
«Τους ενοχλεί
που έχουμε φωνή»
Ο Πρύτανης ξεσπαθώνει κατά της Κυβέρνησης
και καταγγέλλει: «θα προτιμούσε ένα πανεπιστή
μιο που δεν μιλάει. Ενοχλεί πολύ που το πανεπι
στήμιο έχει φωνή» και «οι παρεμβάσεις τους δεν
έχουν όρια». Ο κ. Χριστοφίδης αποκαλύπτει, επί
σης, ότι «αρνηθήκαμε να γίνουμε χώρος κομμα
τικών διορισμών» και ότι λόγω μη υλοποίησης
δεσμεύσεων της Πολιτείας, η Βιβλιοθήκη του
ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος βρίσκεται
στον αέρα. »22
» Υπήρξε έντονη πολιτική προσπάθεια

πολιτικού ακρωτηριασμού του.
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Στον «αέρα» η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
ΠΡΥΤΑΝΗΣ: Το κράτος δεν ανταποκρίνεται με κίνδυνο να εγκαταλειφθεί η αποπεράτωση του έργου

Δραματικές φαίνεται πως είναι οι εξελί
ξεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όσον
αφορά στο έργο της ΒιβλιοθήκηςΚέ
ντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάν
νου». Τα τρία εναπομείναντα εκατομ

μύρια από τη συνολική δωρεά των δέκα εκατομμυ
ρίων της οικογένειας Ιωάννου εξαντλούνται σε δύο
μήνες. Η Πολιτεία μέχρι στιγμής δεν υλοποιεί τη
δέσμευση της και δεν συνδράμει οικονομικά στο
όλο έργο. Αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων είναι
ότι το έργο κινδυνεύει να μείνει στα μισά. Με αφορ
μή το θέμα αυτό ο πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, μίλησε στον
«Φ», σε μια συνέντευξη που δεν μένει μόνο στα
αυστηρά πλαίσια του ακαδημαϊκού ιδρύματος και
γενικότερα της Εκπαίδευσης. Ξεσπαθώνει κατά των
κυβερνώντων, κατηγορώντας τους για πολιτικές και
αποφάσεις που καταστρέφουν τον τόπο και επιχει
ρούν να κρατήσουν καθηλωμένο το πανεπιστήμιο.
Ο πρύτανης δεν διστάζει να σημειώσει ότι κάποιες
από τις δράσεις της Κυβέρνησης εναντίον του ανώ
τατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ενδεχομένως να
είναι μεθοδευμένες και εκδικητικές ακόμη και προς
το πρόσωπο του, αφού, όπως λέει, η παρουσία του
στις διαδηλώσεις των πολιτών έξω από το Προεδρι
κό το καλοκαίρι του 2011 μετά τα τραγικά γεγονότα
στο Μαρί ενόχλησε προεδρικούς και κομματικούς
κύκλους. Ταυτόχρονα, καταγγέλλει προσπάθεια
κομματικών παρεμβάσεων και ελέγχου στο πανεπι
στήμιο και δηλώνει πως δεν τον απασχολεί η «ανέ
ντιμη κριτική» που του ασκείται από «κομματικούς
έμμισθους», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.
Στο στόχαστρο του κ. Χριστοφίδη μπαίνουν και
δηλώσεις του υποψηφίου προέδρου Σταύρου Μα
λά σχετικά με τα κονδύλια για την έρευνα και την
ανάπτυξη, ενώ προκαλεί και τους άλλους δύο
υποψήφιους προέδρους να τοποθετηθούν επί του
θέματος που σχετίζεται με την ανέγερση της Βι
βλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλλη
λα, αναφέρεται στην αγορά του πίνακα για τον
οποίο έχει κατηγορηθεί καθώς επίσης και για το
κονδύλι των ιδίων εσόδων που διατηρεί το ακαδη
μαϊκό ίδρυμα.

