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Μάριος Μαυρονικόλας 

Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: mavronic@cs.ucy.ac.cy 

URL: http://www.cs.ucy.ac.cy/~mavronic/index.htm 

 

H ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 

 

1.  ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

 

1.1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ KAI KATΑΘΕΣΗ 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι:  μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού, μέλη του 

Διοικητικού Προσωπικού, αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, σας χαιρετώ θερμά! 

 

Έχω την τιμή να καταθέσω ενώπιόν σας την υποψηφιότητά μου για το αξίωμα του 

Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης.  Η υποψηφιότητά μου αποτελεί 

τη συνάρθρωση της εμπειρίας και του έργου μου ως Αντιπρύτανη κατά τη συμπληρούμενη 

τετραετία, της έφεσής μου για προσφορά στο ακαδημαϊκό και διοικητικό έργο του 

Πανεπιστημίου και των θέσεών μου επί καίριων ακαδημαϊκών ζητημάτων που εγείρονται.  

Ως βασικό θεμέλιο της υποψηφιότητάς μου και πυξίδα για την άσκηση του θεσμικού μου 

ρόλου υποβάλλω και προβάλλω την καλλιέργεια του ακαδημαϊκού ήθους, το οποίο επιβάλλει 

τη δικαιοσύνη, την εντιμότητα, την αξιοκρατία, την ακαδημαϊκή ελευθερία, τη διαφάνεια, το 

διάλογο και τον απόλυτο σεβασμό προς την προσωπικότητα του κάθε μέλους του 

Πανεπιστημίου μας. 

 

1.2 ΟΙ ΛΟΓΟΙ 

 Διεκδικώ την επανεκλογή μου στο αξίωμα για τους εξής δύο κύριους λόγους:  

 

(α) Θεωρώ ότι επιτέλεσα αξιόλογο έργο ως Αντιπρύτανης κατά την παρελθούσα 

τετραετία, έργο που απορρέει από την κύρια προγραμματική επιδίωξή μου: τον 

εξορθολογισμό της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης. 

 

Τονίζω ιδιαίτερα την προσωπική μου συμβολή στη διαχείριση της οικονομικής 

κρίσης: με κατάλληλο καταρτισμό και κατανομή των κονδυλίων του 

Προϋπολογισμού, έγιναν οι δέουσες ενέργειες εξοικονόμησης ώστε τα ζωτικής 

σημασίας  κονδύλια, όπως τα κονδύλια των Ερευνητικών Δραστηριοτήτων και των 

Ειδικών Επιστημόνων, να διατηρηθούν σε τέτοιο βαθμό, ώστε να διασφαλισθεί η 

απρόσκοπτη συνέχιση της έρευνας και της διδασκαλίας.  

 

Το έργο αυτό είναι πολυδιάστατο και τέμνει τους τρεις άξονες του αξιώματός μου: τις 

διεθνείς σχέσεις, τα οικονομικά και τη διοίκηση σε στρατηγικό και λειτουργικό 

επίπεδο.  Ως απτά παραδείγματα του έργου μου που συνεισφέρει θεμελιακά στην 
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οργάνωση και λειτουργία του Πανεπιστημίου, αναφέρω συνοπτικά τη (συνεχιζόμενη) 

συμβολή μου στην υλοποίηση και εγκατάσταση του Έργου Η-Πανεπιστήμιο, καθώς 

και στη διαμόρφωση της Εγκυκλίου 4.8 για τις συμπληρωματικές δραστηριότητες του 

Ακαδημαϊκού Προσωπικού, των Κανόνων Πειθαρχικού Ελέγχου του Ακαδημαϊκού 

και άλλου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης 

Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και των Κανόνων Οργάνωσης και 

Οικονομικής Διαχείρισης Συνεδρίων στο Πανεπιστήμιο (για να αναφέρω μόνο 

μερικά).  Ένα πανεπιστήμιο που αξίζει τους ηγέτες του πρέπει να είναι σε θέση να 

αξιολογεί τη δουλειά τους και να κρίνει αναστοχαστικά την πορεία του.  

 

Η υποψηφιότητά μου εκφράζει την επιθυμία μου να συμπληρώσω αυτό το έργο. 

