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Σο Πανεπιζηήμιο Κύπροσ διαυεύδει ηοσς ιζτσριζμούς  

για ζσνεργαζία ηοσ με «πανεπιζηήμιο» ηοσ υεσδοκράηοσς 

 

Λεπθσζία, 19 Ννεκβξίνπ 2009 

 

Τν Παλεπηζηήκην Κύπξνπ παξαηεξεί όηη ε εθεκεξίδα «Τν Πνληίθη» πξνζπαζεί ζε ηίηιν 

άξζξνπ ηεο, λα παξαπνηήζεη ηα γεγνλόηα θαη λα δηαζηξεβιώζεη ηελ αιήζεηα ζε όηη αθνξά  

ην απνηέιεζκα ηεο δηνηθεηηθήο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε, γηα δηεξεύλεζε ησλ θαηαγγειηώλ 

πνπ έθεξαλ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ λα ζπλεξγάδεηαη κε ιεγόκελν 

παλεπηζηήκην ζηα θαηερόκελα.  

 

Ο ηίηινο ηεο εθεκεξίδαο «Παξαδνρή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ζπλεξγαζία κε “παλεπηζηήκηα” 

ηνπ ςεπδνθξάηνπο!”, ν νπνίνο ζπλνδεύεη απηνύζηα ηελ αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ην 

Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 2009, κεηά ηελ νινθιήξσζε εζσηεξηθήο έξεπλαο,  

παξαπιεξνθνξεί ην αλαγλσζηηθό θνηλό θαη δηαζηξεβιώλεη ην πεξηερόκελν ηεο 

αλαθνίλσζεο.   

 

Τν Παλεπηζηήκην Κύπξνπ απνξξίπηεη επίζεο ηνπο ηζρπξηζκνύο δεκνζηεύκαηνο ηεο 

εθεκεξίδαο «Τν Πνληίθη», ην νπνίν θάλεη ιόγν γηα θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο έξεπλαο απνδίδνληαο κάιηζηα κεησηηθνύο ραξαθηεξηζκνύο θαη αθήλνληαο 

αηρκέο γηα ζπγθάιπςε ηεο ππόζεζεο. Τν Παλεπηζηήκην επηζεκαίλεη όηη ε δηεξεύλεζε ηπρόλ 

θαηαγγειηώλ γηα παξαβίαζε θαλνληζκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γίλνληαη κέζσ ησλ 

πξνβιεπόκελσλ δηαδηθαζηώλ θαη κε δηαθάλεηα, νη δε δηνηθεηηθέο έξεπλεο πξνβιέπνπλ 

ρξνλνβόξεο θαη όρη επηπόιαηεο δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο αλαθνηλώλνληαη 

δεκόζηα.  

 

Δηεπθξηλίδεηαη όηη, ζύκθσλα κε ην πόξηζκα ηεο έθζεζεο ηεο δηνηθεηηθήο έξεπλαο, ν ελ 

ιόγσ θαζεγεηήο ζπκκεηείρε ζε έλα λόκηκν δηθνηλνηηθό πξόγξακκα θαη νπδέπνηε ππήξμε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ιεγόκελν παλεπηζηήκην ζηα θαηερόκελα.   

 

Σπγθεθξηκέλα, πξνθύπηεη όηη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ ηνπξθηθή θαη 

αγγιηθή έθδνζε, ιόγσ αβιεςίαο ηνπ θαζεγεηή θαηά ηε δηαδηθαζία κεηάθξαζεο από ηελ 
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πξσηόηππε ειιεληθή έθδνζε, έδηλαλ ηελ εζθαικέλε εληύπσζε όηη ππήξμε ζπλεξγαζία 

κεηαμύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη ιεγόκελνπ παλεπηζηεκίνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηε κεηάθξαζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ζηελ ηνπξθηθή γιώζζα.  

 

Η Επηηξνπή Πεηζαξρηθνύ Ειέγρνπ, αθνύ έιαβε ππόςε ηεο επηζηνιή κεηακέιεηαο ηνπ ελ 

ιόγσ θαζεγεηή θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο είρε ήδε πξνβεί, απνθάζηζε 

νκόθσλα ηελ επηβνιή ρξεκαηηθήο πνηλήο γηα ηνλ κε ελδειερή έιεγρν ηεο κεηάθξαζεο ησλ 

βηβιίσλ θαη ησλ άιισλ εθδόζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

 

Σύκθσλα κε ηα γεγνλόηα, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζηελ έθζεζε ηεο δηνηθεηηθήο έξεπλαο, 

ηνλ Ινύιην ηνπ 2007 δηνξγαλώζεθε κηα ζεηξά καζεκάησλ γηα καζήηξηεο Γπκλαζίνπ κε 

ζέκα, «Οη Γπλαίθεο ζηελ Επηζηήκε». Σηα καζήκαηα ζπκκεηείραλ 50 καζήηξηεο ειηθίαο 11-

14 εηώλ, νθηώ από ηηο νπνίεο ήηαλ Τνπξθνθύπξηεο πνπ θνηηνύζαλ ζε ζρνιεία ησλ 

ειεύζεξσλ πεξηνρώλ. Τα καζήκαηα δίδαμαλ Ειιελνθύπξηνη εθπαηδεπηηθνί θαη κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο, ππό ηελ επηζηεκνληθή επνπηεία ηνπ ελ ιόγσ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κύπξνπ.  

 

Γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ καζεκάησλ αλαπηύρζεθε δηδαθηηθό πιηθό ζηελ Ειιεληθή, ηελ 

Αγγιηθή θαη ηελ Τνπξθηθή γιώζζα κε ηίηιν, «Καηαζθελώζεηο επηζηήκεο γηα θνξίηζηα: έλαο 

πξσηόηππνο νδεγόο δξαζηεξηνηήησλ επηζηήκεο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό». Σεκεηώλεηαη όηη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάθξαζεο ηνπ πιηθνύ δελ ππήξμε εκπινθή δηνηθεηηθώλ 

ππεξεζηώλ ή Τκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.  

 

Η Δηνηθεηηθή Έξεπλα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη εμαηηίαο ηεο εζθαικέλεο εληύπσζεο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα δήζελ ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη 

ιεγόκελνπ παλεπηζηεκίνπ ζηα θαηερόκελα, παξαβηάζηεθε ε πνιηηηθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κύπξνπ, βάζεη ηεο νπνίαο απαγνξεύεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ κε κε αλαγλσξηζκέλα από ηελ 

Κππξηαθή Δεκνθξαηία ηδξύκαηα ή νξγαληζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζηα θαηερόκελα.  

 

Τν Παλεπηζηήκην Κύπξνπ δηεπθξηλίδεη όηη βξίζθεηαη ζε ηζρύ ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη 

κέρξη ζήκεξα θαη ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζε παιαηόηεξε απόθαζε ηεο Σπγθιήηνπ, ζύκθσλα 

κε ηελ νπνία, «ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

Δηθνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα ππό ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηδηόηεηα. Όκσο, ην Παλεπηζηήκην 

Κύπξνπ δελ εκπιέθεηαη ζε πξνγξάκκαηα κε ηα παλεπηζηήκηα ηνπ ςεπδνθξάηνπο». 

 

 

                                                                                                    Τέινο Αλαθνίλσζεο 

 