Έχουμε πληροφορηθεί πως οι εξελίξεις γύ
ρω από την ανέγερση της Βιβλιοθήλης «Στέλιος
Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν είναι
και οι καλύτερες, παρά τις προσδοκίες με τις
οποίες άρχισε πέρσι το έργο. Αληθεύει πως το
έργο κινδυνεύει να μην ολοκληρωθεί;

Όπως γνωρίζετε, η συμφωνία για την ανέ
γερση του Κέντρου ΠληροφόρησηςΒιβλιοθήκη
«Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου
υπεγράφη το 20ΐι. Η συμφωνία προνοούσε την
καταβολή της δωρεάς συνολικού ύψους
€ιο.οοο.οοο από την οικογένεια Στέλιου Ιωάν
νου, έκτων οποίων το ποσό των €8.οοο.οοο αφο
ρούσε την υλοποίηση του έργου και το υπόλοιπο
€2.οοο.οοο το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Το επιπρό
σθετο ποσό ύψους €17.000.000 συμφωνήθηκε

να καταβάλλεται σταδιακά απο το κράτος. Αυτοί
ήταν οι οροί της συμφωνίας, με τους οποίους
δεσμεύτηκε η Πολιτεία απέναντι στο δωρητή,
σηματοδοτώντας και την έναρξη των εργασιών
ανέγερσης. Ενώ οι εργασίες προχωρούν ομαλά
και εντός των χρονοδιαγραμμάτων, με μεγάλη
μου λύπη διαπιστώνω ότι στον προϋπολογισμό
του 2013, παρά τις επανειλημμένες και έγκαιρες
εκκλήσεις μας, δεν έχει προβλεφθεί ούτε ένα
ευρώ για τη Βιβλιοθήκη. Διευκρινίζεται ότι τα τρία
εκατομμύρια που απομένουν από το ποσό της
δωρεάς για το έργο επαρκούν μέχρι τα τέλη Μαρ
τίου. Το γεγονός αυτό με στεναχωρεί ιδιαίτερα
γιατί, παρά το γεγονός ότι έχω επανειλημμένως
εκφράσει την ανησυχία μου τόσο στον υπουργό
και τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδεί
ας και Πολιτισμού, όσο και στο Υπουργείο Οικο
νομικών, το κράτος δεν ανταποκρίνεται με κίνδυ
νο να εγκαταλειφθεί η αποπεράτωση του έργου.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, από τα 8οο
εκατομμύρια που θα δαπανηθούν φέτος για τα
προγραμματισμένα αναπτυξιακά έργα δεν κατέ
στη δυνατό να κατανεμηθούν ίο εκατομμύρια για
τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεοπτικής
παρουσίας, ακούσαμε από τον υποψήφιο για την
προεδρία της Δημοκρατίας Στ. Μαλα να δεσμεύ
εται ότι θα διαθέσει το ποσό των €40.000.000
για την έρευνα και την κοινωνία της γνώσης. Αυ
τές οι δηλώσεις είναι αποκαρδιωτικές όταν σή
μερα κινδυνεύει ένα έργο που είναι η καρδιά της
κοινωνίας της γνώσης να μείνει ημιτελές, εξαιτί
ας της αλληγορίας αρχικά της Κυβέρνησης να το
εγκρίνει και κατόπιν να τηρήσει τις οικονομικές
της δεσμεύσεις.

Τι αναμένετε;
Προσωπικά, αναμένω από όλους τους υπο

ψήφιους προέδρους να τοποθετηθούν επί του
θέματος, θα συνεχίσουν το έργο της Βιβλιοθή
κης; Είναι ξεκάθαρα μια πολιτική απόφαση. Ας
σταματήσουν να μας μιλούν οι κυβερνώντες για
έρευνα και ανάπτυξη τη στιγμή που το'Ιδρυμα
Προώθησης'Ερευνας «απενεργοποιήθηκε» εδώ
και πέντε χρόνια. Ο διορισμός «ημετέρων» σε
βασικά στρατηγικά πόστα για την ερευνητική
πολιτική έδωσε το τελικό κτύπημα σε όλη την
προσπάθεια. Αντιλαμβάνεστε ότι το κτήριο της
Βιβλιοθήκης, όταν αποπερατωθεί, θα εντάξει
την Κύπρο στο διεθνή χάρτη των χωρών με κτή
ρια υψηλής αρχιτεκτονικής αισθητικής και
λειτουργικότητας.

