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Λευκωσία, 27 Απριλίου 2016  

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΙΜΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΡΜΕΝΙΩΝ  

Επαφές του Πρύτανη στην Αρμενία με αφορμή την 101η επέτειο  

από τη Γενοκτονία των Αρμενίων  

 «Οι επιστήμονες οφείλουν να κάνουν ότι μπορούν για να μην 

ξεχαστεί η τραγωδία αυτή  και για να μην επαναληφθεί» 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης 

Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας υπέγραψε το Πανεπιστημίου Κύπρου με το American University of Armenia και το 
Yerevan State University, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Πρύτανή του, Καθηγητή Κωνσταντίνου 
Χριστοφίδη στην Αρμενία, μετά από πρόσκληση της αρμενικής κοινότητας της Κύπρου. 
 
Οι Συμφωνίες προνοούν, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή προσωπικού και φοιτητών, τη συνδιοργάνωση συνεδρίων, 
την ανταλλαγή ερευνητικού υλικού και τη συνεργασία σε κοινά ερευνητικά προγράμματα.  
 
Η Συμφωνία Συνεργασίας με το Yerevan State University, προνοεί, επιπλέον, τη συνεργασία σε τομείς όπως η 
κοινωνιολογία, οι γαιοεπιστήμες, οι μεσανατολικές και ανατολικές σπουδές και η πληροφορική. Σε επαφές που είχε 
ο Πρύτανης με τις Πρυτανικές αρχές των 2 πανεπιστημίων, αποφασίστηκε, επίσης, η συνεργασία στην ανάπτυξη 
κοινών προγραμμάτων σπουδών, σε θέματα καινοτομίας, και η συνεργασία στην ενίσχυση της ανάπτυξης 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. 
 
Ο Πρύτανης παρευρέθηκε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Ενάντια στο Έγκλημα της Γενοκτονίας» καθώς και στην 
απονομή του βραβείου Aurora Prize for Awakening Humanity, στο πλαίσιο της 101ης επετείου της Γενοκτονίας των  
Αρμενίων (24/4/2016).  
 
Κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε επίσης με τον Αντιπρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Δημοκρατίας της 
Αρμενίας, κ. Έντουαρντ Σαρμαζάνοφ (Eduard Sharmazanov) -ο οποίος αποδέχθηκε πρόσκληση να δώσει διάλεξη 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου περί τα τέλη Μαΐου- και τον Πατριάρχη Αρμενίας κ.κ. Καρεκίν Β' (Karekin II) μαζί με τον 
βουλευτή Σοφοκλή Φυττή.   
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Αναφερόμενος στην 101η επέτειο από τη Γενοκτονία των Αρμενίων ο Πρύτανης 
σημείωσε: Υποκλίνομαι στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στη Γενοκτονία των 
Αρμενίων. Οι επιστήμονες οφείλουν να κάνουν ότι μπορούν για να μην 
ξεχαστεί η τραγωδία αυτή και για να μην επαναληφθεί. Η ανθρωπότητα και οι 
ισχυροί της γης πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η ιστορία «χρωστά» στους 
ανθρώπους και την ιστορία της Αρμενίας τη μη λήθη».  
 

Στο πλαίσιο του 2ου διεθνούς συνεδρίου ενάντια στο έγκλημα της γενοκτονίας 
ο Πρύτανης  είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον βραβευμένο με Όσκαρ 
ηθοποιό, παραγωγό και ανθρωπιστή (συνιδρυτή του Not on Our 
Watch) George Clooney, ο οποίος παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις στη 
μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας. Ο Clooney βρέθηκε στην 
πρωτεύουσα της Αρμενίας, ως επίσημος προσκεκλημένος για να 
παρουσιάσει το βραβείο Aurora για την Αφύπνιση της Ανθρωπότητας, 
το οποίο αναγνωρίζει το έργο ανθρώπων που παρεμβαίνουν και 
σώζουν ζωές σε καταστάσεις κρίσης.  
 
Παλεύω ενάντια στη διεθνή βία. Πρέπει να κοιτάξουμε πίσω και να θυμόμαστε, όχι μόνο την Αρμενία, αλλά 
και τον κόσμο ολόκληρο. Δυστυχώς ο κόσμος είναι πλέον αναίσθητος ενάντια στη βία. Οι ειδήσεις μας 
καθιστούν απαθείς…γινόμαστε πλέον αριθμοί – 6 εκατ. πρόσφυγες, 500 πνίγηκαν στη θάλασσα. Οι ειδήσεις, 
λοιπόν, πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να μιλούν για την οικογένεια, για τον άνθρωπο. Ο Χίτλερ αναφερόμενος 
στη γενοκτονία των Εβραίων κάποτε είπε “Αλλά ποιος θυμάται την Αρμενία;”. Η απάντηση είναι, ολόκληρος ο 
κόσμος. Να ποιος.», δήλωσε ο κ. Κλούνεϊ, τονίζοντας με έμφαση ότι έχει έρθει πια η στιγμή να αναγνωριστεί 
αυτό το τραγικό γεγονός ως αυτό ακριβώς που είναι. «Όταν κάποιος προσπαθεί να αφανίσει έναν λαό, την 
κουλτούρα του, τότε αυτό είναι γενοκτονία, δεν μπορείς να το ονομάσεις αλλιώς» είπε ο Αμερικανός 
ηθοποιός. 
 
Τέλος, σε συνάντηση του Πρύτανη με τον Καθηγητή Michael Dukaki, Αμερικάνο πολιτικό που διεκδίκησε την 
Προεδρία των ΗΠΑ το 1988, συζητήθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις και ο ρόλος που μπορούν τα πανεπιστήμια να 
διαδραματίσουν στη διεθνή διπλωματία. Εξετάστηκε ακόμα η δυνατότητα επίσκεψής του κ. Δουκάκη στην 
Κύπρο για να διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

 
 
 
 
 

Τέλος ανακοίνωσης 

Με τον Πατριάρχη Αρμενίας κ.κ. 
Καρεκίν Β’  
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