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Α' ΜΕΡΟΣ
Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας
από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνο
Χριστοφίδη
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,

Τι καταφέραμε σε αυτά τα 25 χρόνια;

Αξιότιμοι κύριοι Πρέσβεις, επικεφαλής και εκπρόσωποι
διπλωματικών αποστολών

• Με συλλογική προσπάθεια συγκαταλεγόμαστε σήμερα ανάμεσα
στα 1.000 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Δηλαδή TOP 3% σε
διεθνές επίπεδο. Χρόνο με το χρόνο σημειώνουμε σημαντική άνοδο.
Αυτό φαίνεται σε τέσσερις διαφορετικές διεθνείς κατατάξεις. Δεν
χρειάζεται να είσαι πανεπιστήμιο μιας μεγάλης χώρας για να φθάσεις
στην κορυφή. Απλά χρειάζεσαι ένα πλαίσιο και ένα όνειρο.

Καλησπέρα σας!
Στις 13 Ιουλίου 1989 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφιζε τον «Περί
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο». Ο Νόμος θα υπογραφόταν στο
Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 26
Ιουλίου του ιδίου έτους. Για τους επόμενους 9 μήνες η Βουλή ψήφιζε
όλους τους Κανονισμούς. To 1990, έχουμε τις πρώτες προσλήψεις
διοικητικού και εκλογές ακαδημαϊκού προσωπικού.
Τον Σεπτέμβριο του 1992 υποδεχτήκαμε 471 φοιτητές σε 8 συνολικά
Τμήματα από 3 διαφορετικές σχολές. Σήμερα, με τη συμπλήρωση
25 χρόνων από τη ψήφιση του Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου,
έχουμε καταφέρει να στεγάζουμε τα οράματα και τα όνειρα 7.000
φοιτητών, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, σε 8 σχολές,
22 τμήματα και 11 ερευνητικές μονάδες.
25 χρόνια μετά και τα αποτελέσματα είναι πρόδηλα: – πέραν από
τα άσπρα μαλλιά, των περισσότερων από τους συναδέλφους
που ενταχθήκαμε από νωρίς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου –
η πανεπιστημιακή μας κοινότητα αποτελείται από 20.000
απόφοιτους και 1.133 συνολικά ακαδημαϊκούς και διοικητικούς,
συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών συνεργατών, των
ερευνητών και των ειδικών επιστημόνων.

• Έχουμε επιτύχει να καθιερωθούμε στη συνείδηση των πολιτών,
ως αξιόπιστος θεσμός που προάγει την κοινωνική ανάπτυξη. Σε
πρόσφατο ερώτημα του ποιος είναι ο πιο αξιόπιστος θεσμός της
Κυπριακής Δημοκρατίας οι πολίτες απάντησαν «Το Πανεπιστήμιο
Κύπρου».
• Η εξασφάλιση σημαντικών διακρίσεων σε τοπικό και διεθνές
επίπεδο, στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της
καινοτομίας, αποδεικνύουν εμπράκτως την αφοσίωσή μας στην
καταξίωση του οργανισμού.
• Η χρηματοδότηση της έρευνας που λαμβάνει χώρα στα εργαστήριά
μας, ενισχύει την οικονομία της χώρας. Μας δίνει τη μοναδική
ευκαιρία να είμαστε κομμάτι της νέας επιστημονικής και
τεχνολογικής πραγματικότητας που θα καθορίσει το μέλλον.
• Πάμε καλά στην Ευρώπη! Απορροφώντας σημαντικό αριθμό των
ερευνητικών προγραμμάτων υψηλού κύρους ERC. Είμαστε, επίσης,
ανταγωνιστικοί στα προγράμματα του Ορίζοντα 2020. Βρισκόμαστε
στη θέση 76 ανάμεσα σε 4.130 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
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Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας
από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνο
Χριστοφίδη
(συνέχεια)

• Η ερευνητική μας προσπάθεια έχει πάρει νέες διαστάσεις και ο
αριθμός των συναδέλφων από όλες τις Σχολές που συμμετέχουν
σε ερευνητικά προγράμματα αυξάνεται συνεχώς. Παράλληλα,
συνάδελφοί μας συμμετέχουν στο διεθνή διάλογο επί διαφόρων
θεμάτων που απασχολούν την παγκόσμια κοινωνία, ενώ στις Σχολές
μας παράγεται η συντριπτική πλειοψηφία των διεθνών δημοσιεύσεων
και βιβλίων της Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με σταθερά
βήματα, μετατρέπεται στο μεγάλο επιστημονικό παράθυρο της
Κύπρου προς τον κόσμο.
• Προχωράμε με σταθερά βήματα προς την κατεύθυνση της
διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου, μετά την ίδρυση και λειτουργία
των Ινστιτούτων Θερβάντες και Κομφούκιος. Του επικείμενου
προγράμματος Εβραϊκών Σπουδών. Χρόνο με το χρόνο αυξάνονται
τα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών.
Η χρονιά που πέρασε σηματοδοτήθηκε από το δάνειο ύψους €162
εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το
όραμά μας για τη θεμελίωση της «Πόλης της Γνώσης» είναι σήμερα
εφικτό. Γιατί θέλουμε να αναπτύξουμε εκείνες τις εγκαταστάσεις που
θα φιλοξενούν 10.000 φοιτητές, 2.000 ερευνητές και 1.000 συνολικά
ακαδημαϊκούς και διοικητικούς. Δεν είναι η γιγάντωση των μεγεθών
αυτή καθαυτή που συναρπάζει, αλλά το γεγονός ότι αυτό θα συμβεί
εν μέσω της χειρότερης κρίσης που έχει ζήσει ο τόπος από το 1974.
Στο σημερινό μου λόγο, αντί να επικεντρωθώ στο τι πετύχαμε αυτά τα
25 χρόνια, επιτρέψτε μου να εστιάσω στα οράματα και τις φιλοδοξίες
του οργανισμού για τα επόμενα 5 χρόνια, για την επόμενη 25ετία.
Μεγαλύτερη ελπίδα και φιλοδοξία μας είναι η δημιουργία του
Πανεπιστημίου της μετά λύσης εποχής, του χώρου συνάντησης όλων

των νέων της Κύπρου, όλων των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου,
μακριά από διακρίσεις, μισαλλοδοξίες και διαχωρισμούς.
Δεν ξεχνάμε τον μεγάλο στρατηγικό στόχο κάθε αληθινού Κύπριου
πατριώτη: την επανένωση της χώρας μας.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό πρότυπο, ως προς
τη λειτουργία του, την εφευρετικότητα, την αυτενέργεια και την
επινοητικότητα των μελών του.
Όταν ξεκινούσαμε τα πρώτα μαθήματα το 1992 στην ιστορική
παιδαγωγική ακαδημία πόσοι άραγε συλλογίζονταν ότι θα γιορτάζαμε
τη συμπλήρωση 25 χρόνων σε έναν ολότελα διαφορετικό χώρο, εδώ
στην Πανεπιστημιούπολη; Πόσοι άραγε είχαν ονειρευτεί το σημερινό
μέγεθος του Πανεπιστημίου; Μέγεθος, τόσο σε έκταση, αλλά κυρίως
σε ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού, με πολλά όνειρα και οράματα για
το μέλλον.
Τολμάμε να επιδιώκουμε τον συνεχή εκσυγχρονισμό, να
σχεδιάζουμε για το σήμερα και το αύριο. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε
να ανταπεξέλθουμε και να ανταγωνιστούμε σε διεθνές επίπεδο, στο
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε επικεντρωθεί στον εκσυγχρονισμό της
νομοθεσίας του Πανεπιστημίου μας. Για να έχει τη δυνατότητα το
Πανεπιστήμιο Κύπρου να ιδρύει τις δικές του μικρομεσαίες και μεγάλες
επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας∙ τεχνοβλαστούς, επιχειρήσεις,
στις οποίες οι απόφοιτοί μας, κρατώντας τη διασύνδεσή τους με το
Πανεπιστήμιο, να δημιουργούν εστίες καινοτομίας, και αργότερα να
εργοδοτούν οι ίδιοι νέους απόφοιτους.
Βλέπετε χρειαζόμαστε μερικές έξυπνες καινοτόμες ιδέες για να

απογειώσουμε και πάλι τη χώρα μας. Προτείνουμε, δηλαδή, στην
Πολιτεία και κατ’ επέκταση στην κοινωνία έναν σύγχρονο ενάρετο
κύκλο ανάπτυξης.
Προχωράμε λοιπόν στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας μας και
επιδιώκουμε να είμαστε περισσότερο αυτόνομοι, ακαδημαϊκά,
διοικητικά, και οικονομικά. ΔΕΝ θέλουμε να είμαστε ένα
κρατικοδίαιτο-κρατικό πανεπιστήμιο, αλλά ένα δημόσιο πανεπιστήμιο.
Αντιλαμβάνεστε ότι, τα ιδρύματα που έχουν πλήρη αυτονομία είναι
αποδεδειγμένα πιο ευέλικτα, διότι δεν δεσμεύονται από δυσκίνητη
γραφειοκρατία και εξωτερικές δεσμεύσεις. Ως εκ τούτου, μπορούν να
διαχειρίζονται τους πόρους τους με ευελιξία και να ανταποκρίνονται
άμεσα στις απαιτήσεις μιας ταχέως μεταβαλλόμενης παγκόσμιας
αγοράς.
Ταυτόχρονα, επιζητούμε τον συνεχή έλεγχο. Ο έλεγχος και η λογοδοσία
είναι βασικά συστατικά του DΝΑ ενός υγιούς οργανισμού.
Επιζητούμε, παράλληλα, με τη διδασκαλία και την έρευνα να
τολμήσουμε να επιχειρήσουμε κάτι μοναδικό, κάτι διαφορετικό,
κάτι καινούριο. Θέλουμε η επιχειρηματικότητα να έχει δεσπόζουσα
θέση στις δραστηριότητες και την καθημερινότητα του οργανισμού
μας. Επιθυμούμε οι άνθρωποί μας να μπορούν να αξιοποιήσουν και να
εφαρμόσουν μέσα στον οργανισμό μας τις καινοτόμες ιδέες τους.
Σκοπεύουμε, για παράδειγμα, σε συνεργασία με τη Μητρόπολη
Ταμασού και Ορεινής, να φτιάξουμε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό κέντρο
υδροταμίευσης.
Σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός χαρουποδάσους βιολογικής
καλλιέργειας, τόσο για ερευνητικούς όσο και για επιχειρησιακούς

σκοπούς. Σχεδιάζουμε ένα εργοστάσιο τροφίμων υψηλής τεχνολογίας.
Συνεργαζόμαστε για αυτόν το σκοπό με μεγάλες πολυεθνικές
εταιρείες τροφίμων για τη δημιουργία υποδομών παραγωγής υψηλής
τεχνολογίας και ανοίγουμε έτσι προοπτικές για τους αποφοίτους μας.
Θέλουμε να επαναφέρουμε τα μεγάλα πλεονεκτήματα του τόπου
μας χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Εστιάζουμε στην
ανάπτυξη της εναλλακτικής πράσινης οικονομίας και την προώθηση
των κυπριακών προϊόντων που συνδέονται με την ιστορία μας.
Το Πανεπιστήμιο έχει σχέδιο και για το Τρόοδος∙ μια περιοχή ύψιστης
σημασίας και φυσικού πλούτου, στην οποία μέχρι σήμερα γυρίζαμε
την πλάτη. Είμαστε σε θέση να αναβαθμίσουμε το νοσοκομείο
της Κυπερούντας σε πανεπιστημιακό, με εξειδίκευση σε θέματα
πνευμονολογίας.
Στα σχέδιά μας βρίσκεται και η ανέγερση ενός πάρκου ηλιακής
αφαλάτωσης, το οποίο θα παράγει αφαλατωμένο νερό σε
ανταγωνιστικές τιμές, παρέχοντας έτσι στον τόπο τις απαραίτητες
ποσότητες νερού, για να δημιουργηθούν οι βάσεις μιας σύγχρονης
αγροτικής οικονομίας.
Με τον Δήμο Λάρνακας σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε στους
χώρους του παλιού λεπροκομείου τρία νέα ερευνητικά κέντρα:
Ενάλιας αρχαιολογίας, ωκεανογραφίας και υδρογονανθράκων μαζί με
το Τμήμα χημικών μηχανικών.
Μέσα στην πανεπιστημιούπολη σχεδιάζουμε επίσης τη δημιουργία
κυκλοτρονίου τόσο για ερευνητικούς όσο και για ιατρικούς σκοπούς.
Θα είναι ένα κέντρο για μηχανικούς, φυσικούς, χημικούς και
βιολόγους.

7

Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας
από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνο
Χριστοφίδη
(συνέχεια)

Η ολοκλήρωση του έργου της Πανεπιστημιούπολης αναμένεται να
αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των φοιτητών που επισκέπτονται το
Πανεπιστήμιό μας μέσω των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών.
Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους από όλη
την Ευρώπη. Να δώσουμε σε όλους τους νέους της Κύπρου τη
δυνατότητα διεκδίκησης μιας θέσης στο Πανεπιστήμιό μας. Χωρίς
να αποκλείουμε και χωρίς να ευνοούμε κανέναν. Με διαδικασίες
διαφανείς, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας.
Χρειαζόμαστε όλα τα παιδιά της πατρίδα μας, γιατί όπως βλέπετε
ο τόπος πρέπει να αλλάξει. Θέλουμε όλα τα παιδιά από όλη την
Κύπρο, από όλα τα σχολεία, από όλες τις κοινότητες, ξένους και
παιδιά μεταναστών που ζούνε εδώ. Θέλουμε να σπουδάσουν μαζί
στους ίδιους χώρους, στα ίδια εργαστήρια, στα ίδια αμφιθέατρα.
Γιατί ξέρουμε ότι η σύνθεση της διαφορετικότητας είναι μια
συγκλονιστική παιδαγωγική διαδικασία!
Κυρίες και κύριοι,
Στο επίκεντρό του οργανισμού βρίσκεται ο φοιτητής. Γι’ αυτό
άλλωστε αφιερώνουμε ειδική έκδοση στους αριστούχους αποφοίτους
μας στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 25 χρόνια εγκαθίδρυσης του
Πανεπιστημίου.
Είναι πεποίθησή μας ότι η εκπαίδευση, ο πολιτισμός και η έρευνα
μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις
του πιο ζωτικού κομματιού της κοινότητας και της κοινωνίας μας
ευρύτερα, στους φοιτητές, τις φοιτήτριές και τους απόφοιτούς μας.
Το Πανεπιστήμιο της διασποράς, επαναπατρίζοντας ταλαντούχους
επιστήμονες και ερευνητές που διαπρέπουν στο εξωτερικό είναι ένας

ακόμα στόχος που έχουμε θέσει. Προσπαθούμε να προσελκύσουμε
τους 200 καλύτερους καθηγητές κυπριακής καταγωγής από όλα
τα πανεπιστήμια του κόσμου, αρχικά κατά τη θερινή περίοδο και
αργότερα σε μόνιμη βάση.
Αναλογιστείτε την προστιθέμενη αξία για το πανεπιστήμιο και την
ευρύτερη κοινωνία. Σκεφτείτε το όφελος σε επίπεδο διδασκαλίας των
φοιτητών μας, και τα πολλαπλά πλεονεκτήματα από την αύξηση των
εξωτερικών χρηματοδοτήσεων για την έρευνα που θα παράγουν στο
Πανεπιστήμιό μας.
Η ολοκλήρωση της «Πόλης της Γνώσης» βασίζεται σε μεγάλο βαθμό
στους πιστούς φίλους και συμμάχους του Πανεπιστημίου.
Σε ανθρώπους όπως τον Δάκη και τη Σύλβια Ιωάννου, την οικογένεια
Λεβέντη, τον Νίκο και την Ελπίδα Σιακόλα, και άλλους πολλούς
ευεργέτες, όπως είναι για παράδειγμα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
της χώρας, που όλο και περισσότερο ενισχύουν την παρουσία τους
και εκφράζουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στο πρώτο ανώτατο
ακαδημαϊκό και ερευνητικό ίδρυμα της χώρας.
Φίλους που σου δίνονται αυθόρμητα, χωρίς να υπολογίζουν, χωρίς
να ζητούν ανταλλάγματα. Φίλους απόλυτα αξιόπιστους, που είναι
πάντα δίπλα σου, που σε κινητοποιούν με το παράδειγμά, το ήθος και
την καλλιέργειά τους. Πραγματικούς φίλους που τους ευχαριστούμε
βαθύτατα.
Στα δεξιά σας βρίσκεται το κτίριο του Συμβούλιου και της Συγκλήτου
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», που φιλοξένει όλη την ακαδημαϊκή και
διοικητική διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Δίπλα του, οικοδομείται το Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη

Ο κ. Νίκος Σιακόλας με τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, Πρύτανη

«Στέλιος Ιωάννου», αποτελώντας ένα ορόσημο τόσο για το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσο και για ολόκληρη την Κύπρο: Την Κύπρο
ως χώρο και ως χρόνο, ως ακαδημαϊκή κοινότητα και ως κοινωνία,
ως ιστορία και ως μέλλον, ως παράδοση και ως καινοτομία, ως
κληροδότημα των γενιών που πέρασαν και άφησαν το χνάρι τους
στον πολιτισμό και ως παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

τη Σχολή Οικονομικών και Διοίκησης. Για το συγκεκριμένο έργο,
σύντομα, θα ανακοινωθεί μια μεγάλη δωρεά.

