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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

Η διασπορά του COVID-19 βρήκε χιλιάδες φοιτητές/τριες  σκορπισμένους/ες σε διαφορετικές χώρες της 
Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα των 
πανεπιστημιακών ανταλλαγών. Οι εξελίξεις λόγω του νέου κορωνοϊού, επέφεραν εμφανείς επιπτώσεις στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αβεβαιότητα, όσον αφορά στην πραγματοποίηση ανταλλαγών με τη φυσική 
παρουσία όσων θα συμμετέχουν, για το επόμενο εξάμηνο.  

Έχοντας εμπειρία από το πρόγραμμα Erasmus ως φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Πανεπιστήμιο 
της Γενεύης στην Ελβετία για το χειμερινό εξάμηνο της  ακαδημαϊκής χρονιάς 2013-2014 και ως μέλος του 
τότε Ευρωπαϊκού Ομίλου, που μετεξελίχθηκε το 2015 στο Erasmus Student Network (ESN) Nicosia, με 

ιδρυτική ομάδα μία όμορφη παρέα σημερινών 
αποφοίτων του πανεπιστημίου μας, μπορώ να 
πω με βεβαιότητα πως η συμμετοχή μου – η  
πρώτη μου απομάκρυνση απ’ την ασφαλή 
εκπαιδευτική και οικογενειακή φωλιά της 
Κύπρου – έπαιξε σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα μου, στο τι 
άνθρωπος είμαι σήμερα, και καθόρισε σε 
μεγάλο βαθμό  το πώς αντιλαμβάνομαι τα 
πράγματα γύρω μου. Η έννοια του να είσαι 
πολίτης του κόσμου, γίνεται με αβίαστο τρόπο 
βίωμα όσων συμμετέχουν σε προγράμματα 
ανταλλαγής. Η «τρομακτική» απόσταση από τα 
άγνωστα και ξένα πρόσωπα με διαφορετικές 
μητρικές γλώσσες και πατρίδες, διαφορετικά 

χρώματα δέρματος, διαφορετικές αντιλήψεις  και κουλτούρες, γεφυρώνονται με απίστευτη ευκολία  στο 
πρώτο άγουρο χαμόγελο που επιβεβαιώνει ότι αυτά τα άγνωστα και ξένα πρόσωπα, καταλαβαίνουν 
ακριβώς τι νιώθεις και ότι είναι σαν κι εσένα. Μετά από αυτό, η ζωή σου μετατρέπεται σε ένα «ταξίδι» και 
μια βαλίτσα που αρχίζει να γεμίζει αναμνήσεις και ανθρώπους από όλο τον κόσμο. 

Σήμερα, με το κλείσιμο των αεροδρομίων και των συνόρων ανά το παγκόσμιο, ως μέτρο για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, όλα τα σχέδια για ταξίδια πάγωσαν. Τι γίνεται όμως με το 
Erasmus και το «ταξίδι» τόσων φοιτητών/τριων  που η πανδημία βρήκε στη μέση των σπουδών τους, 
μακριά από τη χώρα τους; Πώς λειτουργεί υπό αυτές τις ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες συνθήκες, ένα 
πρόγραμμα που βασίζεται κατεξοχήν στην ανθρώπινη επαφή και στην ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων 
από χώρα σε χώρα και τι επιφυλάσσει το μέλλον ως προς την ανανέωση συμφωνιών και τη συνέχιση των 
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δράσεών του στον απόηχο της πανδημίας; Τρεις εξερχόμενες φοιτήτριες και τρεις εισερχόμενοι/ες  
φοιτητές/τριες Erasmus του Πανεπιστημίου Κύπρου, μας μίλησαν για τις εμπειρίες τους και την επίδραση 
του ιού στο πρόγραμμά τους.  
 
