Μήνυμα υποψηφιότητας του Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη για το
αξίωμα του Πρύτανη (2014-2018):
Καλά τα καταφέραμε ως εδώ, μπορούμε, όμως, και καλύτερα!
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
«Βλέπεις πράγματα και λες ‘γιατί;’. Αλλά ονειρεύομαι πράγματα που ποτέ δεν υπήρξαν και λέω
‘γιατί όχι;’» George Bernard Shaw
Επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω ότι έχω καταθέσει την υποψηφιότητά μου για τη θέση του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για τρίτη φορά διεκδικώ μια θέση στην Πρυτανεία του
Πανεπιστημίου μας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που μου δόθηκε η ευκαιρία να υπηρετήσω τον οργανισμό
μας, αρχικά από τη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και έπειτα από τη θέση του Πρύτανη,
κατά την τελευταία τετραετία.

Βαδίζοντας μέσα στην κρίση
Χωρίς αμφιβολία, η τελευταία τετραετία ήταν η πιο κρίσιμη στην ιστορία του Πανεπιστημίου μας. Η άνευ
προηγουμένου οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας έχει δυστυχώς επιφέρει τεράστιες περικοπές
στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίες προσεγγίζουν το 33%, με πάγωμα
νευραλγικών διαδικασιών της ακαδημαϊκής λειτουργίας, με μειώσεις μισθών και με κινδύνους ακύρωσης
του αναπτυξιακού μας προγράμματος.
Ευτυχώς, κατορθώσαμε με αποφασιστικές ενέργειες να αποφύγουμε το κούρεμα των καταθέσεών μας, το
οποίο, αν συνέβαινε, θα ήταν ιδιαίτερα οδυνηρό για το Πανεπιστήμιο. Δυστυχώς, όμως, δεν καταφέραμε
να σταματήσουμε το προηγούμενο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου από το να «χαρίσει» στο κράτος τα
11.2 εκατ. ευρώ από τα ίδια έσοδά μας. Ήταν μια απερίσκεπτη ενέργεια, η οποία, με το ένδυμα της
φιλοπατρίας που κάλυπτε πολιτικές σκοπιμότητες, ζημίωσε το Πανεπιστήμιο.
Μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες και τις τρικυμιώδεις ημέρες που περάσαμε, αντέξαμε! Δεν σας
κρύβω ότι ήταν οι δυσκολότερες ημέρες της θητείας μου. Δοκιμάστηκε η αντοχή, η πίστη και η
ευθυκρισία μας. Θα ήθελα να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την κατανόηση, την υπομονή και την
καλή θέληση που επιδείξατε. Ξέρω ότι πολλά πράγματα σας κούρασαν και σας απογοήτευσαν, όμως
τελικά τα καταφέραμε, σταθήκαμε όρθιοι, διότι με τη συμπαράστασή σας χειριστήκαμε την κρίση με
σωφροσύνη, μεθοδικότητα, και σεβασμό στους θεσμούς μας. Παρά τις εσωτερικές και εξωτερικές
κακόβουλες επιθέσεις, δεν χάσαμε το στόχο μας.

