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Λευκωσία, 30 Σεπτεμβρίου 2011 

 

Η ΑΛΟΓΟΜΥΓΑ: ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
Παρουσίαση του βιβλίου του Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου 

Το βιβλίο του Σταύρου Α. Ζένιου με τίτλο, Η Αλογόμυγα: Σκέψεις για ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο 
στην Κύπρο παρουσίασε στο κοινό, με εκδήλωση που διοργάνωσε, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την 
Πέμπτη, 22  Σεπτεμβρίου.  Την  εκδήλωση  τίμησαν με  την  παρουσία  τους  εκπρόσωποι  κομμάτων, 
βουλευτές,  ο  Γενικός  Εισαγγελέας  της  Δημοκρατίας,  άλλοι  πολιτειακοί  αξιωματούχοι, 
ακαδημαϊκοί, φοιτητές και πλήθος κόσμου.  

Στο  βιβλίο  του,  ο  Καθηγητής  Διοικητικής  Επιστήμης  και  Χρηματοοικονομικών  Σταύρος  Ζένιος, 
πρώην  Πρύτανης  του  Πανεπιστημίου  Κύπρου  και  Senior  Fellow  στο  Wharton  School  του 
Πανεπιστημίου  της  Πενσυλβανίας,  αναλύει  τις  ευθύνες  του  πρώτου  ανώτατου  ακαδημαϊκού 
ιδρύματος της χώρας απέναντι στην κυπριακή κοινωνία, και μας προκαλεί να προβληματιστούμε 
και να σκεφτούμε δημιουργικά για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σημερινής πολύπλοκης 
πραγματικότητας.   Όπως  χαρακτηριστικά  αναφέρει  στον  πρόλογο  του  βιβλίου  ο  Πρύτανης  του 
Πανεπιστημίου  της  Βιέννης  Georg  Winckler,  ο  Σταύρος  Ζένιος  παρουσιάζει  τις  ευθύνες  του 
Πανεπιστημίου  Κύπρου  έναντι  της  κυπριακής  κοινωνίας,  αλλά  αναλαμβάνει  και  τη  δική  του 
ευθύνη  έναντι  του Πανεπιστημίου  του.  Τα Πανεπιστήμια σημειώνει  ο Winckler  πρέπει  να  έχουν 
επίγνωση  του  γεγονότος  ότι  έχουν  υποχρέωση  να  δρουν  σαν  την  αλογόμυγα  του  Σωκράτη  και 
ενοχλώντας να παρακινούν την κοινωνία όπως προβληματίζεται για τις προκλήσεις του σήμερα.  

 
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν οι: Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης 
του  Πανεπιστημίου  Κύπρου,  κ.  Χάρης  Χαραλάμπους,  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  του 
Πανεπιστημίου  Κύπρου  και  ο    κ.  Γιαννάκης  Ομήρου,  Α.Ε.  Πρόεδρος  της  Βουλής  των 
Αντιπροσώπων.  Η  παρουσίαση  του  βιβλίου  έγινε  από  τους  Καθηγητές,  Μιχάλης  Ατταλίδη, 
Πρύτανη  του Πανεπιστημίου Λευκωσίας  και  Χαρίδημο Τσούκα,  Κάτοχο  της  Έδρας Columbia 



 

Shipmanagement  στη  Στρατηγική  Διοίκηση  στο  Πανεπιστήμιο  Κύπρου  και  Καθηγητή 
Στρατηγικής Διοίκησης και Οργανωτικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Warwick. Σε 
σχόλια  προέβη  ο  Διεθνολόγος,  Πανεπιστημιακός,  Διευθυντής  της  σειράς  Διεθνής  και 
Ευρωπαϊκή Πολιτική των εκδόσεων Παπαζήση, κ. Σωτήρης Ντάλης και ο ίδιος ο συγγραφέας. 
 
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου χαρακτήρισε το βιβλίο 
ευγενικά ανατρεπτικό,  ενώ ο Πρύτανης αναφέρθηκε στη μακρά παράδοση  της αλογόμυγας 
στην  ελληνική  ιστορία  και  μυθολογία,  την  οποία  το  βιβλίο  πραγματεύεται  με  παραβολικό, 
αλλά  και  σύνθετο  και  προπάντων  συνθετικό,  όπως  χαρακτηρίστηκε  από  τον  Καθηγητή 
Τσούκα, ο λόγος του κ.Ζένιου. 

 
H  εκδήλωση  τελούσε   υπό  την αιγίδα  της Α.Ε. Προέδρου  της Βουλής  των Αντιπροσώπων κ. 
Γιαννάκη Ομήρου, ο οποίος κατά το χαιρετισμό του σημείωσε ότι  «Η «Αλογόμυγα ‐ Σκέψεις 
για  ένα  σύγχρονο  πανεπιστήμιο  στην  Κύπρο»  αξίζει  να  διαβαστεί  για  τις  καινοτόμες, 
ριζοσπαστικές  και  κρυστάλλινες  και  ρεαλιστικές  προτάσεις  πολιτικής  για  την  Ανώτατη 
εκπαίδευση και όχι μόνο. Παράλληλα σύστησε στο ακροατήριο όπως διαβάσει το βιβλίο ως 
μια  πραγματεία  σύγχρονης  σκέψης  με  τη  σφραγίδα  ενός  λαμπρού  και  καταξιωμένου 
ακαδημαϊκού. Ο  συγγραφέας  σημείωσε  διαρρηγνύει  την  επιφάνεια  και  με  διεισδυτική  και 
κριτική διάθεση αναδεικνύει προβλήματα,  καταθέτει προβληματισμούς,  υποδεικνύει  λύσεις 
και  διατυπώνει  ευθαρσώς  την  άποψη  του  μακριά  από  υποκριτικές  ουδετερότητες  και 
αποστάσεις  ασφαλείας.  Κυρίως,  κατέληξε,  ο  Σταύρος  Ζένιος,  μέσα  από  τη  συνολική  του 
προσέγγιση  διατυπώνει  το  όραμα  του  σε  ότι  πιο  ελπιδοφόρο  μπορεί  να  επενδύσει  μια 
κοινωνία. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα στηριγμένο στην ποιότητα και στην αξιολόγηση, όπου οι 
σύγχρονες  υποδομές,  η  πληροφορική  και  οι  νέες  τεχνολογίες  θα  είναι  αυτονόητη 
καθημερινότητα στο σχολείο και στο Πανεπιστήμιο. Μέσα στη σημερινή πολυδιάστατη κρίση, 
το βιβλίο  του Σταύρου Ζένιου είναι μια πρόταση αλήθειας,  ευθύνης και χάραξης ασφαλούς 
πορείας προς το μέλλον. 
 
Το βιβλίο διατίθεται προς πώληση στα βιβλιοπωλεία Πράγα.  
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