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ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΕ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤIΣ ΝΕΕΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης, 15 Ιανουαρίου 2019, ως ανοικτή συνεδρία της Συγκλήτου, η
Τελετή Μεταβίβασης Εξουσίας της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
μετά από δυο διαδοχικές θητείες ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέδωσε την ακαδημαϊκή
εξουσία στον Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη. Επίσημα τα καθήκοντά τους ανέλαβαν και ο νέος Αντιπρύτανης
Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης και η νέα Αντιπρύτανης
Aκαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγήτρια, Ειρήνη-Άννα Διακίδου.
Ο νέος Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης κατά την ομιλία του, αφού ευχαρίστησε την κοινότητα
του Πανεπιστημίου Κύπρου που τον τίμησε με την ψήφο της και τους ανθυποψηφίους του, που
κατέθεσαν τις ιδέες τους και συνέβαλαν στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για το πώς και πού
πρέπει να πορευτεί το Ανώτατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, ανέφερε πως από την πρώτη μέρα του
Πανεπιστημίου Κύπρου πίστεψε στον οργανισμό και σε όσα εκπροσωπεί, καθώς ήταν για εκείνον η ελπίδα
για ένα καλύτερο μέλλον. Πρόσθεσε δε, πως κλήθηκαν να δημιουργήσουν από το μηδέν σε έναν τόπο
χωρίς πανεπιστημιακή κουλτούρα, έναν πρότυπο οργανισμό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. «Τώρα βλέπω 30
χρόνια μετά ότι πετύχαμε, ότι μεγαλώσαμε, ότι δημιουργήσαμε προοπτική για τους νέους του τόπου μας»
τόνισε.
«Καλούμαι να συνθέσω οράματα, ιδέες και απόψεις» ανέφερε ο νέος Πρύτανης. «Καλούμαι να κρίνω και
να αποφασίζω μαζί με τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου μας και σας καλώ να με κρίνετε· γιατί την
ηγεσία συνοδεύει η ευθύνη και η τόλμη να παίρνει αποφάσεις που θα αναπτύξουν το ίδρυμά μας και θα
το οδηγήσουν στην αριστεία, αλλά πρέπει να τη συνοδεύει και η αναγνώριση ότι η κριτική είναι βασικό
συστατικό των δημοκρατικών διαδικασιών που οδηγεί στη λήψη ορθών αποφάσεων. Χαράζοντας την
πορεία για το 2030, θυμόμαστε όλα όσα προσέφεραν οι προκάτοχοί μου και οι πρυτανείες των
προηγούμενων χρόνων. Με τη νέα ομάδα της Πρυτανείας, θα πορευτούμε αυτή την τετραετία χωρίς
τυμπανοκρουσίες στην προγραμματισμένη ανάπτυξη του πανεπιστημίου μας, με πνεύμα εξωστρέφειας
και εφαρμογής πολιτικών που θα ωφελήσουν μακροπρόθεσμα τον οργανισμό. Ποιότητα, ίση
αντιμετώπιση, σεβασμός στις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, αναγνώριση της
επιστημονικής πολυφωνίας, αξιοκρατία, χρηστή διοίκηση, και διαφάνεια», κατέληξε.
Ο τέως Πρύτανης, λίγο πριν παραδώσει την πρυτανική άλυσο στο νέο Πρύτανη, ανέφερε, μεταξύ άλλων,
πως είχε την τιμή να ηγηθεί του Οργανισμού σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς είχε το προνόμιο
να τον τιμήσει η ακαδημαϊκή κοινότητα τρεις φορές με τη εμπιστοσύνη της. Σημείωσε δε πως η θητεία του
το 2018 έκλεισε με τον καλύτερο και πιο συμβολικό τρόπο με την ολοκλήρωση ενός μοναδικού έργου, της
νέας βιβλιοθήκης. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης παρέδωσε, επίσης, στο νέο Πρύτανη τα κλειδιά της

κρύπτης η οποία βρίσκεται στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» και η οποία
πρόκειται να ανοίξει κατά τα εκατοντάχρονα του Πανεπιστημίου Κύπρου, το 2089. Παρέδωσε τέλος, ως
δώρο στον Τάσο Χριστοφίδη, μια σημαία του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία ταξίδεψε μαζί του σε
πρόσφατη ερευνητική αποστολή στην Ανταρτική, καθώς όπως ανέφερε, «θα τη χρειαστεί το 2020 όταν θα
επιστρέψουν στην Ανταρκτική με μια μεγάλη ομάδα από άριστους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου».
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