Εξ’ άλλου, η κοινωνία της γνώσης που οραματιζόμαστε δεν αφορά
μόνο την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά την κοινωνία στο σύνολό
της.

Το κτίριο του Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο
χρειαζόμαστε για να φιλοξενούμε στο Πανεπιστήμιο έναν μεγάλο
αριθμό ερευνητών! Σύμμαχός μας σ’ αυτή την προσπάθεια η PwC.
Είμαστε, και σας παρακαλώ να μην το ξεχνάμε, ο μεγαλύτερος
εργοδοτικός οργανισμός του τόπου για νέους ανθρώπους με
ευρωπαϊκά χρήματα. Στα σκαριά βρίσκεται και ο σχεδιασμός του
κτιρίου της 2ης φάσης των Φοιτητικών Εστιών.

Το «Κτίριο Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας Νίκος Κ.
Σιακόλας», θα οικοδομηθεί ακριβώς πίσω από αυτήν την πλατεία. Ο
διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός λήγει τον Νοέμβριο. Γνωρίζουμε
ότι σε αυτό τον Διαγωνισμό συμμετέχουν γραφεία παγκόσμιας
εμβέλειας.

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα «Φαέθων» και «Απόλλων», μετατρέπουν
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πρώτο πανεπιστήμιο του κόσμου
που θα εξαρτάται αποκλειστικά από ηλιακό ηλεκτρισμό. Το πάρκο
«Απόλλων» θα αποτελέσει πρότυπο για την πράσινη ανάπτυξη της
χώρας.

Σήμερα η Πανεπιστημιούπολη μετατρέπεται σιγά-σιγά σε ένα
τεράστιο εργοτάξιο: Αρχίσαμε ήδη την αναβάθμιση της Σιακόλειου
Νοσηλευτικής Σχολής που σε λιγότερο από ένα χρόνο θα στεγάσει
το κλινικό μέρος της Ιατρικής Σχολής. Ανατέθηκε η προσφορά για
την αναβάθμιση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Σε μερικές μέρες
κατακυρώνεται η προφορά για την Πολυτεχνική Σχολή. Τέλος του
χρόνου αρχίζουν οι διαδικασίες για την ετοιμασία των προσφορών
για το Κτίριο της Βιολογίας και το 3ο κτίριο αιθουσών διδασκαλίας.

Για την επίτευξη των παραπάνω σχεδιασμών βρίσκεται σε εξέλιξη η
εκστρατεία προσέλκυσης δωρεών με το σύνθημα, «Δημιουργώντας
την Πόλη της Γνώσης», με στόχο τη συλλογή του ποσού των 80 εκατ.
ευρώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα την
ολοκλήρωση της ανέγερσης της Πανεπιστημιούπολης.

Μέσα στην οικονομική κρίση, συνεχίζουμε το αναπτυξιακό μας
σχέδιο. Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι πολλά, μεταξύ
αυτών περιλαμβάνονται: το σύμπλεγμα των κτιρίων των Σχολών της
Φιλοσοφικής, των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Κοινωνικών
Επιστημών, που θα βρίσκονται ανάμεσα στο Αθλητικό Κέντρο και

Απόψε θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο γεγονός για το οποίο το Π.Κ.
αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη. Από την αρχή της οικονομικής
κρίσης υποσχεθήκαμε ότι δεν θα χάσουμε κανένα φοιτητή λόγω
οικονομικών προβλημάτων. Τα καταφέραμε κυρίως χάρη στη στήριξη
μιας μεγάλης κυρίας, η οποία θέλει να παραμείνει ανώνυμη. Στήριξε
το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών μέχρι σήμερα με το ποσό των
575.000 ευρώ. Την εκτιμούμε και την αγαπούμε βαθύτατα.
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Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας
από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνο
Χριστοφίδη
(συνέχεια)

Θέλω να πω για ακόμη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε δύο
μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες: την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(EIB) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως (CEB).
Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που
μας στηρίζει μέσω των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων,
που δίνει περαιτέρω προοπτική μέσα από τη δυνατότητα αξιοποίησης
του προγράμματος Γιούνκερ. Φιλοδοξούμε να συμμετέχουμε με
προγράμματα αξίας 625 εκατομμυρίων ευρώ σε συνεργασία με
τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι το πανεπιστήμιο ένα
εκκολαπτήριο καινοτόμων ιδεών. Ιδεών που θα αλλάξουν τον τόπο.
Μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών σχεδιάζουμε τη δημιουργία ενός
κέντρου Γεωστρατηγικών Ερευνών, διότι αναγνωρίζουμε ότι η
Κύπρος είναι ένα σημαντικό ιστορικό και πολιτικό εργαστήρι.
Είμαστε ένα μικρό σε μέγεθος πανεπιστήμιο, αλλά με αποδεδειγμένη
ποιότητα. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε τα λόγια του μεγάλου μας
ζωγράφου Αδαμάντιου Διαμαντή: «Ότι έκαμε ο άλλος με εκατό, ο
Κόσμος αυτός το’ καμε με πέντε με δέκα, το κάμε όμως πλέρια και
ολοκληρωμένα».
Φρονώ, λοιπόν, ότι ο διαχρονικός χρυσός μιας χώρας είναι η
δημιουργικότητα των ανθρώπων της. Το χρυσάφι του καθενός
μας είναι ίσως να αγαπήσουμε πραγματικά αυτόν τον τόπο, να
ανακαλύψουμε τις δυνατότητές μας και πάνω εκεί να δουλέψουμε και
να χτίσουμε όλοι μαζί την ελεύθερη Κύπρο που έρχεται!

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Ευχαριστώντας κάθε έναν από εσάς που παρευρίσκεται σήμερα εδώ
για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια ζωής του Πανεπιστημίου Κύπρου,
επιτρέψτε μου να αποτίσω φόρο τιμής σε όσους δεν βρίσκονται πια
μαζί μας και έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι για την επιτυχία του
οργανισμού. Απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην 1η διοικούσα
επιτροπή, στους πρωτεργάτες, στους θεμελιωτές και κυρίως στην
τότε πρόεδρο, Νέλλη Τσουγιοπούλου.
Αναγνωρίζουμε τη διαχρονική στήριξη της Πολιτείας στο
Πανεπιστήμιο και την αρωγή της ευρύτερης κοινωνίας σε αυτό.
Δεν λησμονώ ποτέ ότι το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται από τον
φορολογούμενο πολίτη. Αυτό το αίσθημα ευθύνης μας ωθεί να
επιδιώκουμε διαρκώς την καλύτερη αξιοποίηση των κρατικών πόρων
με την καλύτερη οργάνωση και την επαγγελματική διοίκηση.
Θέλω να διαβεβαιώσω την Πολιτεία, άλλα και όλη την κοινωνία ότι
θα ανταποδώσουμε στο μέγιστο την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και
μας δείχνουν. Βάζουμε από μόνοι μας τον πήχη ψηλά.
Τέλος, ευχαριστώ την πανεπιστημιακή κοινότητα στο σύνολό της,
το Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για την αγαστή
συνεργασία μας, τους δύο Αντιπρυτάνεις, τη Σύγκλητο και το κάθε
μέλος του προσωπικού ξεχωριστά, γιατί συνεχίζει να εργάζεται
μεθοδικά για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έχουμε
θέσει. Γιατί μέσα από την ώσμωση και τη συνεργασία εστιάζει

στην κατάκτηση της αριστείας και στη διάκριση, επικεντρωμένη
πάντα στο τετράπτυχο: Γνώση – Έρευνα – Καινοτομία
– Επιχειρηματικότητα.
Το κύρος του Πανεπιστημίου προέρχεται από την ενορχηστρωμένη
δουλειά όλων μας: φοιτητές, ερευνητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό
προσωπικό.
Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό που δημιουργήσαμε και συνεχίζουμε να
δημιουργούμε.
Να θυμάστε: Δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος για καράβια που δεν
ξέρουν τον προορισμό τους. Και εμείς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
ξέρουμε πολύ καλά πού γεννηθήκαμε, από πού ερχόμαστε και πού
θέλουμε να πάμε.
Μαζί μας είναι ολόκληρη η κυπριακή κοινωνία.
Σας ευχαριστώ όλους.
Χρόνια μας πολλά!
—
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Βιντεοσκοπημένο μήνυμα
από τον κ. Νίκο Αναστασιάδη,
Πρόεδρο της Δημοκρατίας

O κ. Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Από την ημέρα της ίδρυσης του μέχρι σήμερα, το Πανεπιστήμιο
Κύπρου έχει διανύσει μια σημαντική και δύσκολη διαδρομή στην
προαγωγή της γνώσης, της καινοτομίας και της έρευνας. Μία δύσκολη
αλλά και ελπιδοφόρα διαδρομή καθώς μέσα σε μόλις ένα τέταρτο του
αιώνα, κατόρθωσε να καθιερωθεί όχι μόνο στη συνείδηση των Κυπρίων
πολιτών, αλλά και να αναγνωριστεί ως ένα στιβαρό, σύγχρονο
πανεπιστημιακό ίδρυμα, που ανταγωνίζεται πλέον ισότιμα στην ευγενή
άμιλλα της αριστείας, άλλα ανάλογα ιδρύματα στην Ευρώπη και τον
κόσμο.
Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου υπήρξε ιστορική στιγμή. Ο όρος
αυτός δικαιώνεται από τα ίδια τα αποτελέσματα που είχε η λειτουργία
του μικρού αρχικά, αλλά σήμερα δυναμικού και ακμάζοντος ανώτατου
μας ιδρύματος.
Θέλω να υπενθυμίσω πως η λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου
ξεκίνησε με μόλις τρεις σχολές ενώ σήμερα αριθμεί οκτώ σχολές
με είκοσι δύο τμήματα και πάνω από επτά χιλιάδες φοιτητές. Μία
ολόκληρη κοινωνία αφιερωμένη στη γνώση.
Το κύρος όμως σε ένα Πανεπιστημιακό ίδρυμα δεν το προσδίδουν οι
αριθμοί αλλά η ποιότητα του έργου του, οι απόφοιτοι του και ο ρόλος
τους στην κοινωνία που καλούνται να υπηρετήσουν. Και οι απόφοιτοι
του Πανεπιστημίου Κύπρου τιμούν το πτυχίο τους, αποδεικνύοντας
την αξία τους στον απαιτητικό χώρο της εργασίας τους, τόσο στην
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Φίλες και φίλοι,
Η ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2004 αποτελεί
σημείο καμπής και για τον πρώτο πανεπιστημιακό μας θεσμό, με

κυρίαρχη την ανάγκη επίδειξης εξωστρέφειας προκειμένου να
διεκδικήσει μία θέση στην Ευρωπαϊκή πανεπιστημιακή κοινότητα.
Ταυτοχρόνως είναι ανάγκη η καθημερινή προσαρμογή σε
Ευρωπαϊκούς στόχους, όπως η εδραίωση της αριστείας στους
τομείς της έρευνας και της διδασκαλίας αλλά και η ενίσχυση της
ελκυστικότητας σε διεθνές επίπεδο. Σε αυτή την προσπάθεια η
Πολιτεία σε στενή συνεργασία με τις αρχές του Πανεπιστημίου είναι
αποφασισμένη να προχωρήσει με τόλμη στις αναγκαίες αποφάσεις και
πολιτικές.
Η πρόσφατη οικονομική κρίση, ανέδειξε και μία ακόμη παράμετρο
της λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας, εγείροντας με επιτακτικό
τρόπο την ανάγκη η παιδεία που λαμβάνουν οι φοιτητές μας να
ανταποκρίνεται στις αναπτυξιακές ανάγκες της κοινωνίας και να
συνδέει τη γνώση με τα πεδία εργασίας.
Φίλες και φίλοι,
Κλείνοντας θέλω να απευθυνθώ στις Πρυτανικές Αρχές, τους
καθηγητές, ερευνητές και τους φοιτητές και να σας καλέσω να μην
πάψετε ποτέ να αναζητείτε και να διαμορφώνετε τον ρόλο σας και
την ταυτότητα σας. Μην πάψετε ποτέ να αμφισβητείτε. Έτσι μόνο
δικαιώνεται ο τίτλος του επιστήμονα.
Είμαι βέβαιος πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα συνεχίσει για πάρα
πολλά χρόνια να απαυγάζει γνώση και φως στον τόπο μας και στον
κόσμο.
Καλή επιτυχία στο έργο σας.
—

Βιντεοσκοπημένο μήνυμα
από τον κ. Γιώργο Βασιλείου,
Πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας

O κ. Γιώργος Βασιλείου, Πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Σήμερα είναι μεγάλη μέρα! Γιορτάζουμε την 25η επέτειο του
Πανεπιστημίου. Δυστυχώς, όμως, εγώ δεν μπορώ να βρίσκομαι
κοντά σας γιατί είμαι στο εξωτερικό. Η σκέψη μου όμως και η
αγάπη μου είναι μαζί σας.
Είμαι περήφανος για τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Για το πόσα πολλά κατόρθωσε να επιτύχει μέσα στα 25 χρόνια
από την ίδρυση του. Ξεκίνησε με 471 φοιτητές, σήμερα έχουμε
6,993 φοιτητές, δηλαδή 15 φορές περισσότερους και από 3 σχολές
και 11 τμήματα το ’92, έχουμε σήμερα 8 σχολές, 22 τμήματα και
11 ερευνητικές μονάδες... Ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι το
γεγονός ότι η ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου λειτούργησε
ως το έναυσμα για την ιλιγγιώδη ανάπτυξη της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στην Κύπρο. Είναι αρκετό να αναφέρω ότι στα
κρατικά και ιδιωτικά Πανεπιστήμια μας φοιτούν σήμερα 28,000
φοιτητές εκ των οποίων οι 8,000 περίπου είναι ξένοι.
Σημαντικό, επίσης, είναι ότι η Κύπρος έχει αρχίσει να γίνεται ένα
ακαδημαϊκό και ερευνητικό κέντρο. Πριν από το 1992 όσοι νέοι
και νέες επιθυμούσαν να ακολουθήσουν μια ακαδημαϊκή καριέρα
ήταν υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο
Κύπρου, το 1992, ξεκίνησε με 6 ακαδημαϊκούς και 24 διοικητικούς
υπαλλήλους. Σήμερα το ακαδημαϊκό προσωπικό ανέρχεται στους
767 στα δημόσια πανεπιστήμια και στους 1378 στα ιδιωτικά.
Η έρευνα έχει στεριώσει στον τόπο μας και δικαιολογημένα
πρέπει να περηφανευόμαστε για το ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου
κατόρθωσε να κερδίσει σειρά διαγωνισμών και να εξασφαλίσει έτσι

συνεισφορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλους οργανισμούς.
Αγαπητοί μου,
Δικαιολογημένα είμαι περήφανος γιατί παρ’ όλες τις δυσκολίες,
κατορθώσαμε να ιδρύσουμε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που είναι
αναμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά έργα της προεδρίας
μου. Είναι γεγονός ότι η ίδρυση Κυπριακού Πανεπιστημίου
καθυστέρησε πάρα πολύ. Ίσα με το 1988, γινόντουσαν η μια μελέτη
μετά την άλλη, στα λόγια όλοι, για να μην έχουν αντιδράσεις,
έλεγαν ότι ήθελαν πανεπιστήμιο, στην πράξη όμως ανέβαλλαν
συνεχώς την ίδρυση του. Όπως πολλοί θα θυμάστε, και οι
υπόλοιποι να πληροφορηθείτε, υπήρξε τρομερή αντίδραση στην
ιδέα της δημιουργίας πανεπιστημίου στην Κύπρο από εθνικιστικούς
κύκλους. Προέβαλλαν όλων των ειδών τις δικαιολογίες ενάντια
στην ίδρυση του και είχαν τη ψευδαίσθηση ότι η δημιουργία
πανεπιστημίου θα έκοβε δήθεν τον ομφάλιο λώρο μεταξύ Κύπρου
και Ελλάδος. Πόσο ειρωνικό ακούγεται αυτό το επιχείρημα σήμερα
όταν σκεφθούμε ότι όχι μόνο δεν κόπηκαν οι σχέσεις μεταξύ
Ελλάδας και Κύπρου, λόγω της ίδρυσης του Πανεπιστημίου
Κύπρου, αλλά αντιθέτως ενισχύθηκαν διότι πάνω από 3,000
Έλληνες φοιτητές έχουν επιλέξει να έρθουν από την Ελλάδα στην
Κύπρο για να σπουδάσουν εδώ.
Θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι ο φανατισμός τον οποίον είχα
να αντιμετωπίσω ήταν πολύ έντονος. Γι’ αυτό χρειάστηκε να
κινηθούμε με ασυνήθιστη για την Κύπρο ταχύτητα. Κατορθώσαμε
μέσα σε ένα μόνο χρόνο να ετοιμάσουμε το νομοσχέδιο περί
Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο η Βουλή τελικά ενέκρινε.
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Βιντεοσκοπημένο μήνυμα
από τον κ. Γιώργο Βασιλείου,
Πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας
(συνέχεια)