Σε ώρες κρίσης οι πεφωτισμένοι ηγέτες επεν

δύουν στους νέους ανθρώπους. Επένδυση, η
οποία αποτελεί μία από τις βασικές προϋποθέ
σεις για την έξοδο από την κρίση και την επανα
φορά της αναπτυξιακής πορείας.

Σε περίπτωση που το κονδύλι για τη Βιβλιο
θήκη δεν δοθεί, υπάρχει κάποιο άλλο πλάνο ή μια
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άλλη πρόταση απο πλευράς πανεπιστημίου για
την αποτροπή του τερματισμού των εργασιών
ανέγερσης της;

Σαφώς το πανεπιστήμιο έχει εναλλακτική
πρόταση για την αποπεράτωση του έργου της
Βιβλιοθήκης. Όπως γνωρίζετε, τον περασμένο
μήνα το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αποφάσι
σε (παρά την αντίδραση της Συγκλήτου) και
αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον υπουργό
Οικονομικών ότι θα επιστραφούν τα χρήματα
μέχρι το Μάρτιο του 2013, να καταβάλει τους
μισθούς του Δεκεμβρίου και το 130 μισθό στο
προσωπικό από το κονδύλι των ιδίων εσόδων του
ιδρύματος, καθώς η Κυβέρνηση δεν τα είχε κα
ταβάλει, ως όφειλε. Η πρόταση, λοιπόν, του πα
νεπιστημίου είναι, εφόσον επιστραφεί αυτό το
ποσό των €9.000.000 που δόθηκαν από τα ιδία
έσοδα για την καταβολή μισθοδοσίας, να αξιο
ποιηθούν για να συνεχιστεί το έργο της Βιβλιο
θήκης χωρίς κρατική χορηγία. Άρα, με αυτό τον

τρόπο η Βιβλιοθήκη θα συνεχίσει χωρίς κρατικό
προϋπολογισμό, ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις
του προέδρου της Δημοκρατίας, το όνομα του
οποίου είναι γραμμένο στην πλάκα του θεμέλιου
λίθου της Βιβλιοθήκης. Πρέπει να σας πω ότι η
παρούσα Κυβέρνηση είναι η μόνη που δεν ξεκί
νησε ούτε ένα κτήριο στην Πανεπιστημιούπολη.
Και αν δεν υπήρχε η δωρεά της οικογένειας Ιω
άννου, ούτε οι εργασίες για το κτήριο της Βιβλι
οθήκης θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει.

Το κονδύλι των ιδίων εσόδων του Πανεπιστη
μίου Κύπρου έχει βρεθεί πολλές φορές στο στό
χαστρο, με τις κατηγορίες να στρέφονται προς τις
πανεπιστημιακές Αρχές, ότι ενώ περιλαμβάνει
εκατομμύρια, εντούτοις το ίδρυμα ζητά υψηλούς
προϋπολογισμούς από το κράτος. Τι γίνεται τελι
κά με αυτό το κονδύλι και πώς το αξιοποιείτε;

Από τον καιρό της ίδρυσης του, το Πανεπι
στήμιο Κύπρου έλαβε από την Πολιτεία περίπου
€86ο.οοο.οοο και δημιούργησε στο σύνολο τους
άλλα €224.000.000 περίπου από ιδία έσοδα.
Σήμερα μας έχουν μείνει μερικά εκατομμύρια, τα
οποία αξιοποιούνται για την προαγωγή της εκπαί
δευσης και της έρευνας, τις κτιριακές εγκαταστά
σεις, κ.λπ. Ακόμα πιο σημαντική είναι η αξιοποί
ηση τους για την εργοδότηση νέων επιστημόνων,

