
 

 

  

 
 

 

ΕΡΓΟ «ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: «ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ» 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί δωρεάν 30.000 δενδρύλλια χαρουπιάς για 
δημιουργία βιολογικών καλλιεργειών  

 
Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου 
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019, στην 
Πανεπιστημιούπολη, η ενημερωτική εκδήλωση για την αναβίωση της 
καλλιέργειας της χαρουπιάς στην Κύπρο, την οποία  διοργάνωσαν από 
κοινού το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του έργου 
«Μαύρος Χρυσός».  
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι - γεωργοί και 
μη-  είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη συνεργασία που επιδιώκει το Πανεπιστήμιο Κύπρου μαζί 
τους, στο πλαίσιο της από κοινού προσπάθειας με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος για την αναβίωση της καλλιέργειας της χαρουπιάς στην Κύπρο. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να 
γνωστοποιηθεί η πρωτοβουλία και να ενθαρρυνθεί η κοινωνία να συμμετέχει σε δεντροφυτεύσεις με σκοπό 
την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικά για την καλλιέργεια της χαρουπιάς έμφαση δόθηκε στη 
δυνατότητα για μεταποίηση και εμπόριο νέων καινοτόμων προϊόντων. 
 
Στο πιο πάνω πλαίσιο το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε τη δωρεάν παραχώρηση, με βάση συγκεκριμένα 
κριτήρια, περίπου30.000 δενδρυλλίων χαρουπιάς, ώστε να δημιουργηθούν βιολογικές καλλιέργειες. Η 
πρωτοβουλία αυτή έχει τη στήριξη και συνεργασία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος. 

Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής σημείωσε ότι το 
Υπουργείο του στέκεται αρωγός στο Έργο «Μαύρος Χρυσός: 
Αναβίωση της καλλιέργειας της Χαρουπιάς στην Κύπρο», 
παρέχοντας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κάθε δυνατή τεχνική και 
επιστημονική υποστήριξη, με τη συμμετοχή του Τμήματος Γεωργίας 
και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στις ομάδες υλοποίησης 
του, αλλά και με τη συνδρομή του Τμήματος Δασών για την 
παραγωγή και συντήρηση 40 χιλιάδων δενδρυλλίων χαρουπιάς για 
τις ανάγκες του. Το Έργο, σημείωσε, θέτει την καλλιέργεια σε νέα 
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βάση, δημιουργώντας μια αλυσίδα παραγωγής και μεταποίησης του χαρουπιού, με παράλληλη διεξαγωγή 
επιστημονικής έρευνας που στοχεύει στη μέγιστη αξιοποίηση της πρώτης ύλης και στην παρασκευή νέων 
προϊόντων. Συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου, όπως είπε, 
χαιρετίζοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι μέσα από αυτό επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των γεωργών. 
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης, σημείωσε ότι ως Κύπρος θα πρέπει να 
αρπάξουμε τη σημαντική ευκαιρία που μας δίνεται από την 
ιδιαίτερη επιστημονική και εμπορική αξία του χαρουπιού και 
που αποσκοπεί στην κινητοποίηση και ανάπτυξη της αγοράς 
κυπριακών προϊόντων χαρουπιού σε διεθνές επίπεδο. 
Αναφέρθηκε επίσης στις επιστημονικές έρευνες που 
διεξάγονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και που αφορούν 
στη διερεύνηση των ιδιοτήτων του χαρουπιού και στην 
ταυτοποίησή του. «Ο πλούτος της Κύπρου είναι αστείρευτος. 
Αυτό που χρειάζεται είναι αφοσίωση, σκληρή δουλειά, αξιοποίηση της επιστήμης και της γνώσης με 
δημιουργικό τρόπο, ώστε να καινοτομήσουμε και να κερδίσουμε τη διεθνή κοινότητα και αγορά με νέα 
πρωτότυπα προϊόντα», τόνισε.  
 

Ακολούθως η Ομάδα του Έργου «Μαύρος Χρυσός»  παρουσίασε 
το πλαίσιο στήριξης του γεωργικού κόσμου για την αναβίωση της 
καλλιέργειας της χαρουπιάς στην Κύπρο και διεξήχθη 
εποικοδομητική συζήτηση με τη συμμετοχή των 
παρευρισκόμενων.  
 
Της εκδήλωσης, προηγήθηκε φύτευση χαρουπιών πίσω από το 
κτήριο του Κέντρου Πληροφόρησης- Βιβλιοθήκη «Στέλιος 
Ιωάννου», στην Πανεπιστημιούπολη. 
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