Διορίστηκε η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή με πρόεδρο της
την παγκοσμίως γνωστή καθηγήτρια Νέλλυ Τσουγιοπούλου. Και
όμως παρ’ όλη την ψήφιση του νόμου και τη γρήγορη πρόοδο
της κυβέρνησης για υλοποίηση του, ο ανταρτοπόλεμος ενάντια
στο Πανεπιστήμιο συνεχιζόταν στο βαθμό που μας ανάγκασε να
αναβάλουμε την έναρξη της λειτουργίας του από το 1990, που ήταν
προγραμματισμένη, στο 1991. Τελικά πετύχαμε και δικαιολογημένα
είμαστε σήμερα όλοι περήφανοι για τα επιτεύγματα του
Πανεπιστημίου. Δεν θα πρέπει κανένας όμως να ξεχνά το παρελθόν
και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουμε την επανάληψη
ανάλογης συμπεριφοράς ή προβολής εθνικιστικών θέσεων.
Θα ήθελα να κλείσω υπογραμμίζοντας ότι τα πρώτα 25 χρόνια είναι
μόνο η αρχή. Το όνειρο μου ήταν και είναι η Κύπρος να μετατραπεί σε
ένα εκπαιδευτικό κέντρο για όλη την ευρύτερη περιοχή. Συνεχίστε με
αυτοπεποίθηση στο δρόμο που ξεκινήσαμε.
Καλή επιτυχία.
—

Χαιρετισμός από τον Υπουργό
Παιδείας και Πολιτισμού,
Δρ Κώστα Καδή

Ο Δρ Κώστας Καδής, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δέχτηκα την πρόσκληση του
Πανεπιστημίου Κύπρου για να χαιρετίσω την επετειακή αυτή
εκδήλωση που διοργανώνεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25
χρόνων από τη λειτουργία του.

αριθμούς φοιτητών από το εξωτερικό, ανάμεσα στους οποίους και
πολλούς Ερασμιακούς φοιτητές, κάτι που θα επιφέρει πολλαπλά
οφέλη για το ίδιο το Πανεπιστήμιο, αλλά και για την Κύπρο
γενικότερα.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί το πρώτο δημόσιο Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας, το οποίο, με το κύρος και την
αξιοπιστία του, έχει εδραιωθεί σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο. Έχει να επιδείξει ποιοτικό έργο, τόσο σε θέματα εκπαίδευσης
όσο και σε θέματα έρευνας, καθώς και κοινωνικής προσφοράς.
Το έργο του αυτό βελτιώνει τη θέση του Ιδρύματος, χρόνο με τον
χρόνο, στους διάφορους καταλόγους κατάταξης των Πανεπιστημίων
διεθνώς. Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι πολλοί
απόφοιτοι του Πανεπιστημίου έχουν διαπρέψει και διακριθεί σε
τομείς όπως η έρευνα, η επιστήμη, οι τέχνες και η πολιτική.

Φίλες και φίλοι,

Αναμφίβολα, η προσφερόμενη εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο και την ποιότητά της,
γι’ αυτό άλλωστε, αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές των
φοιτητών μας. Σταδιακά, το Πανεπιστήμιο άρχισε να προσελκύει
και μεγαλύτερους αριθμούς φοιτητών από το εξωτερικό, κάτι που
ευελπιστούμε ότι θα διευρυνθεί, μέσα από τη λήψη σχετικών μέτρων
από την Πολιτεία και το ίδιο το Πανεπιστήμιο.
Συγκεκριμένα, έχουμε προωθήσει και βρίσκεται ενώπιον της Βουλής
των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που διευρύνει τη δυνατότητα του
Πανεπιστημίου να προσφέρει μεταπτυχιακά, αλλά και, υπό κάποιες
προϋποθέσεις, προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή και μαθήματα,
σε γλώσσες πέραν των επίσημων γλωσσών της Δημοκρατίας.
Θεωρούμε ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού θα δώσει τη
δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο να προσελκύσει μεγαλύτερους

Μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το Πανεπιστήμιο
Κύπρου καταφέρνει να διακρίνεται και στον τομέα της έρευνας,
με επιτυχίες που αναγνωρίζονται διεθνώς, εξασφαλίζοντας
χρηματοδότηση για υλοποίηση μικρών και μεγάλων ερευνητικών
έργων, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εμβέλεια της
ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί
επένδυση για το κράτος, ξεπερνά τα σύνορα της χώρας μας και,
ταυτόχρονα, συμβάλλει στην υλοποίηση ευρύτερων στόχων της ΕΕ,
για ανάπτυξη στηριγμένη στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την πνευματική και κοινωνική του
προσφορά, διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην πρόοδο και την
ανάπτυξη της πατρίδας μας. Γι’ αυτό και στηρίζουμε την ενίσχυση της
εμπλοκής του σε όλους τους τομείς της πνευματικής, της οικονομικής
και της κοινωνικής ζωής του τόπου.
Η εμπιστοσύνη της Πολιτείας προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου
είναι δεδομένη και αδιαμφισβήτητη. Γι’ αυτό, συμπαρίσταται
στις προσπάθειές του και δηλώνει αρωγός στο όραμα για την
αποπεράτωση των εργασιών της Πανεπιστημιούπολης –που αποτελεί
στρατηγικό έργο υποδομής-, η υλοποίηση του οποίου κρίνεται
ιδιαίτερα σημαντική. Για τον σκοπό αυτό, η Κυβέρνηση κατάφερε
να εξασφαλίσει την έγκριση δανείου ύψους 162 εκατομμυρίων ευρώ
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), προκειμένου να
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Χαιρετισμός από τον Υπουργό
Παιδείας και Πολιτισμού,
Δρ Κώστα Καδή
(συνέχεια)

χρηματοδοτήσει τα έργα της Πανεπιστημιούπολης. Συγκεκριμένα,
το ποσό αυτό, το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύτηκε να
αποπληρώνει πέραν της κρατικής χορηγίας που παρέχει προς το
Πανεπιστήμιο, θα αξιοποιηθεί για την ολοκλήρωση της Βιβλιοθήκης,
της Πολυτεχνικής και Ιατρικής Σχολής, καθώς επίσης και για τη
δημιουργία του μεγάλου και πρωτοποριακού φωτοβολταϊκού πάρκου.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αναγνωρίζοντας την αξία του
Πανεπιστημίου Κύπρου που το εδραιώνει σε ένα περιφερειακό κέντρο
αριστείας, θα συνεχίσει να στηρίζει με όλα τα μέσα που διαθέτει τις
προσπάθειες για ολοκλήρωση των στεγαστικών του σχεδιασμών και
για τη βελτίωση και ενίσχυση της ερευνητικής του δραστηριότητας
και της κοινωνικής και πνευματικής του προσφοράς.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, το Υπουργείο ενέκρινε την
αποπαγοποίηση όλων των ακαδημαϊκών θέσεων, παλαιών και
νέων, που ζήτησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και, με την έγκριση του
Υπουργείου Οικονομικών, προωθείται η σχετική πρόταση προς το
Υπουργικό Συμβούλιο.
Στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, αλλά και στους φοιτητές
εύχομαι από καρδιάς πρόοδο και επιτυχίες για την ευόδωση των
προσδοκιών και την εκπλήρωση των στόχων σας.
—

Αναφορά από τον:
κ. Νικόλα Παπαμιχαήλ,
πρώην Πρύτανη, Ομότιμο Καθηγητή,
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ο Ομότιμος Καθηγητής Νικόλας Παπαμιχαήλ, πρώην Πρύτανης

Στο πολύ σύντομο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, θα ήθελα να
σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το χαιρετισμό που είχα
απευθύνει τον Ιούνιο του 2001, ως ο τότε πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου, στην τελετή αποφοίτησης της ακαδημαϊκής χρονιάς 2000–
2001. Σημειώνω ότι το 2001 όλα τα τμήματα και οι υπηρεσίες του
πανεπιστημίου στεγαζόταν στον χώρο της παλιάς Παιδαγωγικής
Ακαδημίας και σε διάφορα ενοικιαζόμενα κτίρια της περιοχής.
Σημειώνω, επίσης, ότι ο αριθμός των αποφοίτων ήταν ακόμη σχετικά
μικρός και, για την απονομή των πτυχίων, αρκούσε μόνο μία τελετή
αποφοίτησης.

• Η μετεξέλιξη του Τμήματος Φυσικών Επιστημών σε Τμήματα
Φυσικής και Χημείας.

Το απόσπασμα που θα σας διαβάσω αναφέρεται στις πιο σημαντικές
εξελίξεις που σημάδεψαν τη μέχρι τότε πορεία του πανεπιστημίου,
καθώς και σε ένα από τα πολλά προβλήματα που το ίδρυμα
αντιμετώπιζε το 2001. Στόχος μου είναι να δείξω ότι, παρά τις
δυσκολίες που αντιμετώπιζε, το πανεπιστήμιο είχε κάνει μεγάλα
βήματα προς τα εμπρός από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Σας
διαβάζω λοιπόν το σχετικό κείμενο, όπως ακριβώς είναι διατυπωμένο
στο χαιρετισμό του 2001:

• Η προσφορά από τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών,
Επιστημών της Αγωγής και Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
τριών νέων προγραμμάτων σπουδών που οδηγούν αντίστοιχα
σε πτυχία Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ψυχολογίας και
Φιλοσοφίας."

"Όσον αφορά στον τομέα ανάπτυξης, οι πιο σημαντικές εξελίξεις
που σημάδεψαν τη μέχρι τώρα πορεία του πανεπιστημίου είναι:
• Η δημιουργία της Φιλοσοφικής Σχολής.
• Η προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
• Η λειτουργία του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας.
• Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
ανταλλαγών Σωκράτης/Erasmus.

• Η ίδρυση της Πολυτεχνικής Σχολής.
• Η πρόσφατη έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη
Βουλή των Αντιπροσώπων των προτάσεων μας για ίδρυση
Τμήματος Νομικής (που αργότερα θα μετεξελιχθεί σε Νομική
Σχολή), Τμήματος Βιολογικών Σπουδών, Ερευνητικής Μονάδας
Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών και Μονάδας
Οικονομικών Ερευνών.

Πιο κάτω το κείμενο αναφέρει τα εξής:
“Επίσης η έλλειψη μόνιμης στέγης εξακολουθεί να ταλαιπωρεί
το πανεπιστήμιο και να επηρεάζει αρνητικά τις αναπτυξιακές
του επιδιώξεις. Είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα το οποίο
θα λυθεί οριστικά μόνο όταν ολοκληρωθεί η ανέγερση της
πανεπιστημιούπολης και μεταφερθούν εκεί όλα τα τμήματα και
οι υπηρεσίες του πανεπιστημίου. Το ευχάριστο είναι ότι, ύστερα
από πολλές καθυστερήσεις, αυτή τη στιγμή οι εργασίες ανέγερσης
προχωρούν ικανοποιητικά. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί αρκετά
έργα υποδομής, ενώ το Σεπτέμβριο του 2002 αναμένεται να
είναι έτοιμα τα κτίρια της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων
Επιστημών και η πρώτη φάση της Φοιτητικής Εστίας. Σύμφωνα
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Αναφορά από τον:
κ. Νικόλα Παπαμιχαήλ,
πρώην Πρύτανη, Ομότιμο Καθηγητή,
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
(συνέχεια)

με το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, το
πρώτο στάδιο του προγράμματος ανέγερσης το οποίο προβλέπει
την εξυπηρέτηση 6,000 φοιτητών αναμένεται να ολοκληρωθεί το
2010, ενώ το δεύτερο στάδιο για την εξυπηρέτηση 8,000 φοιτητών
αρκετά μεταγενέστερα (γύρω από το 2015 με 2020).”
Εδώ ολοκληρώνεται η αναφορά μου στο κείμενο του 2001. Όσον
αφορά στις πιο πάνω εκτιμήσεις σχετικά με το πρόγραμμα ανέγερσης
της πανεπιστημιούπολης, τα πρώτα κτίρια (αυτά της Σχολής
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών) ολοκληρώθηκαν τελικά το
Φεβρουάριο του 2003. Επίσης, όπως έχω πληροφορηθεί, το πρώτο
στάδιο ανέγερσης έχει ολοκληρωθεί και εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή
7,000 φοιτητές, ενώ έχει ήδη αρχίσει η υλοποίηση της δεύτερης φάσης,
η οποία υποστηρίζεται και από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Αναπτύξεως και έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση 10,000 φοιτητών.
Σχετικά με την πανεπιστημιούπολη, ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου
ότι, ακόμη και σε αυτή την ενδιάμεση φάση ανέγερσης, το έργο που
έχει επιτελεσθεί είναι πράγματι εντυπωσιακό. Γενικότερα, πιστεύω ότι
πρέπει να είμαστε όλοι απόλυτα ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα
πορεία του πανεπιστημίου μας.
—

Αναφορά από τον:
κ. Σταύρο Ζένιο, πρώην Πρύτανη,
Καθηγητή Χρηματοοικονομικών και
Διοικητικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο
Κύπρου, Senior Fellow, The Wharton School
του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας, ΗΠΑ
Η Συνέχεια και η Συνέπεια χαρακτηρίζουν τους
επιτυχημένους Θεσμούς.
Μπορούμε να διακρίνουμε τη Συνέχεια του Πανεπιστημίου μέσα από
την διαδικασία έκφρασης της βούλησης της κοινότητας: την εκλογή
Πρυτανείας. Οι πρώτες εκλογές ήταν συγκρουσιακές, θύμιζαν
μάλλον προεδρικές εκλογές στα πρώτα χρόνια της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Οι δεύτερες ήταν «σχετικά» ήπιες – λέω «σχετικά»
διότι οι εκλογές είναι εκλογές, και απαιτούν δύσκολες επιλογές –
σχετικά ήπιες και οι τρίτες, με την δική μου εκλογή, και ακολουθεί
η πρώτη επανεκλογή Πρύτανη για δεύτερη θητεία. Σήμερα έχουμε
Πρύτανη ο οποίος επανεκλέγηκε χωρίς ανθυποψήφιο. Αυτή η
συνεχής ομαλοποίηση της εκλογικής διαδικασίας παραπέμπει σε
βορειοευρωπαϊκά και όχι μεσανατολίτικα πρότυπα εκλογών. Μας
δείχνει ότι το Πανεπιστήμιο δεν αμφιταλαντεύεται στην πορεία του.

Τι σηματοδοτούν αυτοί οι σταθμοί;
Ο πρώτος Πρύτανης Μιλτιάδης Χαχολιάδης παραλαμβάνει από
την αείμνηστη Νέλλη Τουσγιοπούλλου ένα θεσμικό πλαίσιο για
πανεπιστήμιο διεθνών προδιαγραφών. Δεν κάναμε πολλά επί
πρώτης Πρυτανείας, αλλά ως κοινότητα καταφέραμε κάτι πάρα πολύ
σημαντικό μέσα από τα πάθη των πρώτων χρόνων: εδραιώνεται
το θεσμικό πλαίσιο. Οι ομάδες του πανεπιστημίου μαθαίνουν να
σέβονται το Σύνταγμα της πανεπιστημιακής πολιτείας. Μέσα στο
Σύνταγμα θα λύνουμε τις διαφορές μας. Αν η Κυπριακή Δημοκρατία
είχε μάθει το ίδιο μάθημα στην πρώτη τετραετία λειτουργίας της,
πολλά δεινά θα είχαμε αποφύγει.

Ο Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, πρώην Πρύτανης

Επί Πρυτανείας Νίκου Παπαμιχαήλ τα πάθη καταλαγιάζουν.
Μαθαίνουμε να διαλεγόμαστε, να εστιαζόμαστε στο πανεπιστημιακό
έργο. Η δε θαρραλέα παραίτηση του στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην
Πολιτεία: μακριά η Πολιτική από το Πανεπιστήμιο.
Η νηφαλιότητα επιτρέπει στην τρίτη Πρυτανεία να μιλά πλέον
για «διατύπωση ενός μακροχρόνιου οράματος και φιλόδοξων
στρατηγικών στόχων”. Η πανεπιστημιακή κοινότητα αναγνωρίζει τις
προκλήσεις με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζουμε
τις ευθύνες ως το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας,
επιδιώκουμε την αξιοποίηση του δυναμισμού μας μέσα από τη
σύνθεση των αντιθέσεων.

