύονται με καλή θέληση και
τις υπάρχουσες διαδικασίες», σημειώνει με νόημα ο κ.
Χαραλάμπους, καταλήγοντας πως, με «βάση τις δυνα
τότητες του», η μέριμνα του κράτους για το μεγαλύτερο
κρατικό πανεπιστήμιο της χώρας είναι δεδομένη.
ΧΡΥΣΤΑ ΝΤΖΑΝΗ
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