 

(β) Είναι γνωστές σε όλους εντός και εκτός του Πανεπιστημίου οι σθεναρές δημόσιες 

τοποθετήσεις μου επί καίριων ζητημάτων κατά την παρελθούσα τετραετία, όπως η 

έντονη αντίθεσή μου προς την επιλεκτική κατανομή του διδακτικού φόρτου και προς 

τη μετατροπή του Ειδικού Επιδόματος των Αναπληρωτών Καθηγητών και 

Καθηγητών σε «ερευνητικό επίδομα» ή «επίδομα αριστείας», η ένστασή μου κατά 

της «συμβασιοποίησης» των Επικούρων Καθηγητών και Λεκτόρων και κατά της 

αυθαίρετης και δη παράνομης μη ένταξης των Επικούρων Καθηγητών και Λεκτόρων 

στο συνταξιοδοτικό σχέδιο, μεταξύ άλλων. Θεωρώ ότι οι θέσεις αυτές υιοθετούνται 

από τη συντριπτική πλειοψηφία του Ακαδημαϊκού Προσωπικού ως ασπίδα 

προάσπισης της ιδέας και του θεσμού του Πανεπιστημίου από τις συχνές επιβουλές 

εναντίον του, μερικές μάλιστα από τις οποίες δηλούνται ως επιχειρούμενες στο όνομα 

«μεταρρυθμίσεων» και «διαρθρωτικών αλλαγών». Στον πλασματικό εκσυγχρονισμό 

και στο δήθεν ορθολογισμό της ρευστοποίησης θεσμών, αρχών και εργαζομένων, 

αντιπροτείνω τον ορθό λόγο και τη σταθερότητα των θεσμών.   

 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ 

Το όραμά μου είναι το Πανεπιστήμιο των Γραμμάτων και των Επιστημών, και όχι ένα 

«επιχειρηματικό» πανεπιστήμιο που θα είχε ως αποκλειστικό κριτήριο τα οικονομικά 

νούμερα και τη «διεύρυνση» των χρηματοδοτικών πόρων. Ένα πανεπιστήμιο με 

διακεκριμένη έρευνα και με ποιοτική διδασκαλία που εξασφαλίζει στη χώρα το επιστημονικό 

δυναμικό που χρειάζεται· ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει στον πολιτισμό και την κοινωνία. 

Ένα πανεπιστήμιο χωρίς ιδεοληψίες, εμμονές ή μεσσιανισμούς. 

 

Απορρίπτω το μοντέλο του «επιχειρηματικού» πανεπιστημίου όπου όλα μεταφράζονται και 

αποτιμώνται σε νούμερα και σε δείκτες, και που λειτουργεί σαν «εταιρεία» και «οργανισμός» 

και διοικείται από τους αυτοαποκαλούμενους «CEO».  Ένα δημόσιο πανεπιστήμιο δεν 

μπορεί να σκέφτεται να «κλείσει» τμήματα όταν αυτά δεν τα πηγαίνουν καλά με τα νούμερα, 

όταν δεν «βγάζουν» τα έξοδά τους ή όταν δεν παίρνουν πολλά εξωτερικά προγράμματα.
1
 

                                                           
1
 Δημόσιο πανεπιστήμιο είναι το ακαδημαϊκά αυτόνομο πανεπιστήμιο που μπορεί να διαφυλάξει το δικαίωμα των νέων 

στη δωρεάν βασική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η προς αυτό κρατική χορηγία προορίζεται να καλύψει τις βασικές 

λειτουργικές ανάγκες και τη χρηματοδότηση μιας πολύπλευρης ερευνητικής δραστηριότητας και ακαδημαϊκής δράσης, 
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Ούτε μπορεί να συμπεριφέρεται ως ιδιωτικό πανεπιστήμιο που καταργεί μαθήματα σε 

κεφαλαιώδη αντικείμενα όταν αυτά έχουν «μικρά» ακροατήρια.
2

 Στο πνεύμα αυτό 

υποστηρίζω ότι πρέπει να συνεχίσουν να προσφέρονται όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα 

στα βασικά και καθιερωμένα αντικείμενα και να μην κλείσουν στο όνομα της πρόσκαιρης 

«βιωσιμότητας». (Εξάλλου, τα επιστημονικά πεδία δεν διακρίνονται με αριθμητικά 

κριτήρια.) Υποστηρίζω ότι ερευνητικές μονάδες σε ιδιαίτερα και κεφαλαιώδη αντικείμενα, 

όπως οι Ελληνικές Σπουδές, πρέπει να διατηρούνται και να στηρίζονται ανεξάρτητα από την 

άντληση εξωτερικών κονδυλίων. Απορρίπτω το πανεπιστήμιο όπου η ανεπιτυχής διεκδίκηση 

διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων θα είχε «θεσμικές επιπτώσεις» στο προσωπικό του.   