Γεωργία Δημητρίου, Φοιτήτρια (ΚΠΕ-ΚΟΙΝ) – ΒΕΛΓΙΟ 

Κάνω τις σπουδές του Erasmus μου στο Βέλγιο, στην πόλη Kortrijk. Ήθελα από 
την αρχή των σπουδών μου να συμμετέχω στο πρόγραμμα και να γνωρίσω 
καινούργια πράγματα, αλλά τελικά κάποιες φορές δεν πρέπει να κάνουμε πολλά 
σχέδια. Η εμπειρία μου κράτησε περίπου ένα μήνα αφού μετά, λόγω του 
κορωνοϊού, κλειστήκαμε στο σπίτι. Στην αρχή, δεν θα το κρύψω, απογοητεύτηκα 
πολύ γιατί σκεφτόμουν ότι είχαμε μια ευκαιρία να ζήσουμε την εμπειρία του 
Erasmus και διαλύθηκε. Ήταν δύσκολη η μετάβαση στη νέα κατάσταση γιατί ενώ 
βρισκόμουν σε ένα μέρος που μπορούσα να επισκεφτώ όσους τόπους 

ονειρευόμουν και να αποκτήσω νέες γνώσεις, έπρεπε να μείνω σπίτι. Αυτό που έχει σημασία είναι η υγεία 
μας. Τα ταξίδια μπορούν να μετατεθούν, αλλά η ανάγκη για ασφαλή ζωή όχι. Θέλω να κρατήσω ως θετικό 
ότι κατάφερα έστω και για λίγο να ζήσω πάρα πολλές στιγμές που θα μου μείνουν αξέχαστες. Είναι μια 
ξεχωριστή εμπειρία που έγινε ακόμα πιο ξεχωριστή και ιδιαίτερη λόγω κορωνοϊού. Πιστεύω πως όσο 
περνά ο καιρός οι συνθήκες θα είναι καλύτερες, αλλά αν δεν βρεθεί εμβόλιο για τον ιό και περαιτέρω 
πρακτικές λύσεις σύντομα, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Ο φόβος και η αβεβαιότητα του άγνωστου θα 
κρατήσει πολλά άτομα πίσω απ’ το να τολμήσουν να ταξιδέψουν τους επόμενους μήνες. Η απλή διακίνηση 
στους δρόμους θα είναι ρίσκο και πιστεύω πως ο κόσμος θα μειώσει τις εξόδους του και θα αλλάξει την 
καθημερινότητά του μέχρι αυτό το αίσθημα του φόβου να υποχωρήσει. 
 
Αλίκη Ιωαννίδου, Φοιτήτρια (ΕΠΑ) – ΕΛΛΑΔΑ 

Διανύω ακόμα την περίοδο Erasmus μου και βρίσκομαι στην Ελλάδα, στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κορωνοϊός έχει δυστυχώς ματαιώσει κάθε 
σχέδιο-πλάνο που είχα προγραμματίσει. Ένας φοιτητής ή φοιτήτρια Erasmus, δυστυχώς, 
είναι πολύ δύσκολο να αντεπεξέλθει στις δεδομένες συνθήκες. Τα πανεπιστήμια στην 
Ελλάδα είχαν μόλις ανοίξει όταν εφαρμόστηκαν τα μέτρα υποχρεωτικού 
αυτοπεριορισμού. Πριν καλά-καλά αρχίσει η καινούργια φοιτητική μας ζωή να μπαίνει 
σε ρυθμό και να προσαρμοστούμε σ΄αυτήν, κλειστήκαμε στο σπίτι. Τα διαδικτυακά 
μαθήματα που γίνονται με μεγάλα ακροατήρια, θεωρώ πως εμάς που έχουμε συνηθίσει 