Συνέχεια και Συνέπεια λοιπόν. Αλλά προς ποια
κατεύθυνση; Ποιοι είναι οι «φιλόδοξοι στρατηγικοί
στόχοι»;
Δύο έννοιες συνοψίζουν την πορεία του Πανεπιστημίου: Επιδίωξη της
Αριστείας! Η Σωκράτεια αλογόμυγα της Πόλης!
Με τη δύναμη της αριστείας, μικροί λαοί υπερβαίνουν το
ανάστημά τους, κερδίζουν τον σεβασμό των μεγάλων και ισχυρών,
αναβαθμίζουν τη θέση τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Στην χώρα
μας όμως δεν αρκεί να το λέμε. Η Αριστεία απαιτεί αγώνα ενάντια
στα κεκτημένα συμφέροντα και τον υπέρμετρο συνδικαλισμό,
αντίσταση σε αναχρονιστικές νοοτροπίες, πόλεμο κατά της
διαπλοκής και της διαφθοράς.
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Αναφορά από τον:
κ. Σταύρο Ζένιο, πρώην Πρύτανη,
Καθηγητή Χρηματοοικονομικών και
Διοικητικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο
Κύπρου, Senior Fellow, The Wharton School
του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας, ΗΠΑ
(συνέχεια)

Γι΄ αυτό το Πανεπιστήμιο έχει αναδειχθεί ως η Σωκράτεια Αλογόμυγα
της πόλης: προκαλεί, προβληματίζει, εισάγει καινά δαιμόνια στην
κοινωνία.
Προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση του Πανεπιστημίου να δεχθεί
μεταγγραφές φοιτητών από διεθνή Πανεπιστήμια. Αυτό που όφειλε
να προκαλέσει είναι ότι το θέμα είχαμε εγείρει το 2008. Η Βουλή
δεσμεύτηκε να το συζητήσει. Επτά χρόνια αργότερα τίποτε δεν έγινε.
Τέσσερεις Υπουργοί Παιδείας θεώρησαν οτι το θέμα «δεν αποτελεί
προτεραιότητα».
Δεν αποτελεί προτεραιότητα να επαναπατρίζονται φοιτητικά
κεφάλαια σε μια χρεωκοπημένη οικονομία;
Δεν αποτελεί προτεραιότητα να επιτραπεί σε φοιτήτρια που έγινε
δεκτή στο περίφημο London School of Economics να σπουδάσει στο
Πανεπιστήμιο της χώρας της;
Τέτοια ενοχλητικά ερωτήματα είναι που το Πανεπιστήμιο θέτει εδώ
και χρόνια. Και συγχαίρω τον νυν Πρύτανη Κωνσταντίνο Χριστοφίδη
και την Σύγκλητο που τα επαναφέρουν, και για την τόλμη να τα
απαντήσουν ασκώντας τις εξουσίες που τους παρέχει ο Νόμος.
Αν δεν μπορούμε να λύσουμε ένα τόσο απλό πρόβλημα σε 8 χρόνια,
γιατί αναμέναμε καλύτερη διαχείριση των εκρηκτικών στο Μαρί; Πως
θα σώζαμε την Λαική Τράπεζα ή τις Κυπριακές Αερογραμμές; Πως
να βελτιώσουμε την λειτουργία της Κεντρικής Τράπεζας μετά την
καταστροφή του Τραπεζικού συστήματος;
Φίλες και φίλοι,
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται πλέον στα πρώτα 1000

παγκοσμίως. Αυτό είναι τεράστιο επίτευγμα.
Θυμάμαι Δίδυμους Πύργους, Σύζυγο μου, δολοφονία JFK. Θυμάμαι
τηλεφώνημα Πρύτανη – συνέχεια.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στο κορυφαίο 3.5% των
Πανεπιστημίων. Αυτό πρέπει να μας τρομάζει. Ούτε η οικονομία
μας, ούτε ο στρατός μας, ούτε τα αποθέματα υδρογοναθράκων
μας βρίσκονται στο κορυφαίο 3.5% παγκοσμίως. Οφείλουμε να
βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση διότι η απόσταση μεταξύ
επιτυχίας και αποτυχίας είναι μικρότερη από όσο νομίζουμε.
Η οικονομική κρίση δεν πρέπει να μας αφήσει με χειρότερο
πανεπιστήμιο. Η επίλυση του Κυπριακού δεν πρέπει να μας βρει με
αποδυναμωμένο πανεπιστήμιο.
Η Κυπριακή Δημοκρατία κάποτε είχε Κυπριακές Αερογραμμές, Λαϊκή
Τράπεζα. Δεν μας φταίει η Τρόικα που σήμερα δεν έχουμε. Εμείς
φταίμε: η διαπλοκή, οι ερασιτεχνισμοί, η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία.
Εύχομαι σε 25 χρόνια να έχουμε ακόμη Πανεπιστήμιο. Εύχομαι σε 25
χρόνια να κατατάσσεται στα πρώτα 500.
Στα χέρια των φοιτητών μας, των ακαδημαϊκών και διοικητικού
προσωπικού είναι να τα καταφέρουμε. Στα χέρια της Πολιτείας είναι
να μας αφήσουν να τα καταφέρουμε. Ή να μας σταματήσουν.
Εύχομαι η κρίση που περνά σήμερα η χώρα να έχει κάνει όλους
σοφότερους.
Χρόνια Πολλά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου!
—

Αναφορά από τον:
κ. Νίκο Βάκη, πρώτο Διευθυντή
Διοίκησης και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
Ο κ. Νίκος Βάκης, πρώτος Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου

Προσφωνήσεις:
Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου
για την τιμητική τους πρόσκληση για να κάμω μια σύντομη αναφορά
στην αποψινή εκδήλωση για τα 25χρονα του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η πρώτη επίσημη αναφορά για ίδρυση Πανεπιστημίου έγινε μετά
την τουρκική εισβολή και κατοχή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο σε χαιρετισμό του κατά την κήρυξη της
έναρξης των εργασιών Εκπαιδευτικού Συνέδριου της ΟΕΛΜΕΚ το
1976. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μακαριώτατος:
«Η εκπαίδευση στην Κύπρο αποκτά υπό τας σημερινάς συνθήκας,
τεραστίαν σημασίαν και πρωταρχικήν σπουδαιότητα. Επιθυμώ
δε συναφώς να αναφέρω ότι η Κυβέρνηση μελετά σοβαρώς την
ίδρυση Πανεπιστημίου εις την Κύπρον, υψηλού επιστημονικού
επιπέδου. Το Πανεπιστήμιο θα αποβή ουχί μόνον εστία
πνευματικού φωτός και ακτινοβολίας, αλλά και πηγή αιμοδοσίας
διά την εθνικήν επιβίωσίν μας».
Γιορτάζοντας απόψε τα 25χρονα του Π.Κ. αξίζει να αναλογιστούμε
τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπιστήκαν στην ίδρυσή του,
αλλά και να χαιρετίσουμε με χαρά και αγάπη την επιτυχή του πορεία
και την σταθερή πρόοδο που επιτεύχθηκε σε λίγο σχετικά χρονικό
διάστημα.
Το Π.Κ. άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1992/1993 με
483 προπτυχιακούς φοιτητές. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014/2015 ο
αριθμός φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών έφτασε τις 6994.
Ο πρώτος προϋπολογισμός για το 1989/90 ήταν ύψους 478,501 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός για το 2015 ανέρχεται στα 114.978.870 ευρώ.

Για την προϊστορία και την ιστορία των πρώτων χρόνων της
λειτουργίας του Π.Κ. αναφέρεται σε προλογικό της σημείωμα η Άννα
Παναγιώτου Τριανταφυλλόπουλου, Καθηγήτρια του Π.Κ. στο βιβλίο
που κυκλοφόρησε το 2005 με τίτλο "Η ίδρυση του Π.Κ, από το Όραμα
στη Λειτουργία’"
Γράφει η Άννα Παναγιώτου Τριανταφυλλοπούλου:
«Το βιβλίο που κρατά στα χέρια του ο αναγνώστης δίνει μια πτυχή
της νεότερης ιστορίας της Κύπρου, την προϊστορία και την ιστορία
των πρώτων χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Αναμφίβολα, η μακρά κυοφορία της ιδέας ίδρυσης
πανεπιστημίου στη νήσο, από την πρώτη συζήτηση στη Βουλή
των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ως την
έναρξη της λειτουργίας του το 1992, φανερώνει ότι το θέμα
ήταν αρκετά σύνθετο και με πολλές ιδεολογικές και πολιτικές
προεκτάσεις, όχι μόνο μετά την τουρκική εισβολή του 1974. Η
ίδρυση πανεπιστημίου αυτή καθαυτή και όλα τα σχετικά θέματα
(γλώσσας, στελέχωσης, ακόμα και του χώρου εγκατάστασης)
έγιναν με τη σειρά τους μέρος του κυπριακού προβλήματος, από
τα πιο ακανθώδη, όπως φαίνεται».
Με βάση τις εισηγήσεις της πολυμελούς Προπαρασκευαστικής
Επιτροπής που διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26
Μαΐου 1988 εγκρίθηκε το Νομοσχέδιο για την ίδρυση του Π.Κ. Ο
νόμος ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 13 Ιουλίου 1989 και υπογράφηκε
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Γιώργο Βασιλείου στις 26/7/1989
σε σύντομη τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Νόμος αυτός ήταν
ο σημαντικότερος από τους 342 που υπέγραψε ως τότε ο Πρόεδρος
Γιώργος Βασιλείου. Στις 10 Αυγούστου 1989, το Υπουργικό
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Αναφορά από τον:
κ. Νίκο Βάκη, πρώτο Διευθυντή
Διοίκησης και Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(συνέχεια)

Συμβούλιο διόρισε Π.Δ. Επιτροπή και Γραμματεία για υποστήριξη και
προώθηση του έργου της Π.Δ.Ε. Στις 26 Μαΐου 1995 έγινε η τελετή
αυτονόμησης.

ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στα λίγα αυτά χρόνια
το Π.Κ έγινε επίσης η Λυδία λίθος για όλα τα Πανεπιστήμια που
λειτουργούν σήμερα στην Κύπρο, 5 Ιδιωτικά και 3 Κρατικά.

Το 1996 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Γενικό Χωροταξικό
Σχέδιο (Master Plan) της Πανεπιστημιούπολης στην Αθαλάσσα και το
Δεκέμβριο του 1997 κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος από τον τότε Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκο Κληρίδη.

Για τη γενικότερη πολιτική σημασία της λειτουργίας ενός πανεπιστημίου
και την συμβολή του στην προκοπή του τόπου αναφέρω ένα
χαρακτηριστικό ιστορικό ανέκδοτο. Μια μέρα ο Κολοκοτρώνης ήταν
ξαπλωμένος στο χώρο όπου κτιζόταν το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα.
Περνούσε ο Όθωνας και όταν τον είδε σηκώθηκε, ο δε Όθωνας τον
ρώτησε: «Πως σας φαίνεται Στρατηγέ αυτό το μεγάλο σχολείο που
κτίζουμε; Να σου πω μεγαλειότατε, απάντησε ο Κολοκοτρώνης. Μου
φαίνεται ότι τούτο εδώ δεν έπρεπε να κτιστεί κοντά σ’ εκείνο, και
δείχνοντας το παλάτι συνέχισε: «Διότι φοβούμαι ότι τούτο εδώ θα
φάει εκείνο. Ήταν προφητικά τα λόγια του Κολοκοτρώνη. Ύστερα από
περίπου ένα αιώνα το Πολυτεχνείο έφαγε και τη Βασιλεία και τη Χούντα
στην Ελλάδα.

Ανάμεσα σε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν η
αστήρικτη απαίτηση του τότε Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας να
του αποστέλλονται αντίγραφα των πρακτικών του Συμβουλίου και
της Συγκλήτου, με τον ισχυρισμό ότι έχει βάσει νόμου το δικαίωμα
διαχειριστικού ελέγχου του Πανεπιστημίου. Αντέδρασα έντονα στο
αίτημα αυτό γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ή να ανεχθώ υπάλληλοι
της Υπηρεσίας του Γενικού Ελεγκτή να επεμβαίνουν στις ακαδημαϊκές
διαδικασίες του Πανεπιστημίου παραβιάζοντας το πανεπιστημιακό
άσυλο. Ύστερα από διαμαρτυρίες και διαφωνίες μας ζητήσαμε
γνωμάτευση από τη Γενική Εισαγγελία. Σύμφωνα με τη γνωμάτευση
του Πέτρου Κληρίδη, Ανώτερου Δικηγόρου της Δημοκρατίας, οι
πρόνοιες του άρθρου 30 του Νόμου που επικαλείτο ο τότε Γενικός
Ελεγκτής, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση του Π.Κ αφού ο περί
του Πανεπιστημίου Νόμος είναι και μεταγενέστερος του περί νομικών
προσώπων και ειδικός νόμος ο οποίος ρυθμίζει ειδικά το θέμα ίδρυσης
και λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Έτσι αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα
εξηγώντας στον Γενικό Ελεγκτή ότι κανένα πανεπιστήμιο στον κόσμο
θα δεχόταν ποτέ έλεγχο των ακαδημαϊκών διαδικασιών.
Με την προκήρυξη των πρώτων θέσεων ακαδημαϊκού και Διοικητικού
προσωπικού υποβλήθηκαν 718 και 175 αιτήσεις αντίστοιχα.
Η επιτυχής λειτουργία του Π.Κ για 25 χρόνια ήταν καταλυτική στην

Σε συνέντευξη μου σε ημερήσια εφημερίδα της Κύπρου ρωτήθηκα γιατί
πάντα το Πανεπιστήμιο έπρεπε να περάσει μέσα από συμπληγάδες για
να εγκριθούν οι προϋπολογισμοί του; Απάντησα ότι εκείνο που μετράει
περισσότερο είναι ότι το Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να εμποδίζεται στην
περαιτέρω ανάπτυξη του, γεγονός που για ένα νέο οργανισμό μπορεί
μακροπρόθεσμα να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες. Πιστεύω ότι
ιδιαίτερα στην περίπτωση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, για
τη λήψη σωστών αποφάσεων, θα πρέπει επιτέλους κάποτε να βλέπουμε
τα πράγματα με το τηλεσκόπιο και όχι πάντα με το μικροσκόπιο.
Προτού ολοκληρώσω τον χαιρετισμό μου, θεωρώ χρήσιμο να αναφέρω
με συντομία περικοπές από το χαιρετισμό της Προέδρου της Π.Δ.Ε.,
αείμνηστης Νέλλης Τσουγιοπούλου, προς φοιτητές και φοιτήτριες, στις
9 Σεπτεμβρίου 1992 με την ευκαιρία της έναρξης των μαθημάτων, της
πρώτης χρονιάς λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

πνευματικά και οικονομικά. Να το αγαπάς πάντα όπως το
αγαπούμε όλοι εμείς που αυτή τη στιγμή, με συγκίνηση, σου το
παραδίδουμε».