Ανάπτυξη παρά την κρίση!
Μέσα στην οδυνηρή κρίση, συνεχίσαμε το αναπτυξιακό μας σχέδιο φέρνοντας τη Βιβλιοθήκη, ένα όνειρο
γενεών Κυπρίων, ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωσή της. Η νέα μας Βιβλιοθήκη σύντομα θα αποτελεί ένα
ορόσημο τόσο για το Πανεπιστήμιο, όσο και για ολόκληρη την Κύπρο. Πρόκειται για ένα μοναδικό έργο
πνοής που βάζει την Κύπρο στον ευρωπαϊκό χάρτη των βιβλιοθηκών και της κοινωνίας της γνώσης.
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Ολοκληρώσαμε ήδη το 1ο φωτοβολταϊκό πάρκο μας και ετοιμάζουμε τα αρχιτεκτονικά σχέδια για πολλά
νέα κτίρια. Σύντομα, θα τοποθετήσουμε το θεμέλιο λίθο της Πολυτεχνικής Σχολής. Η ανέγερση του
μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στη Νεκρή Ζώνη πρόκειται σύντομα να ξεκινήσει. Εν μέσω της
οικονομικής κρίσης, μεταφέραμε αρκετά Τμήματα στην Πανεπιστημιούπολη και παράλληλα
δημιουργήσαμε πολλά νέα εργαστήρια. Ιδρύσαμε νέα Τμήματα, νέες ερευνητικές μονάδες, νέα
προγράμματα σπουδών. Ιδρύσαμε τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Θέσαμε σε λειτουργία την Ιατρική
Σχολή, η οποία έχει δώσει μια νέα διάσταση στο ακαδημαϊκό μας ίδρυμα. Ταυτόχρονα, προβήκαμε σε
σημαντικές περικοπές που μας δυσκόλεψαν, αλλά εκλογίκευσαν τη λειτουργία μας. Μόνο από τις
πληρωμές ενοικίων την τρέχουσα τετραετία εξοικονομήσαμε 530.000 ευρώ ετησίως από το 2011.
Δεν επιτρέψαμε στην κρίση να μας καταβάλει, οδηγώντας μας στη μεμψιμοιρία και την άγονη
διαμαρτυρία. Αντιθέτως, μέσα στην κρίση, με συντονισμένες ενέργειες, δημιουργήσαμε τη μεγαλύτερη
ίσως προοπτική για την ολοκλήρωση της Πανεπιστημιούπολης, διαπραγματευόμενοι δάνειο 170 εκατ.
ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), το οποίο, σε συνδυασμό με τα 80 εκατ. ευρώ από
δικά μας έσοδα (δωρεές και Διαθρωτικά Ταμεία), δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν,
εντός του 2015, να μετατρέψουμε την Πανεπιστημιούπολη σε ένα τεράστιο εργοτάξιο!
Δημιουργούμε, λοιπόν, την «Πόλη της Γνώσης». Είναι ιδιαίτερα σημαντική η μετακόμιση όλων των
Σχολών (πλην του Τμήματος Αρχιτεκτονικής) του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πανεπιστημιούπολη, το
συντομότερο δυνατόν. Το 2020 θα μας βρει έτοιμους για ένα Πανεπιστήμιο των 10.000 φοιτητών, 600
ακαδημαϊκών, 2.000 νέων ερευνητών και 400 διοικητικών. Δεν είναι η γιγάντωση των μεγεθών αυτή
καθαυτή που συναρπάζει, αλλά το γεγονός ότι αυτό θα συμβεί εν μέσω της χειρότερης κρίσης που έχει
ζήσει ο τόπος από το 1974.

Διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις
Η συμβολή του διοικητικού προσωπικού σε αυτή την προσπάθεια υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Ωστόσο
διαφάνηκε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου χρειάζεται οργανωτικές-διοικητικές τομές.
Έχουμε ικανούς ανθρώπους παντού, αλλά πρέπει να τους αξιοποιήσουμε καλύτερα. Θα προχωρήσουμε,
λοιπόν, στην αναδιοργάνωση όλων των Υπηρεσιών μας, βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού που
ολοκληρώθηκε από συναδέλφους της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Χωρίς χρονοτριβές,
θα προχωρήσουμε στην ενδυνάμωση μιας νέας Υπηρεσίας Έρευνας.
Οραματίζομαι ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο, στο οποίο τα διοικητικά στελέχη θα είναι πραγματικοί λήπτες
αποφάσεων, σύγχρονοι μάνατζερ, με ανεπτυγμένο το αίσθημα της πρωτοβουλίας και της αυτενέργειας.
Οραματίζομαι έναν σύγχρονο οργανισμό, στον οποίο οι εργαζόμενοι στη διοίκηση δεν θα σκέφτονται
«δημοσιοϋπαλληλικά», ενώ ο εργοδότης τους (το Πανεπιστήμιο) θα τους παρέχει τα μέσα για την
ενδυνάμωση, την εκπαίδευση και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους. Ένα τέτοιο όραμα είναι απολύτως
ρεαλιστικό.
Αναγνωρίζουμε τη διαχρονική στήριξη της Πολιτείας στο ΠΚ και την αρωγή της ευρύτερης κοινωνίας σε
αυτό. Δεν λησμονώ ποτέ ότι το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται από τον φορολογούμενο πολίτη. Αυτό το
αίσθημα ευθύνης με ωθεί να επιδιώκω διαρκώς την καλύτερη αξιοποίηση των κρατικών πόρων με την
καλύτερη οργάνωση και την επαγγελματική διοίκηση. Θέλω να διαβεβαιώσω την Πολιτεία, άλλα και όλη
την κοινωνία ότι θα ανταποδώσουμε στο μέγιστο την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και μας δείχνουν.
Βάζουμε από μόνοι μας τον πήχη ψηλά.
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Δωρεές και εξεύρεση πόρων
Εν μέσω της κρίσης, συγκεντρώσαμε τα περισσότερα χρήματα από δωρεές σε όλη την ιστορία του
Πανεπιστημίου, υπογράφοντας έναν σημαντικό αριθμό δωρεών. Όλα αυτά, φυσικά δεν έγιναν τυχαία,
είναι απολύτως συνυφασμένα με τη μεθοδικότητα με την οποία πασχίζουμε να πετυχαίνουμε τους
στόχους μας, την εξαιρετική εικόνα του οργανισμού μας στην κυπριακή κοινωνία, και τις συμμαχίες που
δημιουργούμε. Κανείς δεν σου δίνει χρήματα αν δεν σε εμπιστεύεται. Το κύρος του Πανεπιστημίου
προέρχεται από την ενορχηστρωμένη δουλειά όλων μας: φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό
προσωπικό. Είμαστε υπερήφανοι γι αυτό που δημιουργήσαμε και συνεχίζουμε να δημιουργούμε.
Θυμόμαστε πάντα τους ευεργέτες μας. Δεν τους ξεχνάμε, τους εκτιμούμε βαθύτατα, τους ευχαριστούμε
και τους αγαπάμε! Στις δύσκολες ώρες ανατρέχουμε στην παράδοσή μας, θυμούμαστε αυτούς που
αγάπησαν παράφορα τούτο τον τόπο, και το απέδειξαν, όχι με λόγια αλλά προσφέροντας απλόχερα για
τις νέες γενεές.
Μέσα στην κρίση, καταφέραμε να έχουμε διαχρονικά το πιο εύρωστο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών,
χάρη στη βοήθεια σημαντικών φίλων του Πανεπιστημίου μας. Είχαμε θέσει ως στόχο να μην χάσουμε
κανένα φοιτητή λόγω οικονομικών προβλημάτων και τα καταφέραμε.

Έρευνα και Καινοτομία
Η ερευνητική μας προσπάθεια έχει πάρει νέες διαστάσεις και ο αριθμός των συναδέλφων από όλες τις
Σχολές που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα αυξάνεται συνεχώς. Παράλληλα, συνάδελφοί μας
συμμετέχουν στο διεθνή διάλογο επί διαφόρων θεμάτων που απασχολούν την παγκόσμια κοινωνία, ενώ
στις Σχολές μας παράγεται η συντριπτική πλειοψηφία των διεθνών δημοσιεύσεων και βιβλίων της
Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με σταθερά βήματα, μετατρέπεται στο μεγάλο επιστημονικό
παράθυρο της Κύπρου προς τον κόσμο.
Η κοινωνία της γνώσης που οραματιζόμαστε δεν αφορά μόνο την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά την
κοινωνία στο σύνολό της. Το Πανεπιστήμιο είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας, εργάζεται και
δρα μέσα σε αυτήν, με αυτήν και γι΄ αυτήν. Αποτελεί κομμάτι της ψυχής της πατρίδας μας. Εξάλλου, η
ζωή των ανθρώπων είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ των γενιών που έφυγαν και των γενιών που έρχονται!
Κάθε καινούρια Σχολή που δημιουργούμε είναι μια γέφυρα ανάμεσα στους ανθρώπους του σήμερα και
τους ανθρώπους του αύριο.