στην πιο προσωποκεντρική προσέγγιση του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεν μας βοηθούν και τόσο πολύ, αφού 
νιώθουμε να χανόμαστε. 
Πιστεύω πως ο ιός ήρθε για να μας θυμίσει πως τα πιο απλά είναι και τα σημαντικά. Ένας φίλος, μια φίλη, 
ένας καφές και μια βόλτα για καθαρό αέρα έχουν όντως περισσότερη αξία από καθετί άλλο. Ευελπιστώ 
ότι, αν και μας έχει ταρακουνήσει ο εγκλεισμός, οι άνθρωποι θα προχωρήσουμε τις ζωές μας. Αισθάνομαι 
πολύ ευτυχισμένη που έζησα έστω για λίγο αυτή τη μοναδική εμπειρία και μακάρι να είχα την ευκαιρία να 
την συνεχίσω. Υπάρχουν τόσα πολλά να δεις, να κάνεις και να μάθεις μέσα από τη ζωή και την κουλτούρα 
των κατοίκων μιας άλλης χώρας.  Δεν είναι ακατόρθωτο να βιώσει κανείς αυτή την εμπειρία, αρκεί να έχει 
την κατάλληλη υποστήριξη. Ευτυχώς μέσα στην ατυχία μου στάθηκα τυχερή (όπως και όλοι/ες οι 
φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου μας), αφού η υπεύθυνη του Γραφείου Κινητικότητας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, κυρία Έμμα Ζένιου, ήταν και είναι δίπλα μας ανά πάσα στιγμή. Μας νοιάζεται, μας ενημερώνει και 
μας προσέχει σαν δικά της παιδιά γι’ αυτό της είμαι ευγνώμων.  
 



 

 

Yana Chernysh, Φοιτήτρια (Peoples’ Friendship University of Russia, ΡΩΣΙΑ) – ΚΥΠΡΟΣ 
Χρειάστηκε να φύγω από την Κύπρο στις 10 Απριλίου, πολύ νωρίτερα από τον 
προκαθορισμένο τερματισμό των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, επειδή 
έλαβα ειδοποίηση από την Πρεσβεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο ότι τα 
σύνορα θα κλείσουν για ακαθόριστο χρονικό διάστημα. Σήμερα και στο μέλλον οι 
άνθρωποι θα πρέπει να ακολουθούν όλους τους κανόνες σχετικά με τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού, αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Θα επιστρέψω 
σίγουρα στην Κύπρο ως τουρίστρια για να δω όσα πιο πολλά αξιοθέατα μπορώ! Να 
προσέχετε!  
 

Figueredo Casuso Nelson, Φοιτητής (University of Cantabria, ΙΣΠΑΝΙΑ) – ΚΥΠΡΟΣ 
Οικονομικά δεν είναι εύκολα τα πράγματα λόγω 
της κατάστασης στην Ισπανία. Εξαιτίας όλων των 
προληπτικών μέτρων και το κλείσιμο 
αεροδρομίων και συνόρων ακυρώθηκαν έξι 
πτήσεις μου. Νιώθω πολύ άσχημα που έχασα 
όλες τις εμπειρίες που θα μπορούσα να 
αποκομίσω από ανθρώπους στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και από όλο το νησί. Πιστεύω ότι θα 
πρέπει να περιμένουμε πολλούς μήνες μέχρι να 
επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση σε όλες τις 
χώρες, αλλά ελπίζω ότι όταν βρεθεί εμβόλιο θα 
φτιάξουν οι συνθήκες. Ως προς το πρόγραμμα Erasmus, φαντάζομαι πως πολλές ανταλλαγές 
φοιτητών/τριών για την επόμενη χρονιά θα επηρεαστούν λόγω παγκόσμιων περιορισμών στα ταξίδια.  
 
Zhang Yarui, Φοιτήτρια (Zhejiang University, ΚΙΝΑ) – ΚΥΠΡΟΣ 

Είμαι από την Κίνα, συνεπώς όταν έφτασα στην Κύπρο έπρεπε να μπω για 
14 μέρες σε υποχρεωτική καραντίνα, γιατί στη συγκεκριμένη φάση υπήρχε 
ραγδαία εξάπλωση του ιού στην Κίνα. Αυτό με έκανε να χάσω μαθήματα 
και να σπαταλήσω χρόνο από το καινούργιο μου εξάμηνο. Όταν ο ιός 
ξεκίνησε να εξαπλώνεται και στην Κύπρο, ξεκινήσαμε μαθήματα μέσω 
διαδικτύου, που ήταν ένα καλό μέτρο για την προστασία των 
φοιτητών/τριών και μας βοήθησε να συνεχίσουμε τις ακαδημαϊκές μας 
σπουδές. Η εμπειρία του να ταξιδέψω στην Κύπρο που έχει μία εντελώς 