Αναφέρει στο χαιρετισμό της η Νέλλη Τσουγιοπούλλου:
«Ως φοιτητές και φοιτήτριες σήμερα είστε πρωτοπόροι από μία
διπλή άποψη. Είστε οι πρώτοι φοιτητές στο πρώτο Πανεπιστήμιο
που ιδρύθηκε ποτέ στη μακρά και ιστορικά πλούσια παράδοση της
Κύπρου.
Οι πρωτοπόροι που ανοίγουν νέους δρόμους, μπαίνουν σε κάτι
απάτητο και γι΄αυτό έχουν και μεγάλη ευθύνη για το παράδειγμα
που θα δώσουν.
Στο Πανεπιστήμιο θα αποκτήσετε βιώματα και σχέσεις που θα
είναι βασικά σε όλη σας τη ζωή αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι
η ανθρώπινη σχέση είναι ένα δύσκολο έργο τέχνης που πρέπει
να το καλλιεργήσετε. Στηρίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση της
προσωπικότητάς, που δεν είναι εύκολη αλλά κατορθώνεται με
αγώνες, άμιλλα και συναγωνισμό».
Και απευθυνόμενη στον κάθε ένα φοιτητή και φοιτήτρια συμβουλεύει:
«Προσπάθησε η μόρφωσή σου να μην είναι ούτε στενή
επαγγελματική κατάρτιση ούτε απλή πολυμάθεια, αλλά συγχρόνως
δημιουργική καλλιέργεια του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς
σου.
Όταν θα είσαι μέσα στο Πανεπιστήμιο αλλά και όταν το τελειώσεις,
να συνδεθείς με το θεσμό του Πανεπιστημίου, να το αγαπήσεις
σαν κάτι δικό σου. Να το φροντίσεις και να ξέρεις ότι η αξία του
εξαρτάται από σένα, τη μόρφωση και τη συμπεριφορά σου. Και
όταν πάρεις στην κοινωνία τη θέση που σου αξίζει, μην ξεχάσεις,
το Πανεπιστήμιο. Να το φροντίζεις και να το υποστηρίζεις ηθικά,

Θεωρώ επίσης υποχρέωση μου να αναφερθώ στο ζήλο και την
αφοσίωση του πρώτου Διοικητικού προσωπικού. Για παράδειγμα,
όταν η Π.Δ.Ε. συνεδρίαζε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ο
Αντιπρόεδρος της Π.Δ.Ε., Γεώργιος Φιλοκύπρου μου εισηγήθηκε
να δίνω ελεύθερο χρόνο στο εμπλεκόμενο Διοικητικό Προσωπικό
Αθηνά Στυλιανού, Μάρω Πάρη, Μαρία Μακρή Μούζουρα και στον
Βοηθό Γραφείου Παναγιώτη Φλωρή. Όταν τους κάλεσα στο γραφείο
μου για να συζητήσουμε για να τους δώσω ελεύθερο χρόνο, δεν
δέχθηκαν με την ομαδική απάντηση ότι θεωρούσαν καθήκον τους να
βοηθήσουν την Π.Δ.Ε.
Γιορτάζοντας σήμερα τα 25 χρόνια λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο
Κύπρου στέλλει ένα ηχηρό μήνυμα στον Κυπριακό λαό, όχι μόνο
για όσα έχουν επιτευχθεί αλλά και για τη δυνατότητα και ισχυρή
θέλησή του να επιτύχει στην αποστολή του και να αναμορφώσει
την κοινωνία μας με τη δυναμικότητά του και την υψηλού επιπέδου
κατάρτιση των αποφοίτων του.
Ας στηρίξουμε γι’ αυτό όλοι με αγάπη και συμπαράσταση το
Πανεπιστήμιο μας χάριν της προόδου και ευημερίας της πατρίδας
μας.
Σας ευχαριστώ όλους με την ευχή πάντα καλοτάξιδο να είναι το
Πανεπιστήμιο μας για να συνεχίσει το ανεκτίμητο επιστημονικό έργο
του χάριν της Κύπρου και του Λαού της.
—
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Αναφορά από την:
κ. Πηνελόπη Ερωτοκρίτου,
πρώτη αριστούχo απόφοιτο
που έλαβε το βραβείο του Προέδρου
της Δημοκρατίας

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι, για τις χιλιάδες των φοιτητών του,
ορόσημο στη ζωή τους και στοιχείο της ταυτότητάς τους. Για μας
όμως τους πρώτους φοιτητές του, οι οποίοι περάσαμε το κατώφλι
του τον Σεπτέμβριο του ‘92, η σχέση με το Πανεπιστήμιό μας ενέχει
κάτι ακόμη πιο σπουδαίο: μια συνοδοιπορία, με κοινή αφετηρία και
παράλληλη πορεία ωρίμανσης και αυτοπραγμάτωσης.
Η αρχή δεν ήταν εύκολη, κυρίως γιατί δεν υπήρχε εντόπια
ακαδημαϊκή παράδοση. Όμως, η υψηλή ποιότητα, o δημιουργικός
ενθουσιασμός κι η θέληση των ανθρώπων του, ακαδημαϊκών και μη,
έδωσαν πνοή στο νεοπαγές Πανεπιστήμιο. Μαζί με την πίστη των
φοιτητών του προς αυτό, και τη δαψιλή ενίσχυση της Πολιτείας,
κατέστειλαν δυσχέρειες, εξουδετέρωσαν επιφυλάξεις κι έδιωξαν
προκαταλήψεις, εκπληρώνοντας, 30 χρόνια μετά τη σύσταση του
Κυπριακού κράτους, το όραμα της χώρας και της κοινωνίας μας για το
δικό μας Πανεπιστήμιο.
Είχα το προνόμιο να ανήκω στην ομάδα των πρώτων αυτών
φοιτητών, του πολυσυζητηθέντος μάλιστα Τμήματος Τουρκικών
Σπουδών. Και θεωρώ τον εαυτό μου ευνοούμενο της τύχης, όχι μόνο
γιατί το Πανεπιστήμιο Κύπρου βγήκε νικήτης στον ευγενή αγώνα
της ακαδημαϊκής αναγνώρισης και υπεροχής, ανοίγοντας για τους
φοιτητές του δρόμους κοινωνικής, επαγγελματικής και πνευματικής
καταξίωσης ή γιατί πέτυχε το μεγάλο στόχο της ενσωμάτωσης στην
κυπριακή κοινωνία, αλλά και γιατί η σχέση του με τους αποφοίτους
του έγινε δεσμός ισχυρός και αδιάρρηκτος και συνεχίζει να είναι
μια σχέση αγάπης, μοναδική, δυναμική, και πολύτιμη, μια σχέση
αμοιβαίου σεβασμού, εκτίμησης και περηφάνιας.
Το βραβείο του ΠτΔ, με το οποίο τιμήθηκα το 1996, ήταν μία
εξαιρετική τιμή για μένα, την οικογένειά μου και τους δασκάλους

Η κα. Πηνελόπη Ερωτοκρίτου, Πρώτη αριστούχος απόφοιτη που
έλαβε το βραβείο του Προέδρου της Δημοκρατίας

μου. Τιμητικό ήταν επίσης το γεγονός πως, ένα χρόνο αργότερα, με
τα εφόδια που μου έδωσε η φοίτησή μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
προσλήφθηκα στη Διπλωματική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, όπου
βιώνω την μεγάλη χαρά να βλέπω κάθε φορά ότι ανάμεσα στους
νέους συναδέλφους εκπροσωπείται σε σημαντικό ποσοστό το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, είκοσι πέντε απόφοιτοι του οποίου υπηρετούν
σήμερα στη Διπλωματική Υπηρεσία.
Προς όλους εσάς, οι οποίοι συμβάλατε στην ίδρυση, την εδραίωση
και την καταξίωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκφράζουμε την
ειλικρινή κι εγκάρδια ευγνωμοσύνη μας, για όσα μας δώσατε και για
όσα συνεχίζετε, εικοσιπέντε τώρα χρόνια, να δίνετε, υπηρετώντας
με ζήλο, ήθος και αφοσίωση την αποστολή που ανέθεσε η πολιτεία
και δικαιώνοντας τις ελπίδες που εναπόθεσε η κοινωνία στο
Πανεπιστήμιό μας.
—

Αναφορά από τον:
κ. Χριστόφορο Φωκαϊδη,
Απόφοιτο, Υπουργό Άμυνας

Ο κ. Χριστόφορος Φωκαϊδης, Υπουργός Άμυνας, απόφοιτος του
Πανεπιστημίου Κύπρου

Κύριες και κύριοι,
Πρέπει να πω, ειλικρινά, πως προβληματίστηκα πολύ για το τι θα
έλεγα απόψε, γνωρίζοντας ότι το σπουδαίο ακαδημαϊκό, ερευνητικό,
καθώς και το πολύπλευρο κοινωνικό έργο, που έχει επιτελέσει το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πρώτα 25 χρόνια της λειτουργίας του, θα
είχε ήδη αναδειχθεί στις προηγούμενες ομιλίες.
Ομολογώ, άλλωστε, πως, μπροστά στους καθηγητές μου, απόψε
αισθάνομαι ξανά φοιτητής… Μπροστά σε αυτούς που μου έδωσαν
πολύτιμα εφόδια να γίνω αυτός που είμαι σήμερα… Αυτούς που μας
πρόσφεραν, όχι απλώς γνώσεις, αλλά που μας έμαθαν πρωτίστως να
αναζητούμε την αλήθεια.
Ένας Αμερικανός συγγραφέας, ο William Arthur Ward, είχε πει πως
«η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από το να διανέμεις τη γνώση».
«Η διδασκαλία», είπε, «είναι να εμπνέεις την αλλαγή».
Είχαμε, την τύχη, λοιπόν, ως φοιτητές να έχουμε τέτοιους καθηγητές.
Που δεν κλήθηκαν απλώς να διδάξουν σε ένα Πανεπιστήμιο,
κλήθηκαν στην κυριολεξία να φτιάξουν ένα Πανεπιστήμιο.
Αισθάνομαι, λοιπόν, πως μπορώ απόψε, μιας και μου δίνεται η
ευκαιρία, εκ μέρους όλων των παλιών αποφοίτων, να σας πω ένα
μεγάλο ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι,
Είναι πραγματικά μεγάλη η τιμή να λαμβάνω απόψε το λόγο, σ’ αυτή
την εορταστική εκδήλωση για τα 25 χρόνια ζωής του Πανεπιστημίου
Κύπρου.

Τιμή αλλά ταυτόχρονα και συγκίνηση – επιτρέψετε μου να πω – γιατί
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ήταν για μένα – αλλά πιστεύω και για
όλους τους απόφοιτους ειδικά των πρώτων χρόνων – περισσότερο
από απλώς ένα Πανεπιστήμιο.
Ήταν, τότε, το πρώτο και το μόνο Πανεπιστήμιο της χώρας. Ήταν
φορέας αλλαγής, ανανέωσης, αμφισβήτησης, σε μια κοινωνία που
αναζητούσε πνευματική ηγεσία, δημοκρατικό διάλογο, τον ορθό
λόγο, τη γνώση.
Ως νέα γενιά λοιπόν, εκείνης της εποχής, ταυτιστήκαμε με το
Πανεπιστήμιο, ταυτιστήκαμε με την αλλαγή που εκπροσωπούσε το
Πανεπιστήμιο.
Πρέπει να σας πως ότι την αύρα αυτής της αλλαγής, την αισθάνομαι
ακόμα και απόψε.
Και εύχομαι αυτή η αύρα να μη σβήσει ποτέ. Δεν πρέπει να σβήσει
ποτέ.
Το Πανεπιστήμιο δεν έχει, ούτε διεκδικεί το παπικό αλάθητο. Πρέπει
όμως να συνεχίσει να διεκδικεί την αλήθεια.
Αυτό οφείλετε, αυτό οφείλουμε, να το διασφαλίσουμε.
Η ευχή μου, λοιπόν κλείνοντας, προς το Πανεπιστήμιο, είναι
συνεχίσει να ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά στο δρόμο της ακαδημαϊκής
αριστείας, της διεθνούς καταξίωσης αλλά συνάμα εύχομαι να
συνεχίσει να «ενοχλεί», όπως η αλογόμυγα του Σωκράτη, την
κοινωνία μας.
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Αναφορά από τον:
κ. Χριστόφορο Φωκαϊδη,
Απόφοιτο, Υπουργό Άμυνας
(συνέχεια)

Είμαι πεπεισμένος πως η ηγεσία του Πανεπιστήμιου, όλοι εσείς, θα
συνεχίσετε να εμπνέετε την αλλαγή.
Τα νέα κτίρια κάποια στιγμή θα τελειώσουν, η Πανεπιστημιούπολη
θα ολοκληρωθεί. Η αλλαγή όμως, ως μια αέναη διαδικασία, ως ένα
συνεχές πολιτικό διακύβευμα, θα συνεχίσει να αποτελεί, περισσότερο
απ’ ότι ποτέ στο παρελθόν, το κύριο στοιχείο προσδιορισμού της
επιτυχίας κάθε κράτους, κάθε κοινωνίας.
Έχετε ευθύνη λοιπόν, έχουμε ευθύνη, να κρατήσουμε εδώ στο μεγάλο
μας κρατικό Πανεπιστήμιο, στο χώρο αυτό της δημοκρατίας και του
διαλόγου, έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε την αύρα της αλλαγής,
έτσι όπως ήταν τότε, πριν 25 χρόνια.
Αυτή την ευθύνη την χρωστάτε, την χρωστάμε, όχι μόνο στο
Πανεπιστήμιο αλλά πρωτίστως στην πατρίδα μας.
Σας ευχαριστώ.
—

Αναφορά από τον:
κ. Χρίστο Χριστοφίδη,
Μέλος Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ,
απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου
Ο κ. Χρίστος Χριστοφίδης, Μέλους Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ,
απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ανήκω στην πρώτη φουρνιά των φοιτητών και αποφοίτων του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Ανήκω στην ομάδα εκείνη των φοιτητών
που έχουν περάσει πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Κύπρο:
συνολικά εννέα, σε τρία διαφορετικά προγράμματα. Ανήκω σε
εκείνη τη φουρνιά φοιτητών που οικοδόμησε και λειτούργησε
δομές και παράδοση: Φοιτητική Ένωση, φοιτητικές παρατάξεις,
Σύγκλητο, Προσωρινή Διοικούσα, Συμβούλια Τμημάτων και Σχολών,
φοιτητικούς ομίλους.

Πανεπιστημίου. Το κυνήγι μαγισσών με τους συμβολισμούς, τις
απόψεις των φοιτητών, μέχρι το αλησμόνητο «θα σας πάρω την
τήβεννο».

Εάν έχω κάτι να σημειώσω από αυτή την εμπειρία, εάν υπάρχει ένα
βασικό χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου, ένα μήνυμα που τότε
έστειλε η ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου και
ισχύει μέχρι σήμερα, είναι το πώς, τα μεγάλα οράματα, οι μεγάλοι
στόχοι, μπορούν να πάρουν σάρκα και οστά σε μια κοινωνία.

Το Πανεπιστήμιο βρήκε το δρόμο του. Σωστότερα, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου χάραξε το δρόμο του. Για τα επιτεύγματά
του έχουν λεχθεί πολλά. Δεν θα επαναλάβω.

Ναι. Η ίδρυση ενός κρατικού Πανεπιστημίου στον τόπο μας,
υπήρξε ένα μεγάλο όραμα για δεκαετίες. Για να θεμελιωθεί, για να
πάρει σάρκα και οστά, χρειάστηκε να συγκρουστεί με το παλιό. Με
κατεστημένες αλλά κυρίαρχες αντιλήψεις. Με όσους δεν ήθελαν
ένα Πανεπιστήμιο, την Αλήθεια και τη γνώση στα πόδια τους.
Με κατεστημένες αντιλήψεις που έβλεπαν μόνο κινδύνους πάσης
φύσεως.
Οι θεμελιωτές του Πανεπιστημίου Κύπρου έπρεπε να σκεφτούν
έξω από τον κύκλο με την κιμωλία. Να δουν τη διεθνή εμπειρία. Να
αξιοποιήσουν την επιστημονική γνώση και το σύγχρονο.
Δεν είμαι σίγουρος πόσοι κατανοούμε πραγματικά το κλίμα των
πρώτων χρόνων. Από το σοκ που προκλήθηκε επειδή οι φοιτητές
δεν φορούσαν στολή, όπως σε προηγούμενα ιδρύματα, μέχρι το ότι
τολμούσαν να οργανώνουν κινητοποιήσεις για την αυτονομία του

Το καινούριο όμως, «σαν ωριμάσει το στάχυ», θα επιβληθεί. Η
κοινωνική ανάγκη θα πραγματωθεί, το σύγχρονο θα υπερισχύσει
και θα θεμελιωθεί στο παλιό. «Καιρός του σπείρειν, καιρός του
θερίζειν».