 

Θεωρώ ότι το κάθε τμήμα και πρόγραμμα έχει το δικό του τρόπο λειτουργίας· το 

πανεπιστήμιο δεν μπορεί να είναι «ομογενοποιημένο γάλα». Εναντιούμενος προς το γράμμα 

και το πνεύμα του «επιχειρηματικού» πανεπιστημίου, υποστηρίζω το σεβασμό προς την 

ποικιλομορφία, τη διαφορετικότητα και τα ποικίλα ιδιώματα των επιστημών. 

 

Ύψιστη προτεραιότητά μου αποτελεί η διασφάλιση ενός αξιοκρατικού και αντικειμενικού 

συστήματος ανελίξεων του Ακαδημαϊκού Προσωπικού που θα βασίζεται αποκλειστικά στην 

ακαδημαϊκή συνεισφορά και έργο∙ αυτά θα αξιολογούνται από αμερόληπτους ειδικούς βάσει 

των προβλέψεων του νόμου, αποκλείοντας οποιαδήποτε φαινόμενα αναξιοκρατίας, 

διαπλοκών και προσωπικών εμπαθειών που εκθέτουν ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε: την 

αξιοπρέπειά μας και τη γνήσια (όχι την εικονική) αριστεία.  Αναλαμβάνω ως κορυφαία 

υποχρέωσή μου τη διαφύλαξη του αισθήματος δικαίου, ιδίως όταν αφορά τα νεότερα 

στελέχη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού, τους Επίκουρους Καθηγητές και τους Λέκτορες, τα 

οποία πρέπει να ωθήσουμε να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για το Πανεπιστήμιό μας.   

Απορρίπτω κατηγορηματικά την «κλικαδόρικη» νοοτροπία και τα νεποτικά ή προσωποπαγή 

«καθηγητικά φέουδα» ως μηχανισμούς επηρεασμού των ανελίξεων. 

 

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

 

3.1 Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

Σε πολλαπλές δημόσιες δηλώσεις του ο νυν Πρύτανης επαγγέλλεται την κατάργηση του 

Ιδρυτικού Νόμου του Πανεπιστημίου και την αντικατάστασή του με ένα νέο «συνοπτικό» 

νόμο στα πρότυπα αντίστοιχων νόμων στις βορειοευρωπαϊκές και ιδιαίτερα στις 

σκανδιναβικές χώρες· ως πόλεις με παράδοση σε «καλούς» νόμους για πανεπιστήμια 

αναφέρονται το Gröningen και το Όσλο.  Σύμφωνα με πληροφορίες που βασίζονται σε 

                                                                                                                                                                                                   
με στόχο τη χειραφέτηση από την εκβιαστική πίεση της αγοράς για εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και στράτευση 

της γνώσης μέσα από ασφυκτικά κριτήρια αποδοτικότητας. Ένα δημόσιο πανεπιστήμιο διεκδικεί χειραφέτηση από τον 

κρατισμό και τις αγορές ώστε να διαφυλάξει την ελευθερία της έρευνας και τη γέννηση του καινούργιου. 