που σήμερα αριθμούν τους 500 και αν στερηθεί
αυτό το δικαίωμα από το Πανεπιστήμιο τότε θα
μείνουν άνεργοι. Από τα ιδία έσοδα δίνονται,
μεταξύ άλλων, υποτροφίες φοιτητών και ερευ
νητών, στηρίζονται τα ερευνητικά εργαστήρια και
γενικότερα η έρευνα στο πανεπιστήμιο, συντη
ρείται ο εξοπλισμός μας, ενισχύεται η κοινωνική
δράση του πανεπιστημίου και το Ταμείο Ευημε
ρίας των Φοιτητών και καλύπτονται, επίσης, ζη
μιές που προκύπτουν από τα χαμηλά ενοίκια στις
Φοιτητικές Εστίες και το Αθλητικό Κέντρο.

Και ενώ η Βουλή ψηφίζει κάθε έτος τους προϋ
πολογισμούς των εξαρτωμένων από την κυβέρνηση

οργανισμών, η παρούσα Κυβέρνηση αρνήθηκε για
τρία συναπτά έτη να τους υλοποιήσει για το Πανε
πιστήμιο Κύπρου, παραβιάζοντας ουσιαστικά το
νόμο. Είναι σαν να τιμωρεί τους οργανισμούς που
διαχειρίζονται τα έσοδα τους συνετά και τα χρησι
μοποιούν για την ανάπτυξη τους.

Δηλαδή, αυτό που δεν έκανε το κράτος όλα
αυτά τα χρόνια βλέποντας την κρίση να έρχεται,
και να προστατεύσει τα ταμεία και τον πλούτο της
χώρας, το πανεπιστήμιο το έκανε γιατί γνώριζε
πως θα έρχονταν δύσκολες μέρες. Κι αφού το
κάναμε, έρχεται τώρα η Κυβέρνηση με ένα περί
εργο τρόπο να μας τιμωρήσει.

Ο επόμενος
Πρόεδρος

να διασφαλίσει
την ολοκλήρωση

Το πανεπιστήμιο, λόγω των οικονομι
κών δεδομένων, αναγκάστηκε να περιορι
στεί και να κάνει ακόμη και εκπτώσεις;

Βεβαίως. Και αυτό που με ανησυχεί πε
ρισσότερο είναι να μη γίνουν εκπτώσεις στο
επίπεδο της ποιότητας της εκπαίδευσης.
Δυστυχώς, δεν γίνεται διαφορετικά. Για πα
ράδειγμα, αλλάζουμε τα αμφιθέατρα των
φοιτητών, από 50 άτομα τα κάνουμε ιοο και
όχι μόνο. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι πρακτικές
δεν είναι και ότι καλύτερο από παιδαγωγι
κής πλευράς. Τονίζω πως δεν πρέπει να χα
θεί αυτό που χτίσαμε με τόση αγάπη εδώ
και 22 χρόνια. Δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν
θα επιτρέψουμε να χαμηλώσουν τον πήχη
των προσδοκιών μας για το Πανεπιστήμιο
Κύπρου, γιατί είναι κομμάτι της ψυχής μας.

θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε
πρύτανη;

θέλω να παρακαλέσω τον επόμενο πρό
εδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όποιος και
αν είναι, να διασφαλίσει την ολοκλήρωση της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αυ
τό το έργο πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει.
Το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε
στις επόμενες γενιές του τόπου μας. Πρέπει
να επενδύσουμε περισσότερα χρήματα για
τους νέους και να καλλιεργήσουμε ανθρώ
πους που θα έχουν κρίση. Αυτός ο τόπος,
αυτά τα παιδιά αξίζουν κάτι καλύτερο, αξί
ζουν περισσότερη δημοκρατία, αξίζουν κα
λύτερη αντιπροσώπευση, αξίζουν περισσό
τερη διαφάνεια, αξίζουν μια άλλη κουλτούρα
διακυβέρνησης, αξίζουν να επισκέπτονται
και να μελετούν σε ένα ναό της γνώσης, όπως
θα είναι το Κέντρο ΠληροφόρησηςΒιβλιοθή
κη «Στέλιος Ιωάννου».
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Από τα ίδια έσοδα αγοράστηκε το Γυναικοπάζαρο του Κάνθου
Για να επανέλθουμε στο θέμα του πίνακα, πιστεύετε ότι
αυτό πραγματικό ενόχλησε κύριεΧριστοφίδη ή το γεγο
νός ότι ήταν πολλά τα λεφτά (€ιοο.οοο) που δόθηκαν σε
μια τέτοια δύσκολη περίοδο, με αποτέλεσμα η αγορά του
να ήταν πρόκληση; Κατ' αρχάς η απόφαση λήφθηκε από
το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μετά από δική μου πρό
ταση. Το ποσό των €ιοο.οοο δεν είναι μεγάλο όταν ο οργα
νισμός έχει προϋπολογισμό της τάξης των €ιοο.οοο.οοο.
Σημειώστε δε ότι το ποσό εκταμιεύθηκε από τα ιδία έσοδα
του ιδρύματος και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Πρόκειται για τον πίνακα του Τηλέμαχου Κάνθου «Το Γυναι
κοπάζαρο», ο οποίος θα τοποθετηθεί στη Βιβλιοθήκη,

ώστε οι νέοι και οι χρήστες του Κέντρου Πληροφόρησης να
έρχονται σε επαφή με το σημαντικό αυτό κομμάτι της ιστο
ρίας του τόπου· να βλέπουν τους παππούδες τους, τους αν
θρώπους που έκτισαν την πατρίδα τους, μαζί με τα 20 συ
νοδευτικά σχέδια του ζωγράφου. Μιλάμε για ένα ολόκληρο
εργαστήριο τέχνης. Τέλος, σας υπενθυμίζω ότι υπάρχει
σχετική νομοθεσία που προνοεί ότι τοι% της αξίας του κτη
ρίου πρέπει να επενδύεται στον πολιτισμό. Ο Ελευθέριος
Βενιζέλος είχε πει κάτι: «Αλίμονο στα έθνη που διοικούνται
από ανθρώπους που δεν έχουν πνευματική καλλιέργεια».
Ακόμη μια αιχμή για τους κυβερνώντες, κύριε πρύτανη;
Όχι, εγώ μιλώ γενικά, αλλά ταυτόχρονα είμαι και σαφής.

Δεν μου συγχώρεσαν
την αναφορά στο Μαρξ
Και στην κριτική για την αγορά του πίνακα βλέ
πετε σκοπιμότητες;
 θεωρώ άδικη την επίθεση που δέχομαι για την
απόκτηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενός πί
νακασταθμού για τον κυπριακό πολιτισμό, που
θα τοποθετηθεί στη Βιβλιοθήκη. Είναι εντυπωσια
κό γιατί φαίνεται πως κάποιους τους πειράζει ο
Πολιτισμός, με την πραγματική του έννοια. Στο
πλαίσιο ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης,
γνωρίζετε ότι μετά την τραγωδία στο Μαρί έλαβα
μέρος στις διαδηλώσεις έξω από το Προεδρικό.
Και τότε, ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν πρέ
πει να παραιτηθεί η Κυβέρνηση μετά από τα γεγο
νότα, απάντησα καταφατικά, υπενθυμίζοντας μια
συγκλονιστική φράση του Καρλ Μαρξ: «Καλύτερα
ένα άθλιο τέλος παρά μια αθλιότητα χωρίς τέ
λος». Πιστεύω πως η ενέργεια μου αυτή δεν
«συγχωρέθηκε» ποτέ από τη σημερινή Κυβέρνη
ση. Φυσικά τότε παρέμειναν στην εξουσία και σή
μερα μετράμε ερείπια.
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Μεθοδεύσεις σε βάρος του πανεπιστημίου
Τις πολιτικές αυτές τις εκλαμβάνετε ως τι

