
 

 

  
 

 

Αποχαιρετώντας τους αφυπηρετήσαντες και 
καλωσορίζοντας τα νέα του μέλη της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας 
 

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 17 Νοεμβρίου 2021, 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 11 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 κ. Χριστοφίδης κάλεσε τα νέα μέλη να στοχεύουν ψηλά, τόσο για τους ίδιους όσο και το 
πρώτο ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα του τόπου. Οι προσδοκίες μας είναι μεγάλες, 
πρόσθεσε, για να δώσετε ώθηση στην έρευνα, να συνεργαστείτε με εταίρους σε τοπικό και 
διεθνές επίπεδο, να συνεισφέρετε στην ανάπτυξη του πανεπιστημίου και τη διεθνή του 
αναγνώριση, αλλά και να συμβάλετε στην ουσιαστική εκπαίδευση των φοιτητών μας, 
αναζητώντας συνεχώς τρόπους διασύνδεσης των επιστημονικών γνώσεων με τις ανάγκες 
της αγοράς και της κοινωνίας. «Δεν έχω αμφιβολία ότι με το έργο σας θα συνδράμετε στην 
υλοποίηση των στόχων και των σκοπών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τολμήστε να μας 
εκπλήξετε με το διδακτικό και ερευνητικό σας έργο, να αποτελέσετε δημιουργική δύναμη 
για την κοινότητα και παράδειγμα προς μίμηση».  

Ο κ. Χριστοφίδης ευχαρίστησε να απερχόμενα μέλη για την προσφορά τους, εκφράζοντας 
παράλληλα τη βεβαιότητα ότι θα εξακολουθήσουν να προσφέρουν επιστημονικά και 
ανθρώπινα στην κοινωνία και το πανεπιστήμιο, οποιαδήποτε και εάν θα είναι τα 
μελλοντικά τους σχέδια, επαγγελματικές ή εθελοντικές τους δραστηριότητες. Για το κάθε 
έναν ξεχωριστά από τα μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού που 
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αποχαιρετούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες ως ένδειξη 
αναγνώρισης και εκτίμησης της πολύτιμης προσφοράς τους.  

Από το ακαδημαϊκό προσωπικό αφυπηρετούν οι Καθηγητές Στέλιος Ν. Γεωργίου (1992-
2021), Σάββας Κατσικίδης (1995-2021) και Χρήστος Δερβένης (2018-2021).  Από το 
διοικητικό προσωπικό αφυπηρετούν οι: Γιώργος Λαμπριανού, Μάριος Ρούσος, Μαρίνα 
Αυγουστή, Εύης Δρουσιώτης, Μαρία Κελβέρη, Σωτηρούλα Μαυρή, Δώρα Φοίβου και 
Ιφιγένεια Σοφοκλέους.  

Ο Πρύτανης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μνήμη του ακαδημαϊκού και διοικητικού 
προσωπικού που «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή: Ελένη Κυριάκου-Χατζηγεωργίου, Ανδρέα 
Παπαπαύλου, Γιώργο Νησιώτη και Μιχάλη Πιερή. 
 
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. 

 
Τέλος ανακοίνωσης 