2
 Ο ορισμός των ελαχίστων ακροατηρίων χρήζει επείγουσας αναθεώρησης.  Υποστηρίζω την κατάργηση του  «ξύλινου» 

κανόνα «5-10» για τα μεταπτυχιακά και προπτυχιακά μαθήματα αντίστοιχα. Κάθε τμήμα πρέπει να ορίσει μόνο του το 

ελάχιστο ακροατήριο για κάθε μάθημα λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, η προσφορά ικανού αριθμού μαθημάτων ελεύθερης επιλογής και η στρατηγική σημασία της 

επιτυχούς προσφοράς των μαθημάτων του προγράμματος, μεταξύ άλλων.  
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(δημόσιες) προγραμματικές δηλώσεις του Πρύτανη ενώπιον τμημάτων ή/και προσώπων, τη 

νομική επεξεργασία του νέου νόμου θα διεκπεραιώσει προσωπική του νομική σύμβουλος 

χωρίς καμία συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

 

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, ο νέος αυτός μεσσιανικός νόμος θα επιφέρει ριζικές 

αλλαγές και «βαθιές τομές» στη δομή, λειτουργία και φιλοσοφία του Πανεπιστημίου· θα το 

μετατρέψει ξεκάθαρα σε «επιχειρηματικό» πανεπιστήμιο, και αυτό εις βάρος του 

Πανεπιστημίου των Γραμμάτων και των Επιστημών.  Για παράδειγμα, ο νέος νόμος θα 

απαιτεί οι υποψήφιοι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις να κατέρχονται σε συνδυασμούς, με 

αποτέλεσμα να θεσπιστεί η απόλυτη κυριαρχία των μεγάλων κομμάτων, ο κομματισμός στις 

εκλογές και τις ανελίξεις και η πόλωση στο Πανεπιστήμιο.   

 

Την αντικατάσταση του Νόμου θεωρεί προφανώς ο ανθυποψήφιός μου ως μία από τις 

«διαρθρωτικές αλλαγές» που επαγγέλλεται χάριν του «εκσυγχρονισμού» και της «αλλαγής 

κουλτούρας», και ως τέτοια προωθείται. Το σενάριο, βεβαίως, της αλλαγής του νόμου δεν 

είναι καινοφανές.  Πριν από τέσσερα χρόνια οι πρυτανικές εκλογές έγιναν υπό τη δαμόκλειο 

σπάθη της επιβολής ενός νομοθετικού εκτρώματος που άκουγε στο όνομα Νόμος-Πλαίσιο, ο 

οποίος, στο όνομα και πάλι του «εκσυγχρονισμού» της νομοθεσίας, θέλησε να αλλοιώσει το 

θεσμικό πλαίσιο, τη φιλοσοφία και το χαρακτήρα των δημοσίων πανεπιστημίων ως 

Πανεπιστημίων των Γραμμάτων και των Επιστημών. 

 

Τάσσομαι θερμά υπέρ της διατήρησης του Ιδρυτικού Νόμου του Πανεπιστημίου.  Ο νόμος 

αυτός έχει αποτελέσει τη νομοθετική βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η μέχρι σήμερα 

επιτυχία και ανοδική πορεία του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Δεν μπορούμε να 

πειραματιζόμαστε με θεσμούς που δουλεύουν επιτυχώς.  Οι θεσμοί πρέπει να παραμείνουν 

φάροι σταθερότητας μέσα στην περιρρέουσα σύγχυση και ρευστοποίηση.  Αν τυχόν 

υπάρχουν αδυναμίες, αυτές θεραπεύονται με επί μέρους αλλαγές, όχι με κατάργηση του 

Ιδρυτικού Νόμου. 

 

3.2 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ 

Η παρουσία μου στις Πρυτανικές Αρχές αποτελεί εγγύηση για τη διατήρηση των 

απαραιτήτων ελέγχων και ισορροπιών («checks-and-balances») στα ανώτατα επίπεδα 

λήψης αποφάσεων και χάραξης στρατηγικής του Πανεπιστημίου. 

 

Μόνο με τον έλεγχο και την ισορροπία μπορεί το Πανεπιστήμιο να δρα με περίσκεψη και με 

πρόβλεψη των συνεπειών των δράσεών του.  Με την ισορροπία αποφεύγεται η 

μονολιθικότητα και η μονοκρατορία του ενός και της ομάδας του που εύκολα οδηγεί σε 

λάθη.  Ζούμε σε περίπλοκους καιρούς και η απερίσκεπτη δράση που ξεφεύγει από το 

συλλογικό έλεγχο μπορεί να επιφέρει απρόβλεπτες και οδυνηρές συνέπειες.  Δεν είναι 

δύσκολο να δώσουμε παραδείγματα τέτοιων συνεπειών:  Ξεκινούν με τη βιαστική 

«ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου πριν λίγα χρόνια, όπου θα παίρναμε νέες θέσεις 

Ακαδημαϊκού Προσωπικού έναντι επιτακτικής «κατασκευής» νέων μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων, τις οποίες, όμως, τελικά δεν πήραμε.  Φτάνουν μέχρι την ίδρυση και 

λειτουργία της Ιατρικής Σχολής όπου άρχισε να λειτουργεί το πρόγραμμα σπουδών χωρίς να 
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έχει αναλάβει καθήκοντα έστω ένα μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού και χωρίς 

προσεκτικό σχεδιασμό. 