διαφορετική κουλτούρα και περιβάλλον σε σύγκριση με τη χώρα μου είναι μία απίστευτη ανάμνηση που 
θα με συντροφεύει σε όλη μου τη ζωή. Εκτίμησα το πρόγραμμα Erasmus επειδή δίνει ευκαιρίες σε 
φοιτητές και φοιτήτριες από όλο τον κόσμο να έρχονται σε επαφή και να επικοινωνούν. Με ολοένα και πιο 
πολλούς νέους ανθρώπους να γνωρίζονται μεταξύ τους μέσω του Erasmus υπάρχει ανταλλαγή 
πληροφοριών, εκμάθηση και κοινή χρήση της τεχνολογίας. Το πρόγραμμα Erasmus με τη δική του ενέργεια 
φέρνει ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και θρησκείες πιο κοντά. Ελπίζω σε ένα μελλοντικό κόσμο που 
θα είναι καλύτερος, με λιγότερες διακρίσεις και περισσότερη ειρήνη και κατανόηση χάρη στη συλλογική 
βούληση περισσότερων νέων ανθρώπων. 
 
 
 



 

 

Άρτεμις Παπαζαχαρίου, Erasmus+ Τοποθέτηση – ΙΤΑΛΙΑ  
Eίμαι απόφοιτη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου και λίγους μήνες πριν από την 
αποφοίτησή μου αποφάσισα να συμμετάσχω στο πρόγραμμα ανταλλαγής 
Erasmus+ placement, για να αποκτήσω την πρώτη μου εργασιακή εμπειρία 
στο εξωτερικό. Έτσι, από τον Οκτώβριο του 2019 ξεκίνησα την εξαμηνιαία 
πρακτική μου άσκηση σε ένα Digital Marketing Agency στην Πάρμα, στη 
Βόρεια Ιταλία. Όμως, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 που 

έπληξε το παγκόσμιο και ειδικά τη χώρα στην οποία εργαζόμουν, η εταιρεία αναγκάστηκε να εφαρμόσει 
την εργασία από το σπίτι - smart working - αφού οι ιταλικές αρχές επέβαλαν υποχρεωτική καραντίνα μέχρι 
να εξαλειφθεί ο ιός. Αν και έτυχε να βιώσω τις άσχημες συνθήκες της καραντίνας λόγω κορωνοϊού μακριά 
απ’ την Κύπρο, έζησα  την όμορφη εμπειρία του Erasmus+ placement και είχα την ευκαιρία να εκπληρώσω 
το όνειρό μου. Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρώ πως οι φοιτητές/τριες παρόλο που θα έχουν ενδοιασμούς και θα 
φοβούνται να συμμετάσχουν σε προγράμματα στο εξωτερικό, θα αψηφήσουν τον κίνδυνο, και θα είναι 
γεμάτοι θετική ενέργεια και πείσμα – όπως όλοι οι νέοι άνθρωποι – για να κυνηγήσουν αυτά που θέλουν 
και να πάνε κόντρα στις αναποδιές που μπορεί να υπάρξουν. Πιστεύω και θέλω να ελπίζω πως όταν 
εξαλειφθεί ο ιός, θα γυρίσουμε στην πραγματικότητα και θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε τον κόσμο μέσα 
από το εν λόγω πρόγραμμα.  
 