Η επιτυχία του Πανεπιστημίου, η εμπειρία των μεγάλων οραμάτων
και του κορεσμού της ανάγκης την κρίσιμη ώρα, είναι πολύτιμη
παρακαταθήκη για το λαό και την κοινωνία μας. Ειδικά στην
παρούσα συγκυρία.
Το μέλλον σήμερα μας καλεί να υπερβούμε για ακόμα μια φορά
το παλιό, τον εαυτό μας, τις κατεστημένες αντιλήψεις, το «τι να
κάνουμε έτσι λειτουργούν τα πράγματα». Να ξεφύγουμε από το
συμβιβασμό, την ηττοπάθεια, τη μιζέρια, Να σκεφτούμε ότι μπορεί
να υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα πολύ καλύτερη που είναι
και εφικτή και αναγκαία. Για να λευτερώσουμε τον τόπο μας. Για
να επανενώσουμε την πατρίδα και το λαό μας. Για αξιοπρέπεια,
ισότητα, δικαιοσύνη. Για μια κοινωνία του αύριο, με αρχές, αξίες
και ιδανικά. Με αξιοποίηση των παραγωγικών της δυνάμεων,
ιδιαίτερα της θαυμάσιας νέας γενιάς που διαθέτουμε. Με πάντοτε
στο επίκεντρο τον Άνθρωπο και την Κοινωνία.
Ο κατεξοχήν επιστήμονας του 20ου αιώνα, ο Άλμπερτ Άινσταιν

27

Αναφορά από τον:
κ. Χρίστο Χριστοφίδη,
Μέλος Πολιτικού Γραφείου ΑΚΕΛ,
απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου
(συνέχεια)

είχε κάποτε γράψει σε ένα βαρυσήμαντο, πολιτικό άρθρο ότι
«ο άνθρωπος μπορεί να βρει νόημα στη ζωή, την τόσο σύντομη
και γεμάτη κινδύνους, μόνο αφιερώνοντας τον εαυτό του στην
κοινωνία». Αυτό θαρρώ ισχύει και για ένα ίδρυμα με το σκοπό του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
«Η επιστήμη δεν μπορεί να δημιουργήσει σκοπούς και ακόμη
περισσότερο, να τους εμφυσήσει στους ανθρώπους» συνεχίζει ο
Άινσταιν. «Το καλύτερο που μπορεί να πετύχει η επιστήμη είναι
να παρέχει τα μέσα για την επίτευξη ορισμένων σκοπών. Αλλά οι
σκοποί, αυτοί καθαυτοί, γεννιούνται από ανθρώπους με υψηλά, ηθικά
ιδανικά».
Εύχομαι, νομίζω εκ μέρους χιλιάδων αποφοίτων, ιδιαίτερα των
πρώτων χρόνων λειτουργίας του, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο
Πανεπιστήμιο μας, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας, εδώ που
διαμορφώσαμε χαρακτήρα και αφήσαμε ένα κομμάτι τη ζωής μας, να
τα χιλιάσει.
Να βαδίσει με υψηλούς σκοπούς, υψηλά και ηθικά ιδανικά.
Το απόσπασμα από το κείμενο του Άινσταιν «Γιατί Σοσιαλισμός».

—

Αναφορά από τον:
κ. Αιμίλιο Λοϊζίδη,
Προεδρεύων Φ.Ε.ΠΑΝ

Ο κ. Αιμίλιο Λοϊζίδη, Προεδρεύων Φ.Ε.ΠΑΝ

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που γιορτάζουμε σήμερα τα πρώτα 25 χρόνια
ζωής του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος του τόπου μας.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όντας το μεγαλύτερο Πανεπιστημιακό
ίδρυμα της χώρας προχωρά στα σωστά διαβήματα για περεταίρω
βελτίωση του κύρους που έχει στη διεθνή κοινότητα.
Παρατηρούμε στην παγκόσμια κατάταξη ότι το Πανεπιστήμιο μας
βρίσκεται στα 1000 κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου ανάμεσα
σε λίστα με πάνω από 20000 Πανεπιστήμια. Στρατηγικός στόχος
του Πανεπιστημίου μας πρέπει να είναι η συνεχής ανέλιξη του σ’
όλους τους τομείς. Τόσο στην ερευνητική δραστηριότητα, όσο και
στην ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο. Μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί 8 σχολές,
με την Ιατρική Σχολή να αποτελεί τη νεότερη σε ηλικία. Χαιρόμαστε
ιδιαίτερα ακόμα και με την τεράστια ανάπτυξη της Πολυτεχνικής
Σχολής που μετρά 12 χρόνια ζωής όπου έχει εξίσου άρτια
ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, όσο και άλλα Πανεπιστήμια
διεθνούς αναγνώρισης.
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των 25 ετών του Πανεπιστημίου
Κύπρου, έχουν γίνει μεγάλα άλματα όσο αφορά την υλικοτεχνική
υποδομή και τη δημιουργία καινούργιων κτιρίων. Με αυτή την
εξέλιξη το Πανεπιστήμιο κατάφερε να στεγάσει περισσότερους
φοιτητές, ακαδημαϊκούς, ερευνητικό προσωπικό αλλά και διοικητικό
προσωπικό. Μετά την εξασφάλιση του δανείου το Πανεπιστήμιο
έχει τροχοδρομήσει αρκετά σημαντικά έργα που θα εκσυγχρονίσουν
το επίπεδο μας. Περιμένουμε μέχρι το 2016 την ολοκλήρωση της
βιβλιοθήκης μας αλλά και την έναρξη της ανέγερσης των κτιριακών
εγκαταστάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής.

Ως φοιτητική κοινότητα θα είμαστε συμμέτοχοι σε κάθε προσπάθεια
του Πανεπιστημίου και των αρχών του για βελτίωση του πτυχίου
που παίρνουμε. Θεωρούμε πως πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες
ενέργειες έτσι ώστε οι νέοι να αποκτήσουν την προοπτική που δεν
υπάρχει σήμερα, στην αγορά εργασίας. Εύχομαι καλή συνέχεια και τα
καλύτερα μας περιμένουν.
Ευχαριστώ.
—
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Η κα. Λυδία Φωτοπούλου στην απόδοση του κειμένου
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Β' ΜΕΡΟΣ
Παράσταση από την ομάδα σύγχρονου χορού sinequanon
Σκηνοθεσία/ Κίνηση: Sinequanon
Κείμενο: “Όνειρο στο κύμα”του Αλέξανδρου
Παπαδιαμάντη

Μουσικοί: Θάνος Σταυρίδης, Βασίλης
Κομματάς
Φωτισμοί: Μαρία Λαζαρίδου

Αφήγηση: Λυδία Φωτοπούλου

Κοστούμια: Νίκος Δάλλας

Χορευτές: Δημήτρης Σωτηρίου, Αλέξης Τσιάμογλου,
Ερμής Μαλκότσης, Δημήτρης Πολίτης, Χαράλαμπος
Πεχλιβανίδης

Πρωτότυπη μουσική/ σχεδιασμός παραγωγής:
Δημήτρης Μπασλάμ

“Όνειρο στο κύμα”
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Ήμην πτωχόν βοσκόπουλον εις τα όρη. Δεκαοκτώ ετών, και δεν
ήξευρα ακόμη άλφα. Χωρίς να το ηξεύρω, ήμην ευτυχής. Την
τελευταίαν φοράν οπού εγεύθην την ευτυχίαν ήτον το θέρος
εκείνο του έτους 187... Ήμην ωραίος έφηβος, κ’ έβλεπα το πρωίμως
στρυφνόν, ηλιοκαές πρόσωπον μου να γυαλίζεται εις τα ρυάκια και
τας βρύσεις, κ’ εγύμναζα το ευλύγιστον, υψηλόν ανάστημα μου ανά
τους βράχους και τα βουνά.
Τον χειμώνα που ήρχισ’ ευθύς κατόπιν μ’ επήρε πλησίον του ο
γηραιός πάτερ Σισώης, ή Σισώνης, καθώς τον ωνόμαζον οι χωρικοί
μας, και μ’ έμαθε γράμματα. Ήτον πρώην διδάσκαλος, και μέχρι
τέλους τον προσηγόρευον όλοι εις την κλητικήν “δάσκαλε”. Εις
τους χρόνους της Επαναστάσεως ήτον μοναχός και διάκονος. Είτα
ηγάπησε μίαν Τουρκοπούλαν, καθώς έλεγαν, την έκλεψεν, από ένα
χαρέμι της Σμύρνης, την εβάπτισε και την ενυμφεύθη.
Ευθύς μετά την αποκατάστασιν των πραγμάτων, επί Καποδίστρια
κυβερνήτου, εδίδασκεν εις διάφορα σχολεία ανά την Ελλάδα, και
είχεν ου μικράν φήμην, υπό το όνομα “ο Σωτηράκης ο δάσκαλος”.

Αργότερα αφού εξησφάλισε την οικογένειάν του, ενθυμήθη
την παλαιάν υποχρέωσιν του, εφόρεσε και πάλιν τα ράσα, ως
απλούς μοναχός την φοράν ταύτην, κωλυόμενος να ιερατεύη κ’
εγκατεβίωσεν εν μετανοία, εις το Κοινόβιον του Ευαγγελισμού. Εκεί
έκλαυσε το αμάρτημά του, το έχον γενναίαν αγαθοεργίαν ως εξόχως
ελαφρυντικήν περίστασιν, και λέγουν ότι εσώθη.
Αφού έμαθα τα πρώτα γράμματα πλησίον του γηραιού Σισώη,
εστάλην ως υπότροφος της Μονής είς τινα κατ’ επαρχίαν ιερατικήν
σχολήν, όπου κατετάχθην αμέσως εις την ανωτέραν τάξιν, είτα εις
την εν Αθήναις Ριζάρειον. Τέλος, αρχίσας τας σπουδάς μου σχεδόν
εικοσαετής, εξήλθα τριακοντούτης από το Πανεπιστήμιον· εξήλθα
δικηγόρος με δίπλωμα προλύτου...
Μεγάλην προκοπήν, εννοείται, δεν έκαμα. Σήμερον εξακολουθώ
να εργάζωμαι ως βοηθός ακόμη εις το γραφείον επιφανούς
τινος δικηγόρου και πολιτευτού εν Αθήναις, τον οποίον μισώ,
αγνοώ εκ ποίας σκοτεινής αφορμής, αλλά πιθανώς επειδή τον
έχω ως προστάτην και ευεργέτην. Και είμαι περιωρισμένος και
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ανεπιτήδειος, ουδέ δύναμαι να ωφεληθώ από την θέσιν την οποίαν
κατέχω πλησίον του δικηγόρου μου, θέσιν οιονεί αυλικού.
Καθώς ο σκύλος, ο δεμένος με πολύ σχοινίον εις την αυλήν του
αυθέντου του, δεν ημπορεί να γαυγίζη ούτε να δαγκάση έξω από
την ακτίνα και το τόξον τα οποία διαγράφει το κοντόν σχοινίον,
παρομοίως κ’ εγώ δεν δύναμαι ούτε να είπω, ούτε να πράξω τίποτε
περισσότερον παρ όσον μου επιτρέπει η στενή δικαιοδοσία, την
οποίαν έχω εις το γραφείον του προϊσταμένου μου.
**
Η τελευταία χρονιά που ήμην ακόμη φυσικός άνθρωπος ήτον το
θέρος εκείνο του έτους 187... Ήμην ωραίος έφηβος, καστανόμαλλος
βοσκός, κ’ έβοσκα τας αίγας της Μονής του Ευαγγελισμού εις τα
όρη τα παραθαλάσσια, τ’ ανερχόμενα αποτόμως δια κρημνώδους
ακτής, ύπερθεν του κράτους του Βορρά και του πελάγους. Όλον το
κατάμερον εκείνο, το καλούμενον Ξάρμενο, από τα πλοία τα οποία
κατέπλεον ξάρμενα ή ξυλάρμενα, εξωθούμενα από τας τρικυμίας,
ήτον ιδικόν μου.
Η πετρώδης, απότομος ακτή μου, η Πλατάνα, ο Μέγας Γιαλός, το
Κλήμα, έβλεπε προς τον Καικίαν, και ήτον αναπεπταμένη προς
τον Βορράν. Εφαινόμην κ’ εγώ ως να είχα μεγάλην συγγένειαν με
τους δύο τούτους ανέμους, οι οποίοι ανέμιζαν τα μαλλιά μου, και τα
έκαμναν να είναι σγουρά όπως οι θάμνοι κ’ αι αγριελαίαι, τας οποίας
εκύρτωναν με το ακούραστον φύσημα των, με το αιώνιον της πνοής

των φραγγέλιον.
Όλα εκείνα ήσαν ιδικά μου. Οι λόγοι, αι φάραγγες, αι κοιλάδες, όλος
ο αιγιαλός, και τα βουνά. Το χωράφι ήτον του γεωργού μόνον εις τας
ημέρας που ήρχετο να οργώση ή να σπείρη, κ’ έκαμνε τρις το σημείον
του σταυρού, κ’ έλεγεν: “Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και
του Αγίου Πνεύματος, σπέρνω αυτό το χωράφι, για να φάνε όλ’ οι
ξένοι κ’ οι διαβάτες, και τα πετεινά τ’ ουρανού, και να πάρω κ εγώ τον
κόπο μου!”
Εγώ, χωρίς ποτέ να οργώσω ή να σπείρω, το εθέριζα εν μέρει.
Εμιμούμην τους πεινασμένους μαθητάς του Σωτήρος, κ’ έβαλλα εις
εφαρμογήν τας διατάξεις του Δευτερονομίου χωρίς να τας γνωρίζω.
Της πτωχής χήρας ήτον η άμπελος μόνον εις τας ώρας που ήρχετο η
ίδια διά να θειαφίση, ν’ αργολογήση, να γέμιση ένα καλάθι σταφύλια,
ή να τρύγηση αν έμενε τίποτε διά τρύγημα. Όλον τον άλλον καιρόν
ήτον κτήμα ιδικόν μου.
Μόνους αντιζήλους εις την νομήν και την κάρπωσιν ταύτην είχα
τους μισθωτούς της δημαρχίας, τους αγροφύλακας, οι οποιοι επί τη
προφάσει, ότι εφύλαγαν τα περιβόλια του κόσμου, εννοούσαν να
εκλέγουν αυτοί τας καλυτέρας οπώρας. Αυτοί πράγματι δεν μου
ήθελαν το καλόν μου. Ήσαν τρομεροι ανταγωνισταί δι’ εμέ.
Το κυρίως κατάμερόν μου ήτον υψηλότερα, έξω της ακτίνος των
ελαιώνων και αμπέλων, εγώ όμως συχνά επατούσα τα σύνορα. Εκεί

παραπαίω, ανάμεσα εις δύο φάραγγας και τρεις κορυφάς, πλήρεις
αγρίων θάμνων, χόρτου και χαμοκλάδων, έβοσκα τα γίδια του
Μοναστηρίου. Ήμην “παραγυιός”, αντί μισθού πέντε δραχμών τον
μήνα, τας οποίας ακολούθως μου ηύξησαν εις εξ. Σιμά εις τον μισθόν
τούτον, το Μοναστήρι μου έδιδε και φασκιές διά τσαρούχια, και
άφθονα μαύρα ψωμία ή πίττες, καθώς τα ωνόμαζαν οι καλόγηροι.
Μόνον διαρκή γείτονα, όταν κατηρχόμην κάτω, εις την άκρην
της περιοχής μου, είχα τον κυρ Μόσχον, ένα μικρόν άρχοντα λίαν
ιδιότροπον. Ο κυρ Μόσχος εκατοίκει εις την εξοχήν, εις ένα ωραίον
μικρόν πύργον μαζί με την ανεψιάν του την Μοσχούλαν, την οποίαν
είχεν υιοθετήσει, επειδή ήτον χηρευμένος και άτεκνος. Την είχε
προσλάβει πλησίον του, μονογενή, ορφανήν εκ κοιλίας μητρός, και
την ηγάπα ως να ήτο θυγάτηρ του.
Ο κυρ Μόσχος είχεν αποκτήσει περιουσίαν εις επιχειρήσεις και
ταξίδια. Έχων εκτεταμένον κτήμα εις την θέσιν εκείνην, έπεισε
μερικούς πτωχούς γείτονας να του πωλήσουν τους αγρούς των,
ηγόρασεν ούτως οκτώ η δέκα συνεχόμενα χωράφια, τα περιετείχισεν
όλα ομού, και απετέλεσεν εν μέγα διά τον τόπον μας κτήμα, με
πολλών εκατοντάδων στρεμμάτων έκτασιν. Ο περίβολος διά να
κτισθή εστοίχισε πολλά, ίσως περισσότερα ή όσα ήξιζε το κτήμα·
αλλά δεν τον έμελλε δι’ αυτά τον κυρ Μόσχον θέλοντα να έχη
χωριστόν οιονεί βασίλειον δι’ εαυτόν και διά την ανεψιάν του.
Έκτισεν εις την άκρην πυργοειδή υψηλόν οικίσκον, με δύο πατώματα,