Πανεπιστήμιο και Πολιτεία
Έχω συχνά πει και επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι, ως Πρύτανης δεν θα μιλήσω ποτέ σαν
γραφειοκράτης ή κομισάριος, αλλά ούτε και θα συμπεριφερθώ σαν αρχηγός συντεχνίας. Θα συνεχίσω να
μιλώ και να δρω ως υπεύθυνος αξιωματούχος, ορθολογικός λήπτης αποφάσεων και σκεπτόμενος
άνθρωπος. Γνώμονας της συμπεριφοράς μου είναι το συμφέρον του ιδρύματος και ο σκοπός για τον
οποίο υπάρχει. Υπηρετώντας πιστά την αποστολή μας, υπηρετούμε το συμφέρον της πατρίδας μας.
Ακόμη και αν κάποιοι πολιτικοί αφρόνως μας προκαλούν, διότι εσφαλμένα θεωρούν ότι μπορούν να
έχουν με την υψηλών τόνων ρητορική κάποια πρόσκαιρα ψηφοθηρικά οφέλη, δεν πρέπει να τους
δίνουμε τη χαρά να μας επηρεάζουν, ούτε να τους δίνουμε αφορμές για περαιτέρω πολεμική. Ως
ακαδημαϊκοί έχουμε μάθει να αρθρώνουμε νηφάλιο, τεκμηριωμένο και επιστημονικό λόγο,
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αποφεύγοντας τη φρασεολογία των πολέμιών μας. Εμείς δεν θα γίνουμε σαν τους λαϊκιστές επικριτές
μας. Είμαστε διαφορετικοί.
Υπάρχει, δυστυχώς, μια διαδεδομένη αντίληψη ότι είμαστε προνομιούχοι. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι οι
καλές συνθήκες εργασίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προσέλκυση
καλών επιστημόνων και την παραγωγή ποιοτικής εκπαίδευσης. Όπως δείχνει η εμπειρία των
σκανδιναβικών χωρών, τα ποιοτικά δημόσια αγαθά κοστίζουν. Δεν θα κουραστώ να υπενθυμίζω ότι στην
Κύπρο το μεγαλύτερο ποσοστό των πανεπιστημιακών αποφοίτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο προέρχονται από το ίδρυμά μας. Ότι το 69% των επιστημονικών δημοσιεύσεων από την Κύπρο
παράγονται από εμάς. Ότι το 71% των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων που έρχονται στην
Κύπρο, τα φέρνει το δικό μας Πανεπιστήμιο.
Η επένδυση στην εκπαίδευση, όταν αξιοποιείται σωστά, αποδίδει. Υπάρχουν ζητήματα που απασχολούν
το Πανεπιστήμιο, τα οποία βρίσκονται στην ημερησία διάταξη και είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα
επιλυθούν· Τα κύρια από αυτά είναι:



















Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (βρισκόμαστε στο τέλος των διαπραγματεύσεων).
Το Συνταξιοδοτικό (βρισκόμαστε στο τέλος των διαπραγματεύσεων).
Οι προαγωγές του διοικητικού προσωπικού (θα περάσουν σύντομα από το Υπουργικό Συμβούλιο).
Το Ταμείο Προνοίας για τους συναδέλφους που προσελήφθησαν στο Πανεπιστήμιο μετά την 1η
Οκτώβριου 2010 (το συζητάμε με το Υπουργείο Οικονομικών).
Το Ταμείο Αλληλεγγύης (τίθεται σε εφαρμογή τον Δεκέμβριο του 2014).
Τα προπτυχιακά προγράμματα σε ξένες γλώσσες (τίθεται σύντομα ενώπιον του Υπουργικού
Συμβουλίου).
Η διά βίου μάθηση σε ενήλικες επαγγελματίες.
Η αλλαγή του νόμου για την επιχειρηματικότητα· το δικαίωμά, δηλαδή, του Πανεπιστημίου και
των πανεπιστημιακών να ιδρύουν εταιρείες (οι αλλαγές νόμου βρίσκονται στο Υπουργείο
Οικονομικών).
Η μετατροπή μεγάλου μέρους της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στην αγγλική γλώσσα (τίθεται
σύντομα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου).
Τα προγράμματα για σπουδές εξ’ αποστάσεως.
Η εισδοχή φοιτητών από τα ιδιωτικά σχολεία της Κύπρου (βρισκόμαστε σε διάλογο με το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού).
Τα τέσσερα μαθήματα στην αγγλική γλώσσα για τους φοιτητές που έρχονται μέσω του
προγράμματος Erasmus αλλά, και για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας (τίθεται σύντομα
ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου).
Η προέκταση των Εβραϊκών Σπουδών.
Τα νέα βήματα που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση της διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου,
μετά την ίδρυση/λειτουργία των Ινστιτούτων Θερβάντες και Κομφούκιος. Μεταξύ αυτών
βρίσκονται, η διεύρυνση διεθνών συνεργασιών, η μεγιστοποίηση της διεθνοποίησης του
Πανεπιστημίου μέσω διεθνών ερευνητικών δραστηριοτήτων και η ενίσχυση της διεθνούς
απήχησης του ΠΚ, όπως αντικατοπτρίζεται σε διεθνείς κατατάξεις.
Το παράθυρο που θα ανοιχθεί σύντομα για τις Μεσανατολικές σπουδές στο Πανεπιστήμιό μας.
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Σταυροδρόμι επιλογών και νέος Νόμος
«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Αν θέλει να εκπληρώσει τη φιλοδοξία του να
γίνει ένα παγκόσμιας κλάσης πανεπιστήμιο, θα πρέπει να θέσει σαφείς μεσοπρόθεσμους στόχους, να
εντοπίσει τα υπάρχοντα εμπόδια με συστηματικό τρόπο και να διαμορφώσει ένα τολμηρό σχέδιο για να
ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. Αυτό θα απαιτήσει την αντιμετώπιση δύο ειδών θεμάτων: δυσλειτουργίες
στο ίδιο το Πανεπιστήμιο και τους περιορισμούς που επιβάλλονται από το πλαίσιο διακυβέρνησης, οι
οποίοι μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο με την υποστήριξη της κυβέρνησης και της Βουλής, δηλαδή, του
κράτους.»