Τις δικές της σκέψεις μοιράστηκε μαζί μας και η Υπεύθυνη του Γραφείου Κινητικότητας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Έμμα Ζένιου. Μας δόθηκε, επίσης, η ευκαιρία να συνεχίσουμε  τη συνομιλία που είχαμε ξεκινήσει 
– κατά την επίσκεψη των  ακαδημαϊκών  συντονιστών  του προγράμματος Erasmus του Πανεπιστημίου του 
Βαγιαδολίδ της Ισπανίας, στο πλαίσιο του Erasmus+ στα τέλη Φεβρουαρίου στο Ινστιτούτο Θερβάντες του 
Πανεπιστημίου Κύπρου – με την Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στη Σχολή Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 
Εργασίας, Teresa Calderón Quindós,  και τον Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου στη Σχολή Οικονομικών και 
Επιχειρηματικών Επιστημών, Benjamín Peñas Moyano, διαδικτυακά αυτή τη φορά, για να συζητήσουμε 
πώς βίωσαν τις απρόσμενες εξελίξεις στην Ισπανία και παγκοσμίως.  
 
Έμμα Ζένιου, Υπεύθυνη Γραφείου Κινητικότητας Πανεπιστημίου Κύπρου 

Οι κινητικότητες προσωπικού για κατάρτιση ή διδασκαλία έχουν 
σταματήσει με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων και την 
απαγόρευση των ταξιδιών. Οι φοιτητές/τριες Erasmus του 
Πανεπιστημίου Κύπρου που παραμένουν στα πανεπιστήμια 
υποδοχής παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα. Άλλοι 
φοιτητές κατάφεραν να επαναπατριστούν είτε πριν κλείσουν τα 
αεροδρόμια είτε μετά, και συνεχίζουν να παρακολουθούν τα 
διαδικτυακά μαθήματα κανονικά. Είναι προφανές ότι η 
πανδημία θα επηρεάσει τα δεδομένα ως προς το πρόγραμμα και 
στους μήνες που έρχονται. Αναμένεται πλέον αν  η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα πάρει επίσημη θέση για το πρώτο εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2020-21 και θα επιτρέπεται 
η διαδικτυακή κινητικότητα Erasmus αντί με φυσική παρουσία που ήδη έχουν εξαγγείλει πολλά 
πανεπιστήμια. Στην παρούσα φάση υπάρχουν τρεις τάσεις ανάμεσα στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια:  

 
 
 



 

 

Τάση 1. 
Τα πανεπιστήμια δεν θα αποστείλουν ούτε και θα αποδεχτούν φοιτητές/τριες Erasmus για το Χειμερινό 
Εξάμηνο 2020-2021. Θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης διαδικτυακών μαθημάτων για τους 
εισερχόμενους φοιτητές και εκκρεμεί η απάντηση στο ερώτημα αν και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια θα 
προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες εξ αποστάσεως διδασκαλίας στους φοιτητές/τριες.  
Τάση 2. 
Τα πανεπιστήμια δεν θα αποστείλουν φοιτητές/τριες, αλλά θα δεχτούν φοιτητές/τριες με φυσική 
κινητικότητα. 
Τάση 3.  
Τα πανεπιστήμια θα αποστείλουν φοιτητές/τριες, αλλά δεν θα δεχτούν φοιτητές/τριες με φυσική 
κινητικότητα. 
 