εκαθάρισε και περιεμάζευσε τους εσκορπισμένους κρουνούς
του νερού, ήνοιξε και πηγάδι προς κατασκευήν μαγγάνου διά το
πότισμα. Διήρεσε το κτήμα εις τέσσαρα μέρη· εις άμπελον, ελαιώνα,
αγροκήπιον με πλήθος οπωροφόρων δένδρων και κήπους με
αιμασιάς ή μποστάνια.
Εγκατεστάθη εκεί, κ’ έζη διαρκώς εις την εξοχήν, σπανίως
κατερχόμενος εις την πολίχνην. Το κτήμα ήτον παρά το χείλος της
θαλάσσης, κ’ ενώ, ο επάνω τοίχος έφθανεν ως την κορυφήν του
μικρού βουνού, ο κάτω τοίχος, με σφοδρόν βορράν πνέοντα, σχεδόν
εβρέχετο από το κύμα.
**
Ο κυρ Μόσχος είχεν ως συντροφιάν το τσιμπούκι του, το κομβολόγι
του, το σκαλιστήρι του και την ανεψιάν του την Μοσχούλαν. Η
παιδίσκη θα ήτον ως δύο έτη νεωτέρα εμού. Μικρή επήδα από
βράχον εις βράχον, έτρεχεν από κολπίσκον εις κολπίσκον, κάτω εις
τον αιγιαλόν, έβγαζε κοχύλια κ’ εκυνηγούσε τα καβούρια. Ήτον
θερμόαιμος και ανήσυχος ως πτηνόν του αιγιαλού. Ήτον ωραία
μελαχροινή, κ’ ενθύμιζε την νύμφην του Άσματος την ηλιοκαυμένην,
την οποίαν οι υιοί της μητρός της είχαν βάλει να φυλάη τ’
αμπέλια· “Ιδού εί καλή, η πλησίον μου, ιδού εί καλή· οφθαλμοί σου
περιστεραί...”. Ο λαιμός της, καθώς έφεγγε και υπέφωσκεν υπό
την τραχηλιάν της, ήτον απείρως λευκότερος από τον χρώτα του
προσώπου της.
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Ήτον ωχρά, ροδίνη, χρυσαυγίζουσα και μου εφαίνετο να ομοιάζη
με την μικρήν στέρφαν αίγα, την μικρόσωμον και λεπτοφυή, με
κατάστιλπνον τρίχωμα, την οποία εγώ είχα ονομάσει Μοσχούλαν.
Το παράθυρον του πύργου το δυτικόν ηνοίγετο προς τον λόγγον,
ο οποίος ήρχιζε να βαθύνεται πέραν της κορυφής του βουνού, οπού
ήσαν χαμόκλαδα, ευώδεις θάμνοι, και αργιλλώδης γη τραχειά. Εκεί
ήρχιζεν η περιοχή μου. Έως εκεί κατηρχόμην συχνά, κ’ έβοσκα τας
αίγας των καλογήρων, των πνευματικών πατέρων μου.
Μίαν ημέραν, δεν ηξεύρω πώς, ενώ εμέτρουν καθώς εσυνήθιζα τας
αίγας μου (ήσαν όλαι πενηνταέξ κατ εκείνον τον χρόνον· άλλοτε
ανεβοκατέβαινεν ο αριθμός των μεταξύ εξήντα και σαρανταπέντε),
η Μοσχούλα, η ευνοούμενη μου κατσίκα, είχε μείνει οπίσω, και
δεν ευρέθη εις το μέτρημα. Τας εύρισκα όλας 55. Εάν έλειπεν άλλη
κατσίκα, δεν θα παρετήρουν αμέσως την ταυτότητα, αλλά μόνον την
μονάδα πού έλειπεν· αλλ’ η απουσία της Μοσχούλας ήτον επαισθητή.
Ετρόμαξα. Τάχα ο αετός μου την επήρε;
Εις τα μέρη εκείνα, τα κάπως χαμηλότερα, οι αετοί δεν κατεδέχοντο
να μας επισκέπτωνται συχνά. Το μέγα ορμητήριον των ήτον υψηλά
προς δυσμάς, εις το κατάλευκον πετρώδες βουνόν, το καλούμενον
Αετοφωλιά φερωνύμως. Αλλά δεν μου εφαίνετο όλως παράδοξον ή
ανήκουστον πράγμα, ο αετός να κατήλθεν εκτάκτως, τρωθείς από τα
κάλλη της Μοσχούλας, της μικράς κατσίκας μου.

Εφώναζα ως τρελός:
— Μοσχούλα!... πού ειν’ η Μοσχούλα;
Ούτε είχα παρατηρήσει την παρουσία της Μοσχούλας, της ανεψιάς
του κυρ Μόσχου, εκεί σιμά. Αυτή έτυχε να έχη ανοικτόν το
παράθυρον. Ο τοίχος του περιβολιού του κτήματος, και η οικία η
ακουμβώσα επάνω εις αυτόν, απείχον περί τα πεντακόσια βήματα από
την θέσιν οπού ευρισκόμην εγώ με τας αίγας μου. Καθώς ήκουσε τας
φωνάς μου, η παιδίσκη ανωρθώθη, προέκυψεν εις τον παράθυρον και
έκραξε:
— Τί έχεις και φωνάζεις;
Εγώ δεν ήξευρα τι να είπω· εν τοσούτω απήντησα:
— Φωνάζω εγώ την κατσίκα μου, τη Μοσχούλα!... Με σένα δεν έχω
να κάμω.
Καθώς ήκουσε την φωνήν μου, έκλεισε το παράθυρον κ’ έγινεν
άφαντη.
Μίαν άλλην ημέραν με είδε πάλιν από το παράθυρον της εις εκείνην
την ιδίαν θέσιν. Ήμην πλαγιασμένος εις ένα ίσκιον, άφηνα τας αίγας
μου να βοσκούν, κ’ εσφύριζα ένα ήχον, εν άσμα του βουνού αιπολικόν.

Δεν ηξεύρω πώς της ήλθε να μου φωνάξη:
— Έτσι όλο τραγουδείς!;... Δε σ’ άκουσα ποτέ μου να παίζης το
σουραύλι!... Βοσκός και να μην έχη σουραύλι, σαν παράξενο μου
φαίνεται!...
Είχα εγώ σουραύλι (ήτοι φλογέραν), αλλά δεν είχα αρκετόν θράσος
ώστε να παίζω εν γνώσει ότι θα με ήκουεν αυτή... Την φοράν ταύτην
εφιλοτιμήθην να παίξω προς χάριν της, αλλά δεν ηξεύρω πως της
εφάνη η τέχνη μου η αυλητική. Μόνον ήξεύρω ότι μου έστειλε δι’
αμοιβήν ολίγα ξηρά σύκα, κ’ ένα τάσι γεμάτο πετμέζι.
**
Μίαν εσπέραν, καθώς είχα κατεβάσει τα γίδια μου κάτω εις τον
αιγιαλόν, ανάμεσα εις τους βράχους, όπου εσχημάτιζε χιλίους
γλαφυρούς κολπίσκους και αγκαλίτσες το κύμα, όπου αλλού
εκυρτώνοντο οι βράχοι εις προβλήτας και αλλού εκοιλαίνοντο
εις σπήλαια· και ανάμεσα εις τους τόσους ελιγμούς και δαιδάλους
του νερού, το οποίον εισεχώρει μορμυρίζον, χορεύον με άτακτους
φλοίσβους και αφρούς, όμοιον με το βρέφος το ψελλίζον, που
αναπηδά εις το λίκνόν του και λαχταρεί να σηκωθή και να χορεύση
εις την χείρα της μητρός που το έψαυσε — καθώς είχα κατεβάσει,
λέγω, τα γίδια μου διά ν’ “αρμυρίσουν” εις την θάλασσαν, όπως συχνά

εσυνήθιζα, είδα την ακρογιαλιάν που ήτον μεγάλη χαρά και μαγεία,
και την “ελιμπίστηκα”, κ’ ελαχτάρησα να πέσω να κολυμβήσω. Ήτον
τον Αύγουστον μήνα.
Ανέβασα το κοπάδι μου ολίγον παραπάνω από τον βράχον, ανάμεσα
εις δύο κρημνούς και εις ένα μονοπάτι το οποίον εχαράσσετο επάνω
εις την ράχιν. Δι αυτού είχα κατέλθει, και δι’ αυτού έμελλα πάλιν να
επιστρέψω εις το βουνόν, την νύκτα εις την στάνην μου. Άφησα εκεί
τα γίδια μου διά να βοσκήσουν εις τα κρίταμα και τας αρμυρήθρας,
αν και δεν επεινούσαν πλέον. Τα εσφύριξα σίγα διά να καθίσουν να
ησυχάσουν και να με περιμένουν. Με άκουσαν κ’ εκάθισαν ήσυχα.
Επτά ή οκτώ εξ αυτών τράγοι ήσαν κωδωνοφόροι και σα ήκουον
μακρόθεν τους κωδωνισμούς των, αν τυχόν εδείκνυον συμπτώματα
ανησυχίας.
Εγύρισα οπίσω, κατέβην πάλιν τον κρημνόν, κ έφθασα κάτω εις την
θάλασσαν. Την ώραν εκείνην είχε βασιλέψει ο ήλιος, και το φεγγάρι
σχεδόν ολόγεμον ήρχισε να λάμπη χαμηλά, ως δύο καλαμιές
υψηλότερα από τα βουνά της αντικρινής νήσου. Ο βράχος ο δικός
μου έτεινε προς βορράν, και πέραν από τον άλλον κάβον προς
δυσμάς, αριστερά μου, έβλεπα μίαν πτυχήν από την πορφύραν του
ήλιου, που είχε βασιλέψει εκείνην την στιγμήν.
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Ήτον η ουρά της λαμπράς αλουργίδος που σύρεται οπίσω, ή ήτον ο
τάπης, που του έστρωνε, καθώς λέγουν, η μάννα του, διά να καθίση να
δειπνήση.
Δεξιά από τον μέγαν κυρτόν βράχον μου, εσχηματίζετο μικρόν
άντρον θαλάσσιον, στρωμένον με άσπρα κρυσταλλοειδή κοχύλια και
λαμπρά ποικιλόχρωμα χαλίκια, που εφαίνετο πως το είχον ευτρεπίσει
και στολίσει αι νύμφαι των θαλασσων. Από το άντρον εκείνο ήρχιζεν
ένα μονοπάτι, διά του οποίου ανέβαινε τις πλαγίως την απότομον
ακρογιαλιάν, κ έφθανεν εις την κάτω πόρταν του τοιχογυρίσματος
του κυρ Μόσχου, του οποίου ο ένας τοίχος έζωνεν εις μήκος
εκατοντάδων μέτρων όλον τον αιγιαλόν.
Επέταξα αμέσως το υποκάμισον μου, την περισκελίδα μου, κ’ έπεσα
εις την θάλασσαν. Επλύθην, ελούσθην, εκολύμβησα επ’ ολίγα λεπτά
της ώρας. Ησθανόμην γλύκαν, μαγείαν άφατον, εφανταζόμην τον
εαυτόν μου ως να ήμην έν με το κύμα, ως να μετείχαν της φύσεως
αυτού, της υγράς και αλμυράς και δροσώδους. Δεν θα μου έκανε
ποτέ καρδιά να έβγω από την θάλασσαν, δεν θα εχόρταινα ποτέ
το κολύμβημα, αν δεν είχα την έννοιαν του κοπαδιού μου. Όσην
υπακοήν και αν είχαν προς εμέ τα ερίφια, και αν ήκουον την φωνήν
μου διά να καθίσουν ήσυχα, ερίφια ήσαν, δυσάγωγα και άπιστα
όσον και τα μικρά παιδιά. Εφοβούμην μήπως τινά αποσκιρτήσουν
και μου φύγουν, και τότε έπρεπε να τρέχω να τα ζητώ την νύκτα εις
τους λόγγους και τα βουνά οδηγούμενος μόνον από τον ήχον των
κωδωνίσκων των τραγών. Όσον αφορά την Μοσχούλαν, διά να είμαι

βέβαιος, ότι δεν θα μου φύγη πάλιν, καθώς μου είχε φύγει την άλλην
φοράν, οπότε ο άγνωστος κλέπτης (ω να τον έπιανα) της είχε κλέψει,
ο ανόητος, τον επίχρυσον κωδωνίσκον με το κόκκινον περιδέραιον
από τον λαιμόν, εφρόντισα να την δέσω μ’ ένα σχοινάκι εις την ρίζαν
ενός θάμνου ολίγον παραπάνω από τον βράχον, εις την βάσιν του
οποίου είχα αφήσει τα ρούχα μου πριν ριφθώ εις την θάλασσαν.
Επήδησα ταχέως έξω, εφόρεσα το υποκάμισον μου, την περισκελίδα
μου, έκαμα ένα βήμα διά να ανάβω. Άνω της κορυφής του βράχου, του
οποίου η βάσις εβρέχετο από την θάλασσαν, θα έλυα την Μοσχούλαν,
την μικρήν αίγα μου, και με διακόσια ή περισσότερα βήματα θα
επέστρεφα πλησίον εις το κοπάδι μου. Ο μικρός εκείνος ανήφορος,
ο ολισθηρός κρημνός ήτο δι’ εμέ άθυρμα, όσον ένα σκαλοπάτι
μαρμάρινης σκάλας, το οποίον φιλοτιμούνται να πηδήσουν εκ των
κάτω προς τα άνω αμιλλώμενα τα παιδιά της γειτονιάς.
Την στιγμήν εκείνην, ενώ έκαμα το πρώτον βήμα, ακούω σφοδρόν
πλατάγισμα εις την θάλασσαν, ως σώματος πίπτοντος εις το
κύμα. Ο κρότος ήρχετο δεξιόθεν, από το μέρος του άντρου του
κογχυλοστρώτου και νυμφοστολίστου, όπου ήξευρα, ότι ενίοτε
κατήρχετο η Μοσχούλα, η ανεψιά του κυρ Μόσχου, κ’ ελούετο εις
την θάλασσαν. Δεν θα ερριψοκινδύνευα να έλθω τόσον σιμά εις τα
σύνορα της, εγώ ο σατυρίσκος του βουνού, να λουσθώ, εάν ήξευρα ότι
εσυνήθιζε να λούεται και την νύκτα με το φως της σελήνης. Εγνώριζα
ότι το πρωί, άμα τη ανατολή του ήλιου, συνήθως ελούετο.

— Έκαμα δύο-τρία βήματα χωρίς τον ελάχιστον θόρυβον,
ανερριχήθην εις τα άνω, έκυψα με άκραν προφύλαξιν προς το μέρος
του άντρου, καλυπτόμενος όπισθεν ενός σχοίνου και σκεπόμενος
από την κορυφήν του βράχου, και είδα πράγματι ότι η Μοσχούλα είχε
πέσει αρτίως εις το κύμα γυμνή, κ’ ελούετο...
**
Την ανεγνώρισα πάραυτα εις το φως της σελήνης το μελιχρόν, το
περιαργυρούν όλην την άπειρον οθόνην του γαληνιώντος πελάγους,
και κάμνον να χορεύουν φωσφορίζοντα τα κύματα. Είχε βυθισθή
άπαξ καθώς ερρίφθη εις την θάλασσαν, είχε βρέξει την κόμην της,
από τους βοστρύχους της οποίας ως ποταμός από μαργαρίτας έρρεε
το νερόν, και είχεν αναδύσει· έβλεπε κατά τύχην προς το μέρος όπου
ήμην εγώ, κ’ εκινείτο εδώ κ’ εκεί προσπαίζουσα και πλέουσα. Ήξευρε
καλώς να κολυμβά.
Δια να φύγω έπρεπεν εξ άπαντος να πατήσω επί μιαν στιγμήν ορθός
εις την κορυφήν του βράχου, είτα να κύψω όπισθεν θάμνων, να λύσω
την αίγα μου, και να γίνω άφαντος κρατών την πνοήν μου, χωρίς
τον ελάχιστον κρότον η θρούν. Αλλ’ η στιγμή καθ’ ην θα διηρχόμην
διά της κορυφής του βράχου ήρκει διά να με ίδη η Μοσχούλα. Ήτον
αδύνατον, καθώς εκείνη έβλεπε προς το μέρος μου, να φύγω αόρατος.
Το ανάστημα μου θα διεγράφετο διά μίαν στιγμήν υψηλόν και
δεχόμενον δαψιλώς το φως της σελήνης, επάνω του βράχου. Εκεί
η κόρη θα με έβλεπε, καθώς ήταν εστραμμένη προς τα εδώ. Ω! πώς

θα εξαφνίζετο. θα ετρόμαζεν ευλόγως, θα εφώναζεν, είτα θα με
κατηγόρει διά σκοπούς αθεμίτους, και τοτε αλλοίμονον εις τον
μικρόν βοσκόν!
Η πρώτη ιδέα μου ήτον να βήξω, να της δώσω αμέσως είδησιν, και
να κράξω: “— Βρέθηκα εδώ, χωρίς να ξέρω... Μην τρομάζης!... φεύγω
αμέσως, κοπέλα μου!”
Πλην, δεν ηξεύρω πώς, υπήρξα σκαιός και άτολμος. Κανείς δεν με
είχε διδάξει μαθήματα κοσμιότητος εις τα βουνά μου. Συνεστάλην,
κατέβην πάλιν κάτω εις την ρίζαν του βράχου κ’ επερίμενα.
“Αυτή δεν θ’ αργήση, έλεγα μέσα μου· τώρα θα κολυμπήση, θα
ντυθή και θα φύγη... θα τραβήξη αυτή το μονοπάτι της, κ εγώ τον
κρημνό μου!...”
Κ’ ενθυμήθην τότε τον Σισώην, και τον πνευματικόν του
μοναστηρίου, τον παπα-Γρηγόριον, οίτινες πολλάκις με είχον
συμβουλεύσει να φεύγω, πάντοτε, τον γυναικείον πειρασμόν!
Εκ της ιδέας του να περιμένω δεν υπήρχεν άλλο μέσον ή προσφυγή,
ειμή ν’ αποφασίσω να ριφθώ εις την θάλασσαν, με τα ρούχα, όπως
ήμην, να κολυμβήσω εις τα βαθέα, άπατα νερά, όλον το προς δυσμάς
διάστημα, το από της ακτής όπου ευρισκόμην, εντεύθεν του μέρους
όπου ελούετο η νεάνις, μέχρι του κυρίως όρμου και της άμμου,
επειδή εις όλον εκείνο το διάστημα, ως ημίσεος μιλίου, η ακρογιαλιά
ήτον άβατος, απάτητος, όλη βράχος και κρημνός. Μόνον εις το
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μέρος όπου ήμην εσχηματίζετο το λίκνον εκείνο του θαλασσίου
νερού, μεταξύ σπηλαίων και βράχων.
Θ’ άφηνα την Μοσχούλαν μου, την αίγα, εις την τύχην της, δεμένη
εκεί επάνω, άνωθεν του βράχου, και άμα έφθανα εις την άμμον με
διάβροχα τα ρούχα μου (διότι ήτο ανάγκη να πλεύσω με τα ρούχα),
στάζων άλμην και αφρόν, θα εβάδιζα δισχίλια βήματα διά να
επιστρέψω από άλλο μονοπάτι πάλιν πλησίον του κοπαδιού μου,
θα κατέβαινα τον κρημνόν παρακάτω διά να λύσω την Μοσχούλαν
την αίγα μου, οπότε η ανεψιά του κυρ Μόσχου θα είχε φύγει χωρίς
ν’ αφήση βεβαίως κανέν ίχνος εις τον αιγιαλόν. Το σχέδιον τούτο
αν το εξετέλουν, θα ήτο μέγας κόπος, αληθής άθλος, θα εχρειάζετο
δε και μίαν ώραν και πλέον. Ουδέ θα ήμην πλέον βέβαιος περί της
ασφαλείας του κοπαδιού μου.
Δεν υπήρχεν άλλη αίρεσις, ειμή να περιμένω. Θα εκράτουν την
αναπνοήν μου. Η κόρη εκείνη δεν θα υπώπτευε την παρουσίαν μου.
Άλλως ήμην εν συνειδήσει αθώος.