(Έκθεση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Jamil Salmi, 2012).
Τα πανεπιστήμια που πάνε μπροστά είναι εκείνα που ανασκουμπώνονται, αναλαμβάνουν δράση, και
αναζητούν τις συνθήκες που ταιριάζουν στο όραμά τους, κι αν δεν τις βρουν τις διαμορφώνουν από μόνα
τους.
Την επόμενη τετραετία, θα εργαστώ μεθοδικά για τον εκσυγχρονισμό του νομικού μας πλαισίου.
Χρειαζόμαστε έναν νέο Νόμο για το Πανεπιστήμιό μας. Έναν νόμο σύγχρονο, ο οποίος θα ενσωματώνει
τις άριστες διεθνείς πρακτικές και θα απελευθερώνει τις τεράστιες δημιουργικές δυνάμεις του ιδρύματός
μας· έναν Νόμο που, μαζί με την ανάπτυξη της κτιριακής μας υποδομής, θα μας σπρώξει σε άλλα
επίπεδα. Χρειαζόμαστε έναν νέο Νόμο που θα κατοχυρώνει την αυτονομία του ιδρύματός μας σε 4
θεσμικά επίπεδα: ακαδημαϊκό, οικονομικό, διαχειριστικής στελέχωσης, και οργανωτικό. Για να δώσω ένα
παράδειγμα, ως χώρα, σε θέματα πανεπιστημιακής αυτονομίας, βρισκόμαστε στις τελευταίες θέσεις, σε
σύγκριση με τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να κάνουμε το μεγάλο άλμα. Είναι σημαντικό
να συμπεριλάβουμε επιτέλους στους στόχους του Πανεπιστημίου την αξιοποίηση της καινοτομίας που
παράγεται στο Πανεπιστήμιο, καθώς και την επιχειρηματικότητα. Ο νέος νόμος θα μπορεί να μας δώσει
τα κατάλληλα εργαλεία και γι΄ αυτόν το σκοπό.
Τα ιδρύματα που έχουν πλήρη αυτονομία είναι αποδεδειγμένα πιο ευέλικτα, διότι δεν δεσμεύονται από
δυσκίνητη γραφειοκρατία και εξωτερικές δεσμεύσεις. Ως εκ τούτου, μπορούν να διαχειρίζονται τους
πόρους τους με ευελιξία, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα στις απαιτήσεις μιας ταχέως
μεταβαλλόμενης παγκόσμιας αγοράς. Η Δανία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα της σημαντικής
μεταρρύθμισης της πανεπιστημιακής διακυβέρνησης, η οποία έχει βοηθήσει σημαντικά στην ώθηση των
πανεπιστημίων της στην παγκόσμια σκηνή.
Μια άλλη σημαντική αλλαγή που επείγει να πραγματοποιηθεί, όπως εξάλλου καταγράφεται στην έκθεση
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Αναπτύξεως, έχει να κάνει με την εκλογή της Πρυτανείας:
«…σε αντίθεση με την πρακτική, η οποία εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις
εκλέγονται ο κάθε ένας ξεχωριστά και όχι σαν ομάδα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας
δυσλειτουργικής ομάδας για πολλούς ευνόητους λόγους.»