Για ενάμιση τουλάχιστον μήνα υπήρχε καθημερινή επαφή με φοιτητές/τριες και απόφοιτούς μας που 
βρίσκονταν σε κινητικότητα Erasmus σπουδές ή τοποθέτηση. Στην αρχή, όταν επιβλήθηκαν τα περιοριστικά 
μέτρα σε όλες τις χώρες δεν γίνονταν ούτε διαδικτυακά μαθήματα και όταν εφαρμόστηκε και η 
απαγόρευση στις πτήσεις επικράτησε ο απολυτoς πανικός. Σιγά σιγά όμως, και με την επικοινωνία που είχα 
μαζί τους, όταν άρχισαν και τα διαδικτυακά μαθήματα ή η εργασία από το σπίτι για τα άτομα που 
συμμετείχαν σε τοποθετήσεις ηρέμησαν τα πράγματα. Για άτομα που κατάφεραν να επαναπατριστούν 
υπήρξε το θέμα της συνέχισης της χρηματοδότησης, εάν δηλαδή δικαιούνταν να κρατήσουν τη χορηγία 
Erasmus εφόσον είχαν φύγει από τις χώρες υποδοχής τους. Στο ερώτημα απάντησε η ΕΕ, στις αρχές 
Απριλίου, και η χορηγία συνεχίζεται εφόσον οι φοιτητές/τριες ή νέοι απόφοιτοι εξακολουθούν να 
παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα ή δουλεύουν από το σπίτι και έχουν έξοδα στις χώρες υποδοχής. 
Το Πρόγραμμα Erasmus  συνεχίζεται. Όπως προανέφερα, δημιουργήθηκαν οι τρεις τάσεις ανάμεσα στα 
πανεπιστήμια και προς το παρόν δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αν και μειωμένος ο 
αριθμός των φοιτητών/τριών μας που αιτήθηκαν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για το Χειμερινό 
Εξάμηνο εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Οι φοιτητές/τριες που αιτήθηκαν να έρθουν στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου δεν γνωρίζουμε αν τελικά θα ταξιδέψουν. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα υπάρξει ολική καταστολή 
της εξάπλωσης του ιού, θα βρεθεί το εμβόλιο και το φάρμακο και το Πρόγραμμα Erasmus θα 
ξαναζωντανέψει για να είναι και την επόμενη επταετία το πιο επιτυχημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. 

 
Teresa Calderón Quindós & Benjamín Peñas Moyano, Ακαδημαϊκοί στο Universidad de Valladolid – SPAIN  

Σε πρόσφατη επίσκεψή τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι πιο 
πάνω ακαδημαϊκοί, μας ανέφεραν ότι το Πανεπιστήμιο του 
Βαγιαδολίδ προωθεί αρκετά τα διεθνή και ευρωπαϊκά 
προγράμματα και είναι πολύ ευέλικτο στο να υποδέχεται 
εισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες, καθώς σημειώνουν ότι  
«υπάρχει έντονη μονογλωσσική παράδοση στην περιοχή μας γι' 
αυτό, οι ανταλλαγές μέσω του Erasmus δίνουν την ευκαιρία 
στους φοιτητές/τριες να μάθουν ξένες γλώσσες και ταυτόχρονα 
να προωθήσουν την ισπανική γλώσσα και κουλτούρα που 

ανοίγουν πόρτες για μία μεγάλη επαγγελματική αγορά. Ως προς τους/τις  Ισπανούς/ίδες φοιτητές/τριες, 
πάντοτε ψάχνουν προορισμούς στους οποίους προσφέρονται αγγλόφωνα μαθήματα, οπότε η Κύπρος είναι 
μία καλή επιλογή.»  
 



 

 