όμως χρυσίζουσαν αμυδρώς κόμην της, τον τράχηλόν της τον
εύγραμμον, τας λεύκας ως γάλα ωμοπλάτας, τους βραχίονας τους
τορνευτούς, όλα συγχεόμενα, μελιχρά και ονειρώδη εις το φέγγος
της σελήνης. Διέβλεπα την οσφύν της την ευλύγιστον, τα ισχία της,
τας κνήμας, τους πόδας της, μεταξύ σκιάς και φωτός, βαπτιζόμενα
εις το κύμα. Εμάντευα το στέρνον της, τους κόλπους της, γλαφυρούς,
προέχοντας, δεχομένους όλας της αύρας τας ριπάς και της θαλάσσης
το θείον άρωμα. Ήτο πνοή, ίνδαλμα αφάνταστον, όνειρον επιπλέον
εις το κύμα· ήτον νηρηίς, σειρήν, πλέουσα, ως πλέει ναυς μαγική, η
ναυς των ονείρων...
Ούτε μου ήλθε τότε η ιδέα ότι, αν επάτουν επάνω εις τον βράχον,
όρθιος ή κυρτός, με σκοπόν να φύγω, ήτον σχεδόν βέβαιον, ότι η νέα
δεν θα μ έβλεπε, και θα ημπορούσα ν’ αποχωρήσω εν τάξει. Εκείνη
έβλεπε προς ανατολάς, εγώ ευρισκόμην προς δυσμάς όπισθεν της.
Ούτε η σκιά μου δεν θα την ετάραττεν. Αύτη, επειδή η σελήνη ήτον
εις τ’ ανατολικά, θα έπιπτε προς το δυτικόν μέρος, όπισθεν του
βράχου μου, κ’ εντεύθεν του άντρου.

Εντοσούτω όσον αθώος και αν ήμην, η περιέργεια δεν μου έλειπε.
Και ανερριχήθην πάλιν σιγά-σιγά προς τα επάνω και εις την κορυφήν
του βράχου, καλυπτόμενος όπισθεν των θάμνων έκυψα να ίδω την
κολυμβώσαν νεανίδα.

Είχα μείνει χάσκων, εν εκστάσει, και δεν εσκεπτόμην πλέον τα
επίγεια.

Ήτον απόλαυσις, όνειρον, θαύμα. Είχεν απομακρυνθή ως πέντε
οργυιάς από το άντρον, και έπλεε, κ’ έβλεπε τώρα προς ανατολάς,
στρέφουσα τα νώτα προς το μέρος μου. Έβλεπα την αμαυράν και

Δεν δύναμαι να είπω αν μου ήλθον πονηροί, και συνάμα παιδικοί
ανόητοι λογισμοί, εν είδει ευχών κατάραι. “Να εκινδύνευεν έξαφνα!
να έβαζε μιά φωνή! να έβλεπε κανένα ροφόν εις τον πυθμένα, τον

**

οποίον να εκλάβη διά θηρίον, διά σκυλόψαρον, και να εφώναζεν
βοήθειαν!...”
Είναι αληθές, ότι δεν εχόρταινα να βλέπω το όνειρον, το πλέον εις
το κύμα. Αλλά την τελευταίαν στιγμήν, αλλοκότως, μου επανήλθε
πάλιν η πρώτη ιδέα... Να ριφθώ εις τα κύματα, προς το αντίθετον
μέρος, εις τα όπισθεν, να κολυμβήσω όλον εκείνο το διάστημα έως
την άμμον, και να φύγω, να φύγω τον πειρασμόν!...
Και πάλιν δεν εχόρταινα να βλέπω το όνειρον... Αίφνης εις τας
ανάγκας του πραγματικού κόσμου μ’ επανέφερεν η φωνή της
κατσίκας μου. Η μικρή Μοσχούλα ήρχισεν αίφνης να βελάζη!...
Ώ, αυτό δεν το είχα προβλέψει. Ημπορούσα να σιωπώ εγώ, αλλά
δυστυχώς δεν ήτον εύκολον να επιβάλω σιωπήν εις την αίγα μου.
Δεν ήξευρα καλά αν υπήρχον πρόχειροι φιμώσεις διά τα θρέμματα,
επειδή δεν είχα μάθει ακόμη να κλέπτω ζωντανά πράγματα, καθώς
ο άγνωστος εχθρός, ο οποίος της είχε κλέψει τον κωδωνίσκον· αλλά
δεν της είχε κόψει και την γλώσσαν διά να μη βελάζη. — Με ράμνον
πολύκλαδον εις το στόμα, ή με σπαρτίον περί το ρύγχος, ή όπως
άλλως· αλλά και αν το ήξευρα πού να το συλλογισθώ!
Έτρεξα τότε παράφορος να σφίγξω το ρύγχος της με την παλάμην,
να μη βελάζη... Την στιγμήν εκείνην ελησμόνησα την κόρην την
κολυμβώσαν χάριν αυτής ταύτης της κόρης. Δεν εσκέφθην αν ήτον
φόβος να με ίδη, και ημιωρθώθην κυρτός πάντοτε, κ επάτησα επί του
βράχου, διά να προλάβω και φθάσω πλησίον της κατσίκας.

Συγχρόνως μ’ εκυρίευσε και φόβος από την φιλοστοργίαν την
οποίαν έτρεφα προς την πτωχήν αίγα μου. Το σχοινίον με το όποιον
την είχα δέσει εις την ρίζαν του θάμνου ήτον πολύ κοντόν. Τάχα μην
“εσχοινιάσθη”, μην εμπερδεύθη και περιεπλάκη ο τράχηλος της, μην
ήτον κίνδυνος να πνίγη το ταλαίπωρον ζώον;
**
Δεν ηξεύρω αν η κόρη η λουσμένη εις την θάλασσαν ήκουσε την
φωνήν της γίδας μου. Αλλά και αν την είχε ακούσει, τί το παράδοξον;
Ποίος φόβος ήτον; Το ν’ ακούη τις φωνήν ζώου εκει που κολυμβά,
αφού δεν απέχει ειμή ολίγας οργυιάς από την ξηράν, δεν είναι τίποτε
έκτακτον.
Αλλ’ όμως, η στιγμή εκείνη, που είχα πατήσει εις την κορυφήν του
βράχου, ήρκεσεν. Η νεαρά κόρη, είτε ήκουσεν είτε όχι την φωνήν
της κατσίκας —μάλλον φαίνεται ότι την ήκουσε, διότι έστρεψε την
κεφαλήν προς το μέρος της ξηράς...— είδε τον μαύρον ίσκιον μου,
τον διακαμόν μου, επάνω εις τον βράχον, ανάμεσα εις τους θάμνους,
και αφήκε μισοπνιγμένην κραυγήν φόβου...
Τότε με κατέλαβε τρόμος, συγκίνησις, λύπη απερίγραπτος. Τα
γόνατα μου εκάμφθησαν. Έξαλλος εκ τρόμου, ηδυνήθην ν’ αρθρώσω
φωνήν, κ’ έκραξα:
— Μη φοβάσαι!... δεν είναι τίποτε... δεν σου θέλω κακόν!
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Και εσκεπτόμην λίαν τεταραγμένος αν έπρεπε να ριφθώ εις την
θάλασσαν, μάλλον, διά να έλθω είς βοήθειαν της κόρης, ή να τρέξω
και να φύγω... Ήρκει η φωνή μου να της έδιδε μεγαλύτερον θάρρος ή
όσον η παραμονή μου και το τρέξιμόν μου εις βοήθειαν.
Συγχρόνως τότε, κατά συγκυρίαν όχι παράδοξον, καθότι όλοι οι
αιγιαλοί και αι θάλασσαι εκείναι εσυχνάζοντο από τους αλιείς, μια
βάρκα εφάνη να προβάλλη αντίκρυ, προς το ανατολικομεσημβρινόν
μέρος, από τον πέρα κάβον, τον σχηματίζοντα το δεξιόν οιονεί κέρας
του κολπίσκου. Εφάνη πλέουσα αργά, ερχομένη προς τα εδώ, με τας
κώπας· πλην η εμφάνισις της, αντί να δώση θάρρος εις την κόρην,
επέτεινε τον τρόμον της.
Αφήκε δεύτερον κραυγήν μεγαλυτέρας αγωνίας. Εν ακαρεί την είδα
να βυθίζεται, και να γίνεται άφαντη εις το κύμα.
Δεν έπρεπε τότε να διστάσω. Η βάρκα εκείνη απείχεν υπέρ τας
είκοσιν οργυιάς, από το μέρος όπου ηγωνία η κόρη, εγώ απείχα μόνον
πέντε ή εξ οργυιάς. Πάραυτα, όπως ήμην, ερρίφθην είς την θάλασσαν,
πηδήσας με την κεφαλήν κάτω, από το ύψος του βράχου.
Το βάθος του νερού ήτον υπέρ τα δύο αναστήματα. Έφθασα σχεδόν
εις τον πυθμένα, ο οποίος ήτο αμμόστρωτος, ελεύθερος βράχων
και πετρών, και δεν ήτο φόβος να κτυπήσω. Πάραυτα ανέδυν και
ανήλθον εις τον αφρόν του κύματος.

Απείχον τώρα ολιγώτερον ή πέντε οργυιάς από το μέρος του πόντου,
όπου εσχηματίζοντο δίναι και κύκλοι συστρεφόμενοι εις τον αφρόν
της θαλάσσης, οι οποίοι θα ήσαν ως μνήμα υγρόν και ακαριαίον
διά την ατυχή παιδίσκην τα μονά ίχνη τα οποία αφήνει ποτέ εις
την θάλασσαν αγωνιών ανθρώπινον πλάσμα!... Με τρία στιβαρά
πηδήματα και πλευσίματα, εντός ολίγων στιγμών, έφθασα πλησίον
της...
Είδα το εύμορφον σώμα να παραδέρνη κάτω, πλησιέστερον εις τον
βυθόν του πόντου ή εις τον αφρόν του κύματος, εγγύτερον του
θανάτου ή της ζωής· εβυθίσθην, ήρπασα την κόρην εις τας αγκάλας
μου, και ανήλθον.
Καθώς την είχα περιβάλει με τον αριστερόν βραχίονα, μου εφάνη ότι
ησθάνθην ασθενή την χιλιαράν πνοήν της εις την παρειάν μου. Είχα
φθάσει εγκαίρως, δόξα τω Θεώ!... Εντούτοις δεν παρείχε σημεία ζωής
ολοφάνερα... Την ετίναξα με σφοδρόν κίνημα, αυθορμήτως, διά να
δυνηθή ν’ αναπνεύση, την έκαμα να στηριχθή επί της πλάτης μου,
και έπλευσα, με την χείρα την δεξιάν και με τους δύο πόδας, έπλευσα
ισχυρώς προς την ξηράν. Αι δυνάμεις μου επολλαπλασιάζοντο
θαυμασίως.
Ησθάνθην ότι προσεκολλάτο το πλάσμα επάνω μου· ήθελε την ζωήν
της· ω! ας έζη, και ας ήτον ευτυχής. Κανείς ιδιοτελής λογισμός δεν
υπήρχε την στιγμήν εκείνην εις το πνεύμα μου. Η καρδία μου ήτο
πλήρης αυτοθυσίας και αφιλοκερδείας. Ποτέ δεν θα εζήτουν αμοιβήν!

Επί πόσον ακόμη θα το ενθυμούμαι εκείνο το αβρόν, το απαλόν σώμα
της αγνής κόρης, το οποίον ησθάνθην ποτέ επάνω μου επ’ ολίγα
λεπτά της άλλως ανωφελούς ζωής μου! Ήτο όνειρον, πλάνη, γοητεία.
Και οπόσον διέφερεν από όλας τας ιδιοτελείς περιπτύξεις, από όλας
τας λυκοφιλίας και τους κυνέρωτας του κόσμου η εκλεκτή, η αιθέριος
εκείνη επαφή! Δεν ήτο βάρος εκείνο, το φορτίον το ευάγκαλον,
αλλ’ ήτο ανακούφισις και αναψυχή. Ποτέ δεν ησθάνθην τον εαυτόν
μου ελαφρότερον ή εφ’ όσον εβάσταζον το βάρος εκείνο... Ήμην ο
άνθρωπος, όστις κατώρθωσε να συλλάβη με τας χείρας του προς
στιγμήν εν όνειρον, το ίδιον όνειρον του...
**
Η Μοσχούλα έζησε, δεν απέθανε. Σπανίως την είδα έκτοτε, και δεν
ηξεύρω τί γίνεται τώρα, οπότε είναι απλή θυγάτηρ της Εύας, όπως
όλαι.
Αλλ’ εγώ επλήρωσα τα λύτρα διά την ζωήν της. Η ταλαίπωρος μικρή
μου κατσίκα, την οποίαν είχα λησμονήσει προς χάριν της, πράγματι
“εσχοινιάσθη”· περιεπλάκη κακά εις το σχοινίον, με το οποίον την είχα
δεμένη, και επνίγη!... Μετρίως ελυπήθην, και την έκαμα θυσίαν προς
χάριν της.
Κ’ εγώ έμαθα γράμματα, εξ ευνοίας και ελέους των καλογήρων, κ’
έγινα δικηγόρος... Αφού επέρασα από δύο ιερατικάς σχολάς, ήτον
επόμενον!

Τάχα η μοναδική εκείνη περίστασις, η ονειρώδης εκείνη ανάμνησις
της λουομένης κόρης, μ έκαμε να μη γίνω κληρικός; Φευ! ακριβώς η
ανάμνησις εκείνη έπρεπε να με κάμη να γίνω μοναχός.
Ορθώς έλεγεν ο γηραιός Σισώης ότι “αν ήθελαν να με κάνουν
καλόγερον, δεν έπρεπε να με στείλουν έξω από το μοναστήρι...”.
Διά την σωτηρίαν της ψυχής μου ήρκουν τα ολίγα εκείνα
κολλυβογράμματα, τα όποια αυτός με είχε διδάξει, και μάλιστα ήσαν
και πολλά!...
Και τώρα, όταν ενθυμούμαι το κοντόν εκείνο σχοινίον, από το όποιον
εσχοινιάσθη κ’ επνίγη η Μοσχούλα, η κατσίκα μου, και αναλογίζωμαι
το άλλο σχοινίον της παραβολής, με το οποιον είναι δεμένος ο
σκύλος εις την αυλήν του αφέντη του, διαπορώ μέσα μου αν τα
δύο δεν είχαν μεγάλην συγγένειαν, και αν δεν ήσαν ως “σχοίνισμα
κληρονομίας” δι’ εμέ, όπως η Γραφή λέγει.
Ω ας ήμην ακόμη βοσκός εις τα όρη!...”
(Διά την αντιγραφήν)
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