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Διάλεξη του πρέσβη της Κίνας στο Παν.
Κύπρου. Αυξάνει τις υποτροφίες της
Κίνας σε Κύπριους φοιτητές
Για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Κίνας, είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν οι φοιτητές καθώς και το προσωπικό του Πανεπιστημίου
Κύπρου, από τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο, κ.
Liu Xinsheng, ο οποίος παραχώρησε διάλεξη, την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου
2015, στην κατάμεστη Αίθουσα Συνεδριάσεων Συμβουλίου- Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου.
Καλωσορίζοντας τον Πρέσβη της Κίνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
εξέφρασε την ευαρέσκειά του διότι, όπως σημείωσε, το Πανεπιστήμιο Κύπρου
ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο προς έναν μεγάλο λαό, μια μεγάλη χώρα και
δημιουργεί την πιθανότητα συνεργασιών σε πολλούς τομείς.
Η διάλεξη από τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Κύπρο κ.
Liu Xinsheng, με θέμα “China: FromthePasttotheFuture”, περιστρεφόταν
γύρω από την ιστορία της Κίνας, η οποία από μια κλειστή κοινωνία του 19 ου
αιώνα εξελίχθηκε σε μια μεγάλη δύναμη του 21ου αιώνα, ανοικτή πια σε όλους
τους τομείς για συνεργατική αλληλεπίδραση με τον υπόλοιπο κόσμο.
Με το τέλος της ενδιαφέρουσας διάλεξης υπήρξε καταιγισμός ερωτήσεων από
φοιτητές και ακαδημαϊκούς. Μεταξύ άλλων, ο Πρέσβης της Κίνας αναφέρθηκε
στη μεγάλη συμβολή της χώρας του στη διατήρηση της ειρήνης και στην
προώθηση της συνεργασίας στην περιοχή, ενώ επανέλαβε ότι η Κίνα στηρίζει
το διάλογο για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Πρέσβης τόνισε ότι Κίνα και Κύπρος
παραδοσιακά διατηρούν στενές σχέσεις καλής πίστης και ανακοίνωσε την
παραχώρηση, εντός του 2015, μεγαλύτερου αριθμού υποτροφιών από την
Κίνα σε Κύπριους φοιτητές.
Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης και Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ευχαρίστησε τον Πρέσβη
της Κίνας για τη στήριξη του και σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου
ευελπιστεί να αναπτύξει στενότερη συνεργασία με την Κίνα στους τομείς της
εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της τεχνολογικής επινόησης.
Επίσης, τονίστηκε η σημασία της κοινής προσπάθειας για εδραίωση του
Ινστιτούτου Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο οποίο σήμερα
παρακολουθούν μαθήματα κινεζικής γλώσσας 19 φοιτητές του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Κομφούκιος, κα Έλενα Αυγουστίδου –
Κυριάκου, σημείωσε ότι μέσω των Προγραμμάτων Erasmus Mundus και
ERASMUS+ καθώς και στο πλαίσιο Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας
ανοίγονται νέα πεδία συνεργασίας όσον αφορά στις ανταλλαγές φοιτητών και
ακαδημαϊκών καθώς και στην ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης.