 

Η διατήρηση ελέγχου και ισορροπιών δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την απόλυτη 

συμφωνία και ταύτιση απόψεων. Η βάση της άριστης συνεργασίας δεν είναι η πλήρης 

συμπόρευση και η προσυνεννοημένη πορεία αλλά ο σεβασμός προς την αντίθετη άποψη και 

την προσωπικότητα των διαφωνούντων, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 

εποικοδομητικοί εταίροι και όχι ως «αιρετικοί» που αποδιδράσκουν από την αγέλη. Τονίζω 

την πίστη μου στο σεβασμό του άλλου και την εκτίμησή μου στις συνεργασίες.  Με σεβασμό 

και εκτίμηση η συνεργασία είναι «καταδικασμένη» να επιτύχει ακόμη και εν μέσω 

διαφωνιών. Καταδικασμένοι να αποτύχουν είναι όσοι επιδιώκουν (με θεατρική σκηνοθεσία 

και διεκτραγώδηση) να αναγάγουν κάθε υγιή αντιπαράθεση και θεμιτή διαφωνία επί θεμάτων 

αρχών και δικαίου σε αποδιοπομπαίο τράγο, καθιστώντας αυτή την αναγωγή μοναδική 

προεκλογική τους πλατφόρμα και σημαία. 

 

Η συνέχιση της παρουσίας μου στην Πρυτανική Αρχή θα είναι ουσιαστική ώστε να υπάρχει 

συλλογική δράση και περίσκεψη.  Οι Αντιπρυτάνεις δεν πρέπει να είναι φερέφωνα ή 

συναινετικά υποχείρια του Πρύτανη, διότι άλλως δεν θα μπορούν να διορθώσουν λάθη 

που γίνονται από βιασύνη και έλλειψη μακρόπνοου ή προσεκτικού σχεδιασμού.  Οι 

Αντιπρυτάνεις οφείλουν να συμπληρώνουν τον Πρύτανη και να συνεργάζονται μαζί του 

ασκώντας εποικοδομητική κριτική και επιδιώκοντας αλλαγές σε λανθασμένες πολιτικές. 

 

3.3 ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΚΤΟΡΩΝ 

Τάσσομαι ανεπιφύλακτα και χωρίς προϋποθέσεις υπέρ της άμεσης ένταξης των Επικούρων 

Καθηγητών και Λεκτόρων στο συνταξιοδοτικό σχέδιο, σύμφωνα με τις πρόνοιες της αλλαγής 

του Ιδρυτικού Νόμου του Πανεπιστημίου διά της οποίας καταργήθηκε η διάκριση μεταξύ 

μονίμων και μη μονίμων θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού.  Θα εξακολουθήσω να 

υποστηρίζω τη θέση αυτή και την άρση της επ΄ αόριστον συνεχιζόμενης αδικίας εις βάρος 

των Επικούρων Καθηγητών και Λεκτόρων, οι οποίοι εξακολουθούν να στερούνται του 

νομίμου δικαιώματός τους στη σύνταξη μέσω της ούτω κληθείσας «παγοποίησης» της 

γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα και μάλιστα κατά παράβαση της ισχύουσας 

νομοθεσίας.  Το νόμιμο αυτό δικαίωμα των Επικούρων Καθηγητών και Λεκτόρων ισχύει 

ανεξάρτητα του χρόνου ανέλιξής τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.  Μεταφορά 

έναρξης της ένταξης στο χρόνο ανέλιξης στη «μόνιμη» βαθμίδα ισοδυναμεί ουσιαστικά με 