Η εμπειρία τα τελευταία τέσσερα χρόνια μας δίδαξε ότι η ομαδικότητα και η σύμπνοια των Πρυτανικών
Αρχών είναι καίριας σημασίας.
Κάποιοι επιχειρηματολογούν ότι η αλλαγή του Νόμου θα είναι δύσκολη, ανεπιθύμητη στην παρούσα
συγκυρία ή και ακατόρθωτη. Κατανοώ, αλλά δεν συμμερίζομαι αυτές τις ανησυχίες. Δεν πιστεύω ότι η
Πολιτεία βλέπει το Πανεπιστήμιο με όρους αντιπαλότητας. Προσβλέπουμε να την πείσουμε για τα
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αυτονόητα σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, για το συμφέρον του Πανεπιστημίου, των νέων παιδιών,
του τόπου και της πατρίδας. Ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, έχουμε ως βασικό στόχο την υψηλή αξία του
πτυχίου που λαμβάνουν οι απόφοιτοί μας. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μας και αυτό θα διαφυλάξουμε ως
κόρη οφθαλμού. Σε αυτό το ζήτημα δεν χωράνε ούτε ιδεοληψίες, ούτε λαϊκισμοί, αλλά ούτε και
εκπτώσεις.
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα είναι ανταγωνιστική και σκληρή. Για να επιβιώσουμε χρειαζόμαστε
ευθυκρισία, τόλμη και καλή οργάνωση. Χρειαζόμαστε τις καλύτερες, τις πιο υγιείς, δυνάμεις της πατρίδας
μας. Πρέπει να μετατρέψουμε το Πανεπιστήμιό μας σε σταυροδρόμι των καλύτερων, των πιο επίλεκτων
επιστημόνων μας. Πρέπει να φέρουμε κοντά μας τους καλύτερους φοιτητές της Κύπρου και όχι μόνο. Δεν
πρέπει να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας τη μετριότητα.
Μπορούμε να συνεχίσουμε τη δυναμική φάση ανάπτυξης με λογισμό και όνειρο, επιδιώκοντας την
εξωστρέφεια, την ακαδημαϊκή αριστεία, την αξιοκρατία, τη λογοδοσία και την αποτελεσματική διοίκηση.
Καμία από τις αξίες αυτές δεν είναι νέα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Απαιτούνται, όμως, όλες μαζί για να
δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνέργειες που θα δώσουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην ήδη ανοδική
μας πορεία.
Χρειάζεται να ξεπεράσουμε τις όποιες αδυναμίες μας, ιδιαίτερα την ευθυνοφοβία και την καχυποψία που
ενίοτε μας διακρίνει, και να έχουμε ως μέτρο σύγκρισης όχι τη δημόσια υπηρεσία, αλλά τα καλύτερα
πανεπιστήμια του κόσμου. Θα δώσω σημαντική προτεραιότητα τα επόμενα τέσσερα χρόνια στην
καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης σε όλο τον οργανισμό μας. Ξέρω ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται με το
ηγετικό παράδειγμα και την προσήλωση στη θεσμική λειτουργία και τις αξίες της.
Σήμερα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας. Να βάλουμε
πιο ψηλά τον πήχη στις συλλογικές προσδοκίες για το καλό του Πανεπιστημίου και του τόπου μας.
Πρέπει, επίσης, να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας, να έχουμε το θάρρος να χειροκροτούμε και να
επιβραβεύουμε τους καλύτερους από εμάς. Πρέπει να μάθουμε να αναγνωρίζουμε ηθικά και υλικά όλους
εκείνους που δημιουργούν κάτι παραπάνω. Εκείνους που χάσαμε λόγω της οικονομικής κρίσης πρέπει να
τους φέρουμε πάλι πίσω, μπορούμε!
Αυτή είναι η μέθοδος για να δημιουργήσουμε μία πατρίδα για την οποία θα είμαστε περήφανοι.
Προάγοντας την ποιοτική εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, εκπαιδεύουμε και την υπόλοιπη
κοινωνία στην επίτευξη υψηλών στόχων. Θέλω μια πατρίδα, στην οποία τα νέα παιδιά, χωρίς
αποκλεισμούς, θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και δεν θα εξαρτώνται από το ποιοι
είναι οι γονείς τους, ποια είναι η καταγωγή τους, ποιος ο ιδεολογικός τους προσανατολισμός, ποια η
θρησκεία και η κοινωνική τους θέση. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η ανώτατη εκπαίδευση έχει τη
σημαντικότερη συμβολή στη μείωση των ανισοτήτων.
Είμαστε ένα μικρό σε μέγεθος πανεπιστήμιο, αλλά με αποδεδειγμένη ποιότητα. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε
τα λόγια του μεγάλου μας ζωγράφου Αδαμάντιου Διαμαντή: «Ότι έκαμε ο άλλος με εκατό, ο Κόσμος αυτός το’
καμε με πέντε με δέκα, το κάμε όμως πλέρια και ολοκληρωμένα».
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Στις επερχόμενες πρυτανικές εκλογές ζητώ την ψήφο σας για να συνεχίσω το πολύμορφο έργο που
αρχίσαμε πριν από τέσσερα χρόνια, να ανεβάσουμε κι άλλο τον πήχη των προσδοκιών μας από τον εαυτό
μας, να ανεβούμε ψηλότερα στην σπείρα των επιτευγμάτων μας.
Καλά τα καταφέραμε ως εδώ, μπορούμε, όμως, και καλύτερα!
Με εκτίμηση,
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,