μωρία και σαν κάτι μεθοδευμένο εις βάρος του
πανεπιστημίου;

Παρά το ότι δεν θα ήθελα να πιστέψω πως
μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, τελευταία αρχί
ζω να διερωτώμαι κατά πόσον υπάρχει κάποιου
είδους μεθόδευση εις βάρος του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Και αυτό συμβαίνει την ίδια στιγμή που
άλλα κρατικά πανεπιστήμια χρηματοδοτούνται
πλουσιοπάροχα, χωρίς προβλήματα, χωρίς απο
κοπές. Δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που
αποτελεί την ατμομηχανή της ερευνητικής ανά
πτυξης του τόπου με τα περισσότερα ευρωπαϊκά
προγράμματα, να μην αντιμετωπίζεται από την
πολιτική εξουσία αναλόγως.

Μήπως το βλέπετε σαν εκδίκηση προς το
πρόσωπο σας; Και το ρωτάω αυτό γιατί είναι γνω
στό πως η σχέση μεταξύ σας και του προέδρου
της Δημοκρατίας δεν είναι και η καλύτερη, με
δημόσιες τοποθετήσεις ένθεν και ένθεν να το
αποδεικνύουν.

Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέ
μα, αλλά είναι γεγονός πως η Κυβέρνηση θα προ
τιμούσε ένα πανεπιστήμιο που δεν μιλάει. Ενο
χλεί πολύ που το πανεπιστήμιο έχει φωνή. Πολ

•Αρνηθήκαμε να γίνουμε χώρος
κομματικών διορισμών
%/Θα βγούμε από την κρίση εάν το Πα
νεπιστήμιο Κύπρου αντέξει
•Υπήρξε έντονη πολιτική προσπάθεια
«ακρωτηριασμού» του

λές φορές δέχομαι ανέντιμη κριτική σε διάφορα
έντυπα από κομματικούς έμμισθους, αλλά δεν το
θεωρώ σημαντικό. Αρνηθήκαμε να γίνουμε χώ
ρος κομματικών διορισμών. Οι παρεμβάσεις τους
δεν έχουν όρια. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι
να προοδεύει το πανεπιστήμιο, το οποίο είναι μια

όαση για τον τόπο. θα βγού με από την κρίση εάν
το Πανεπιστήμιο Κύπρου αντέξει. Κι αυτό δεν
είναι σχήμα λόγου. Είναι ο οργανισμός ο οποίος
φέρνει τα περισσότερα χρήματα από την ΕΕ, εί
ναι ο οργανισμός που χαίρει μεγάλης εκτίμησης
και σεβασμού τόσο από άλλους οργανι
σμούς στην Ευρώπη, όσο και από τους
ξένους διπλωμάτες.

Εδώ να σημειώσω ότι ένα πανεπιστή
μιο για να πετύχει πρέπει να είναι ολο
κληρωμένο. Και το Πανεπιστήμιο Κύ
πρου άργησε να ολοκληρωθεί και
υπήρξε έντονη πολιτική προσπά
θεια «ακρωτηριασμού» του. θυ
μίζω την εμμονή αυτής της    j
Κυβέρνησης να μην ιδρυθεί   JU
Σχολή Καλών Τεχνών στο  J^J
Πανεπιστήμιο Κύπρου, χω    ρΡ|
ρίς να υιοθετηθούν αξιολο    %m^
γήσεις και γνώμες από διε    Ι    "
θνείς εμπειρογνώμονες.       Γ~_"
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