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 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποχαιρέτησε  

τους αφυπηρετήσαντες και καλωσόρισε τα νέα του μέλη  
 

Ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τα όσα πρόσφεραν στην μακρόχρονη πορεία τους στην 
πανεπιστημιακή κοινότητα, την επιστήμη τους, αλλά και την κοινωνία, όπως και προκαταβολικά, για 
όσα ενδέχεται να προσφέρει με τον ίδιο ζήλο το «νέο αίμα», βαδίζοντας πάνω στις αναλλοίωτες αρχές 
που είναι ήδη χαραγμένες, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, εκδήλωση προς τιμή 
του απερχόμενου ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και των νέων μελών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, καλωσορίζοντας τους είκοσι 
νέους και νέες ακαδημαϊκούς, σημείωσε πως “η σεμνή τελετή πραγματοποιείται, στα πρόσωπα των 
“νεοεισερχόμενων” και “απερχόμενων” συναδέλφων και ουσιαστικά αναγνωρίζεται μια χρονική 
μετάβαση που σηματοδοτεί αλλαγές σε πρόσωπα και χαρακτηριστικά της όλης πορείας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, με κύριο γνώμονα τη συνεχή προκοπή και ανοδική του πρόοδο σε τοπικό και 
διεθνές επίπεδο, για το μέγιστο δυνατό καλό, της κυπριακής κοινωνίας και των ανθρώπων της”. Ο 
Πρύτανης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μνήμη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού 
που ”έφυγε” πρόωρα από τη ζωή. 
 
Από το ακαδημαϊκό προσωπικό αφυπηρέτησαν οι: Χρίστος Ν. Σχίζας (1991-2020), Καθηγητής του 
Τμήματος Πληροφορικής, Χαράλαμπος Τσέρτος (1993-2020), Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, Ιωσήφ 
Ιωσήφ (1995-2020), Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Γεώργιος 
Πάνος (2017-2020), Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής. Από το διοικητικό προσωπικό αφυπηρετήσαντες 
είναι οι: Κώστας Ματσούκας (1991-2020), Αρχιτέκτονας Μηχανικός των Τεχνικών Υπηρεσιών, Πανίκος 
Σταυρινός (1993-2020), Ανώτερος Τεχνικός των Τεχνικών Υπηρεσιών, Γιώργος Χατζηκωστής (1995-
2020), Τεχνικός Ηλεκτρολογίας των Τεχνικών Υπηρεσιών, Χρίστος Γαλανός (1994-2020), Αποθηκάριος 
των Οικονομικών Υπηρεσιών και Χαρούλα Ευθυμίου (2002-2020), Καθαρίστρια. 
 
Στη δεξίωση που ακολούθησε οι παρευρισκόμενοι από το «παλαιό και νέο αίμα» είχαν την ευκαιρία να 
συζητήσουν μεταξύ τους, εμβαθύνοντας τόσο στον αναπτυξιακό ρόλο που διαδραματίζει το Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, όσο και στη συνεισφορά των ιδίων για ουσιαστική εκπαίδευση των 
φοιτητών/τριών, αναζητώντας τρόπους πρακτικής διασύνδεσης των επιστημονικών γνώσεων, με τις 
ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας, για ένα καλύτερο αύριο. 
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