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 Λευκωσία, 25  Ιουλίου 2016 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΑΔΑΣ  

ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) επισκέφθηκε στις 21 Ιουλίου 2016, ομάδα ομογενών δασκάλων 
της Αμερικής, συνοδευόμενη από το Διευθυντή του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας της 
Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Δρ Ιωάννη Ευθυμιόπουλο και τη Διευθύντρια του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙ), Δρα Αθηνά Μιχαηλίδου.  Οι ομογενείς δάσκαλοι, οι οποίοι 
συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ομογενών Δασκάλων που οργανώθηκε από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, φιλοξενήθηκαν στην Αίθουσα της Συγκλήτου και έτυχαν 
θερμής υποδοχής από τον Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, τον Αντιπρύτανη 
Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητή Κώστα Κωνσταντίνου και τον 
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, Δρ. Γρηγόρη Μακρίδη. 
 
Στο χαιρετισμό του, ο Πρύτανης καλωσόρισε τους ομογενείς αναφέροντας ότι βρίσκονται στο 
Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», την ανέγερση του οποίου 
χρηματοδότησε η οικογένεια Λεβέντη, η οποία συγκαταλέγεται στους μεγάλους ευεργέτες του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.  Ο κ. Χριστοφίδης στάθηκε ιδιαίτερα στις δραστηριότητες του ΠΚ και 
ειδικότερα στο Πρόγραμμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών το οποίο ιδρύθηκε το 
1992, μέσα από θύελλα αντιδράσεων.  Όμως όπως τόνισε με τα πρόσφατα τεκτενόμενα στην 
Τουρκία, όλες οι δημοσιεύσεις, οι οποίες διοχετεύονται στην κυπριακή κοινωνία, γίνονται από 
ερευνητές του Τμήματος αυτού.  Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε Είμαστε περήφανοι για τους 
περίπου 7,000 φοιτητές μας, και για τους ακαδημαϊκούς μας οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε 23 
διαφορετικές χώρες και δουλέψει σε πέρα από  50 διαφορετικές χώρες.  Στη δεκαετία του ’90 
συνέχισε το ΠΚ υπήρξε πόλος έλξης για επαναπατρισμό Κυπρίων του εξωτερικού και 
ευελπιστούμε να γίνει ξανά τώρα για να φέρουμε πίσω τους καλύτερους.   
 
Τέλος ο Πρύτανης, τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου εισέρχεται σε μία νέα εποχή 
διεθνοποίησης έπειτα και από  έγκριση του καινούριου νομοσχεδίου από τη Βουλή σχετικά με 
την προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε άλλες γλώσσες πλην των επίσημων γλωσσών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.   
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Εκ μέρους του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Δρ Ευθυμιόπουλος 
εξέφρασε τη χαρά του που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου από το 2008  ξεκίνησε 
και αναπτύχθηκε το Πρόγραμμα, με πολύ καλά αποτελέσματα, ευχαριστώντας παράλληλα το 
ίδρυμα για τη συνεχή του στήριξη.  
 
Εκ μέρους του ΠΙ, η Δρα Αθηνά Μιχαηλίδου ευχαρίστησε το ΠΚ για τη φιλοξενία, τονίζοντας ότι 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το ΠΙ ιδιαίτερα, επενδύει πολλά στη διδασκαλία της 
Ελληνικής ως δεύτερη γλώσσα.  Η επίσκεψη σημείωσε από τους ομογενείς από ΗΠΑ, έχει 
ωστόσο διπλό στόχο. Αφενός να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα και αφετέρου να γνωρίσουν 
τον πολιτισμό της Κύπρου και την ιστορία της.  
 
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του ΠΚ, Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης 
σημείωσε ότι με την εισαγωγή προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα τα ελληνόπουλα της 
διασποράς θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν μαθήματα στην αγγλική, αλλά και 
ταυτόχρονα να βελτιώσουν και τα ελληνικά τους, σε ένα Πανεπιστήμιο που έχει σήμερα 
καταταχθεί στα 200 πρώτα καλύτερα στην Ευρώπη.   
 
 
 

Τέλος ανακοίνωσης 


