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Μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων 

 

Οι παρεμβάσεις σας για τα Δημόσια Πανεπιστήμια έχουν συνεχώς ένα εχθρικό και εκδικητικό 
χαρακτήρα. Εκτός από τους απρεπείς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιείτε, πολλές φορές 
αναφέρεστε δημαγωγικά ότι τα Πανεπιστήμια παρανομούν, ενώ αυτά, πάντοτε, δρουν μέσα 
στα πλαίσια του νόμου και τους προϋπολογισμούς που εγκρίνει  η  Βουλή κάθε χρόνο. Για 
παράδειγμα, το μέρος του μισθού του προσωπικού των Πανεπιστημίων που ονομάζεται 
«επίδομα» εγκρινόταν σε όλη του τη λεπτομέρεια κάθε χρόνο από τη Βουλή. Oι δαπάνες των 
εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων εξετάζονται λεπτομερώς και εγκρίνονται από τους 
εξωτερικούς χρηματοδότες, όπως προνοούν τα νομικά συμβόλαια που συνάπτει το 
Πανεπιστήμιο με το χρηματοδότη.  Επίσης, υπάρχουν πολλές ανακρίβειες στα υπόλοιπα 
στοιχεία που παραθέτετε, οι οποίες, αντιλαμβάνομαι, σας έχουν ήδη υποδειχθεί.  
 
Είναι τόσο εχθρική  η στάση σας απέναντι στα Πανεπιστήμια που αναρωτιέται κανείς, 
υποθέτω και ελπίζω λανθασμένα, εάν αυτό που έχει σημασία για εσάς είναι μόνο η 
δημοτικότητά σας  ανεξάρτητα από το οποιοδήποτε κόστος στα Πανεπιστήμια και  
συνεπακόλουθα στη χώρα μας.  Στο βάθος όλων των επιθέσεών σας εναντίον των 
Πανεπιστημίων διαβλέπει κανείς τη φθορά της ανεξαρτησίας του θεσμού αυτού και την 
υποταγή των Πανεπιστημίων σε ένα κλειστό πολιτικό σύστημα. Όμως η διατήρηση και η 
ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας των Πανεπιστημίων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο  στη σύγχρονη 
δημοκρατική κοινωνία. 
 
Για να υπάρξει λοιπόν γόνιμος διάλογος και πρόοδος χρειάζεται: 
 

1. Να απευθύνεστε στους πολίτες της χώρας με ειλικρίνεια για τις προθέσεις σας και 
σεβασμό προς τα πρόσωπά τους – μια ειλικρινής απολογία για τους ατυχείς 
χαρακτηρισμούς προς το προσωπικό των Πανεπιστημίων θα βοηθούσε να 
αποκατασταθεί μια σχέση εμπιστοσύνης, απαραίτητη για ένα γόνιμο διάλογο. 
 

2. Να περιγράψετε εν συντομία ποια είναι η δική σας και του πολιτικού κόμματος που 
εκπροσωπείτε θεώρηση για το ρόλο των Πανεπιστημίων στην Κύπρο, τι προσδοκείτε  
από αυτά και πως σχεδιάζετε να τα στηρίξετε.  

 
Προσδοκώ σε μια ειλικρινή, νηφάλια και εποικοδομητική απάντηση, ειδικά επί του δεύτερου 
σημείου που αναφέρεται πιο πάνω. 
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