διατήρηση της διάκρισης σε μόνιμες και μη μόνιμες θέσεις, η οποία έχει καταργηθεί ρητά διά 

Νόμου από το 2001.  Πώς είναι δυνατόν το Συμβούλιο του πρώτου πνευματικού ιδρύματος 

της χώρας να λάβει απόφαση για συνέχιση μιας τόσο εξόφθαλμης παρανομίας;  

 

Όσον αφορά το συνταξιοδοτικό των νεοεισερχομένων συναδέλφων από την 1.10.2011 και 

εντεύθεν, τάσσομαι υπέρ και υποστηρίζω ενεργά την άμεσο δημιουργία συνταξιοδοτικού 

ταμείου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για τους νέους συναδέλφους.  Θεωρώ πως η έλλειψη 

τέτοιου ταμείου όχι μόνο αδικεί τους συναδέλφους αλλά και δημιουργεί σημαντικό 

αντικίνητρο για την προσέλκυση αξιόλογων νέων επιστημόνων από το εξωτερικό.  Στην 

κατεύθυνση αυτή συνεπεξεργάζομαι προς άμεσο κατάθεση ολοκληρωμένο σχέδιο για τη 
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δημιουργία συνταξιοδοτικού ταμείου με συνεισφορές (στο πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία) 

από το Πανεπιστήμιο και με κατάλληλη αξιοποίηση των φορολογικών ελαφρύνσεων ή της 

απαλλαγής από τους φόρους κατά τα πρότυπα διεθνώς καθιερωμένων σχημάτων με 

προσδιορισμένες συνεισφορές (δείτε «defined-contribution pension schemes»). 

 

4. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Ευελπιστώ ότι οι θέσεις μου τυγχάνουν της δικής σας έγκρισης και αποδοχής.   

 

4.1 ΣΥΝΟΨΗ 

Κατά τη νέα θητεία μου στο αξίωμα θα πασχίσω, πάντοτε με μέτρο λόγου και σεμνότητα, να 

κυριαρχήσουν οι ορθόδοξες ακαδημαϊκές αρχές, το ήθος, η προσήλωση στους θεσμούς, ο 

σεβασμός προς την ετερότητα, οι δίκαιες, διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες. Θα 

συνεχίσω να επιδιώκω τον εξαντλητικό διάλογο, τη συνεννόηση και την αξιοποίηση της 

εμπειρογνωμοσύνης ως μέσων που θα διασφαλίζουν την ευρύτερη δυνατή συναίνεση. 

 

4.2 Η ΨΗΦΟΣ ΣΑΣ 

Η ψήφος δεν είναι παρά ένα μερίδιο ευθύνης για την υπερίσχυση του Πανεπιστημίου των 

Γραμμάτων και των Επιστημών, το οποίο αναλογεί στην καθεμιά και στον καθένα από εμάς: 

φοιτήτρια/φοιτητή, Διοικητικό ή Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Χρησιμοποιήστε την σωστά ώστε 

να διαφυλάξετε για τις επερχόμενες γενιές την ελπίδα για ένα πανεπιστήμιο που θα μας τιμά. 

Καλώ ιδιαίτερα τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού να συμμετάσχουν στις Πρυτανικές 

εκλογές και να μην αποποιηθούν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί. Ας αναλογισθούν, 

εξάλλου, τη συνεχή στήριξή μου κατά την παρελθούσα τετραετία στο Διοικητικό Προσωπικό 

και το έργο του, στήριξη που καταδεικνύεται, για παράδειγμα, με την καταλυτική 

υποστήριξή μου ώστε να λάβει τελικά ο Εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού στην 

Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών το δικαίωμα ψήφου που του παρέχει ο Νόμος και το 

οποίο του είχε αυθαίρετα αφαιρεθεί.  

 

Ευελπιστώ ότι η δική σας ψήφος θα είναι έκφραση της στήριξης των θέσεών μου και θα μου 

προσφέρει την πραγματική χαρά να συνεχίσω να σας υπηρετώ με επιμέλεια, αφοσίωση, 

ζήλο, επαγγελματισμό και ανιδιοτέλεια. 

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

 

Λευκωσία, 4 Νοεμβρίου 2014 

 

 

Μάριος Μαυρονικόλας 

Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής 

Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης 


