
 

 

  

  
 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΥΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΕΣ 

ΚΑΙ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησε την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019  επτά μέλη του ακαδημαϊκού και 

διοικητικού του προσωπικού που αφυπηρέτησαν και ταυτόχρονα καλωσόρισε στην κοινότητα τα 

νεοεισερχόμενα  της μέλη. 

 

Δόθηκε έτσι το συμβολικό μήνυμα του κύκλου της επαγγελματικής ζωής,  όπου οι αφυπηρετούντες αφήνουν 

ως παρακαταθήκη τη γνώση και την εμπειρία τους στα νέα μέλη, που έχουν πια μπροστά τους την 

πρόκληση να προσφέρουν καθένας μέσα από το επιστημονικό του πεδίο τοπικά αλλά και διεθνώς.  

 

Κατά την εκδήλωση υποδοχής, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης 

καλωσόρισε τα 27 νέα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, υπογραμμίζοντας ότι είναι τιμή να υπηρετούμε το 

Ανώτατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα του τόπου. Θεωρώ, πρόσθεσε ο κ. Χριστοφίδης, ότι ο καθένας από εσάς 

μπορεί να προσφέρει το δικό του λιθαράκι στο μέτρο των δυνατοτήτων του κι από τη δική του ειδικότητα 

έχοντας πάντοτε υπόψη ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν ανήκει σε κανένα, αλλά είναι ένας οργανισμός που 

ανήκει σε όλους εμάς. Ένας σωστός οργανισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρύτανης, δεν πρέπει να 

διακρίνεται από συγκεκριμένα άτομα, αλλά για το σύνολο των επιτευγμάτων του προσωπικού του ως 

οντότητα. 

 

Ακολούθως ο κ. Χριστοφίδης προέβη σε ειδική αναφορά για κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του 

ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού που αποχαιρετούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, απονέμοντάς τους 

ταυτόχρονα τιμητικές πλακέτες. Εξέφρασε δε τη βεβαιότητά του ότι και τα επτά μέλη θα συνεχίσουν να 

προσφέρουν και στο πανεπιστήμιό τους και στην κοινωνία με ότι και να καταπιαστούν στο μέλλον. Τα επτά 

μέλη που αφυπηρέτησαν είναι ο Καθηγητής Αντρέας Κωνσταντίνου, του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, 

ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου, του Τμήματος Επιστημών Αγωγής, ο Καθηγητής Μιχάλης Πιερής, του 

Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και Διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου, ο 

Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών ΄Αγης Ελισσαίος, η Γραμματειακή Λειτουργός Έλενα Κυπριανού, η 

Χρυστάλλα Θεοχάρους, της Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και τέλος ο Τεχνικός Μηχανικός, Ιωάννης 

Κασινόπουλος. 
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