1ο Υ.Γ. Παραθέτω ένα απόσπασμα από τα συμπεράσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Αναπτύξεως για το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Jamil Salmi, 2012): «Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου
υπήρξε σχετικά επιτυχημένο μέχρι στιγμής δεν αποτελεί δικαιολογία για εφησυχασμό. Η ηγετική ομάδα,
το Συμβούλιο και η κυβέρνηση πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της συμμετοχής σε ένα
ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για το μέλλον του Πανεπιστημίου, και να αντιμετωπίσουν τρέχοντα
φλέγοντα ζητήματα χωρίς καθυστέρηση. Η παρούσα οικονομική κρίση, ενώ παράλληλα παρουσιάζει νέες
προκλήσεις για το Πανεπιστήμιο, μπορεί να αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για τη λήψη δύσκολων αποφάσεων.
Αλλά η αίσθηση του επείγοντος για την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων δεν θα πρέπει να προέρχεται μόνο
από την παρούσα οικονομική κρίση. Μεσοπρόθεσμα, το Πανεπιστήμιο θα αντιμετωπίσει τον αυξημένο
ανταγωνισμό από τα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, καθώς και από τα άλλα
πανεπιστήμια που λειτουργούν στο νησί. Με την κατάργηση των περιορισμών που εμποδίζουν το
Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, το Κράτος μπορεί να εξουσιοδοτήσει το
Πανεπιστήμιο Κύπρου - το οποίο θεωρεί σαν την ‘ναυαρχίδα’ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να επιτύχει τους υψηλούς στόχους τους οποίους έχει θέσει.»

2ο Υ.Γ. Προσυπογράφοντες της υποψηφιότητάς μου είναι οι συνάδελφοι:
1.

Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και

Δημόσιας Διοίκησης
2.

Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

3.

Καθηγήτρια Βασιλική Κασσιανίδου, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

4.

Λέκτορας Χαράλαμπος Χαραλάμπους, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

5.

Καθηγητής Χαράλαμπος Παναγόπουλος, Τμήμα Φυσικής

3ο Υ.Γ. Παραθέτω απόσπασμα της επιστολής στήριξης της υποψηφιότητάς μου από τον Καθηγητή
Χριστόφορο Πισσαρίδη: "Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να δηλώσω την υποστήριξή μου στην
υποψηφιότητα του Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη για τη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Θεωρώ πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καταφέρει να κάνει σημαντική πρόοδο και παρά τις
αντιξοότητες της οικονομικής κρίσης ακολουθεί ανοδική πορεία ανάπτυξης. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου
7

οφείλει να συνεχίσει το έργο του, προσελκύοντας ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και
αναβαθμίζοντας τη διεθνή παρουσία του. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει ο νυν
Πρύτανης, κ. Χριστοφίδης, για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και ευελπιστώ πως η θητεία του θα
συνεχιστεί."
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