Σε επικοινωνία που είχαμε τις προάλλες μαζί τους, δήλωσαν ότι τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή στην 
Ισπανία πολύ ξαφνικά, επειδή «δεν μπορούσαμε να υπολογίσουμε τις διαστάσεις που θα έπαιρνε το όλο 
θέμα – ιδιαίτερα καθώς ήμασταν στο ταξίδι μας στην Κύπρο. Στην αρχή μεγάλος αριθμός ανθρώπων 
μολύνθηκε, και μετά είχαμε πολλούς θανάτους, κυρίως ηλικιωμένων, και πολλές οικογένειες έζησαν την 
τραυματική εμπειρία του να μην μπορoύν να πουν αντίο στους γονείς ή παππούδες και γιαγιάδες τους. 
Βρισκόμαστε σε κατ’ οίκον περιορισμό για παραπάνω από 50 μέρες, αλλά όπως φαίνεται θα αρχίσουμε να 
βγαίνουμε από το σπίτι για λίγη ώρα και με πολλή προσοχή. Κρατούμε επαφή με τους φοιτητές/τριες και 
τους συναδέλφους μας, και το μυαλό μας μένει απασχολημένο με τα μαθήματα και τις εργασίες, και αυτό 
διευκολύνει τα πράγματα από ψυχολογικής άποψης. Όπως λέγεται, η αποκλιμάκωση προετοιμάζεται από 
την Κυβέρνηση. Ελπίζουμε ότι θα γίνει με ασφάλεια για όλους. Σχεδόν όλοι/ες οι Ισπανοί/ίδες 
φοιτητές/τριες Erasmus έχουν επιστρέψει στην Ισπανία από τις πρώτες μέρες του περιορισμού, ενώ 
ελάχιστοι επέλεξαν να παραμείνουν στο εξωτερικό. Δυστυχώς σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
φοιτητές/φοιτήτριες δεν κατάφεραν να επαναπατριστούν, αλλά το Πανεπιστήμιο του Βαγιαδολίδ και 
ειδικότερα τα Γραφεία Υποστηρίξης Φοιτητών Erasmus των διαφόρων Σχολών προσπαθούν να γνωρίζουν 
την ακριβή κατάσταση του/της κάθε φοιτητή/τριας κινητικότητας για να τους παρέχουν βοήθεια. Δεν 
έχουμε καμία αμφιβολία για το μέλλον του Προγράμματος Κινητικότητας Erasmus. Το πιο επιτυχημένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσει να κατέχει θεμελιώδη ρόλο στο χτίσιμο 
ενός ευρωπαϊκού μοντέλου ισορροπημένης ανάπτυξης και συλλογικής αλληλεγγύης  Δεν ακούμε πολλές 
ειδήσεις για την Κύπρο, που μάλλον είναι καλό σημάδι. Ίσως να είχατε περισσότερη συναίσθηση της 
κατάστασης από εμάς, ήταν κάτι που παρατηρήσαμε κι από την ολοφάνερη ανησυχία όλων σας ακόμα και 
πριν εκτροχιαστούν τα πράγματα. Νιώθουμε πολύ τυχεροί που προλάβαμε να επισκεφτούμε την Κύπρο 
ακριβώς πριν την κρίση του κορωνοϊού, και αυτό είναι κάτι που συζητάμε συχνά. Ήταν μεγάλη μας χαρά να 
γνωρίσουμε εσάς και άλλα μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ινστιτούτου 
Θερβάντες. Σας στέλνουμε τους θερμούς μας χαιρετισμούς, Teresa and Benja».  
 

Σύμφωνα με τις επίσημες σελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η προτεραιότητα και ο βασικός στόχος όλων 
στην παρούσα φάση είναι η ασφάλεια και η προστασία όλων των συμμετεχόντων στα προγράμματα του 
Erasmus+ και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με συμμόρφωση στα ad hoc περιοριστικά μέτρα. Θα 
εξακολουθήσουν οι προσπάθειες για παροχή βοήθειας σε συμμετέχοντες/ουσες που έχουν να 
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του ιού και θα προσαρμόζονται οι ενέργειες της Κομισιόν ανάλογα με τις 
εξελίξεις και τη σταδιακή ομαλοποίηση της κατάστασης, πάντα σε συνεργασία με τους επίσημους φορείς. 
 
Με μικρή παράταση και το ενδεχόμενο να επηρεαστούν και να αλλάξουν μορφή άρδην – προσωρινά 
ελπίζουμε – οι δράσεις του μακροχρόνια επιτυχημένου προγράμματος Erasmus οι φοιτητές/τριες, το 
ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό διατηρούν την αισιοδοξία τους και τονίζουν τη σημασία της 
ανταλλαγής ιδεών, τεχνογνωσίας και επικοινωνίας, αναγνώρισης και σεβασμού ατομικότητας και 
συλλογικότητας, μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικό φυλετικό, εθνικό,  κοινωνικό ή οικονομικό  υπόβαθρο, 
από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Το Erasmus συνεχίζεται λοιπόν. Παραμένει ζωντανό μέσα από τις 
εμπειρίες, τις γνώσεις και τα συναισθήματα των εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών/τριών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και των εκατομμυρίων των ανθρώπων που είχαν την τύχη να βιώσουν και να 
καθιερώσουν τον θεσμό αυτόν από την ίδρυσή του, το 1987, μέχρι και σήμερα. 

 

*Χριστίνα Παπαπολυβίου 
Ειδική Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου 

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου  


