
 

 

  

 
 

 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  
 

Εκτενής συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσία φοιτητών του Ιδρύματος, με 
προσφυγικό υπόβαθρο, οι οποίοι αφηγήθηκαν τις προσωπικές τους εμπειρίες και 
βιώματα στην Κύπρο  
  
Πρύτανης: «Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι άνθρωποι που χρειάζονται ευκαιρίες για ένταξη, 
άνθρωποι που χρειάζονται δίκαιη μεταχείριση και κατανόηση» 
 
Η κατάσταση των προσφύγων και αιτητών ασύλου στην Κύπρο απασχόλησε εκτενώς ανοιχτή συζήτηση 
που συνδιοργάνωσε την Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019, το Πανεπιστήμιο Κύπρου με την Υπάτη Αρμοστεία του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. 
 
Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν με δεκάλεπτες παρουσιάσεις τους, η Αντιπρόσωπος της Υπάτης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο κα Katja Saha Savarimuthu, ο Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας κ. Χρίστος Μαλεκκίδης και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ασύλου 
του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Σταύρος Χριστοφή.  Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας και Διευθυντής του Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών Πεδίου, 
Χάρης Ψάλτης, συμμετείχαν επίσης δυο φοιτητές με προσφυγικό υπόβαθρο που φοιτούν στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι Mazlum Aksu, φοιτητής στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και η 
Prisca Salama Totoro, φοιτήτρια στο Τμήμα Νομικής, αφηγήθηκαν τις προσωπικές τους εμπειρίες στο νησί, 
μοιράστηκαν τις ελπίδες τους και περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην Κύπρο και 
αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα. 
 
Μέσα από τις παρεμβάσεις της κας Katja Saha, των εκπροσώπων της Πολιτείας,  των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και τη συμμετοχή του παρευρισκόμενου κοινού χαρτογραφήθηκαν τα κύρια 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πρόσφυγες στην Κύπρο ως ακολούθως: 1) Μη επαρκής υλική 
βοήθεια για αξιοπρεπή διαβίωση, 2) ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης στα Κέντρα Υποδοχής, 3) 
καθυστερήσεις και περιορισμοί που πηγάζουν από την εφαρμογή του σχήματος κουπονιών, 4) έλλειψη 
προσωπικού στην Υπηρεσία Κοινωνικής Ευημερίας, 5) μη επαρκής κοινωνικο-ψυχολογική στήριξη, 5) 
περιορισμοί στην Εργοδότηση, 6) μη ισότιμη πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υγείας και 7) μη ισότιμη μεταχείριση 
στην εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων προσφύγων. 
 
Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, τόνισε 
τη μεγάλη σημασία που αποδίδει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη μελέτη του προσφυγικού φαινομένου και 
την ετοιμότητα του οργανισμού να συνδράμει στο πλαίσιο της αποστολής του στη στήριξη των προσφύγων 
στην Κύπρο. «Είμαι πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι δύο φοιτητές μας, ο Mazlum Aksu και η Prisca 
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Salama Totoro, συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη συζήτηση, για να μοιραστούν τις εμπειρίες, τις απόψεις και 
τις ελπίδες τους για το παρόν και το μέλλον. Αναμφισβήτητα, τα θέματα προσφύγων και μετανάστευσης 
αποτελούν ένα κύριο πολιτικό ζήτημα, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό που πρέπει να 
καταλάβουμε, είναι ότι πάνω απ 'όλα οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι, άνθρωποι με 
δικαιώματα για ίση μεταχείριση και ανάγκη για ένταξη και κατανόηση. Άλλωστε με την ένταξη τους 
μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας, καθώς μπορούν να προσφέρουν μία διαφορετική, 
μία καινούρια, μία καλύτερη οπτική», τόνισε ο Πρύτανης.  
 
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείο Εργασίας κ. Χρίστος Μαλεκκίδης, και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας 
Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Σταύρος Χριστοφή χαιρέτισαν τη διοργάνωση του ανοιχτού 
διαλόγου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αναγνώρισαν ότι υπάρχουν προβλήματα και προκλήσεις στο 
σύστημα ασύλου, αναφέρθηκαν σε σειρά από βελτιωτικά μέτρα που εξετάζονται από πλευράς τους και 
δεσμεύτηκαν ότι θα αναζητήσουν λύσεις για βελτίωση της κατάστασης σε θέματα που άπτονται της 
αρμοδιότητάς τους, σε ότι αφορά τις συνθήκες υποδοχής και ένταξης αιτητών ασύλου και προσφύγων.  
 
Ο Συντονιστής της εκδήλωσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας και Διευθυντής του 
Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών Πεδίου, Χάρης Ψάλτης αναφέρθηκε σε ευρήματα του 
Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών Πεδίου, από πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη για την Υπάτη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο στην οποία καταγράφεται σημαντική βελτίωση των 
συναισθημάτων των Ελληνοκυπρίων προς του πρόσφυγες τα τελευταία 3 χρόνια. Όπως ανάφερε ο 
Καθηγητής Ψάλτης, σήμερα 55% των Ελληνοκυπρίων εκφράζεται με θετικά συναισθήματα, 32% με 
ουδέτερα και μόνο 13% με αρνητικά. Αυτό μάλλον αποδίδεται, εξήγησε ο κ. Ψάλτης,  στη συσχέτιση του 
προσφυγικού με αισθήματα συμπόνιας και ενσυναίσθησης που πηγάζουν από την προσωπική εμπειρία 
εκτοπισμού του 1/3 του πληθυσμού λόγω των γεγονότων του 1974. 
 
Στη συζήτηση συμμετείχε ενεργά το παρευρισκόμενο κοινό, με υποβολή ερωτήσεων και ανταλλαγή 
απόψεων.  
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