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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Λευκωσία, 6 Οκτωβρίου 2016

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης
υπεγράφη την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016.
Τη Συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος
Χριστοφίδης και εκ μέρους της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης, ο Μητροπολίτης Προύσης κ.κ.
Ελπιδοφόρος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης.
Κατά την τελετή της υπογραφής της Συμφωνίας ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
εξέφρασε τη μεγάλη χαρά και ικανοποίησή του για την επίσκεψη του Παναγιότατου. «Το Πανεπιστήμιο
Κύπρου», σημείωσε ο Πρύτανης, «είναι έτοιμο να προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη του στη Σχολή σε
διάφορα επίπεδα, όπως σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού αλλά και να αναλάβει τη ψηφιοποίηση της
Βιβλιοθήκης της», ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλαπλά πεδία στα οποία μπορούν να συνεργαστούν τα
δυο μέρη.
Ο Μητροπολίτης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία μεταξύ των δυο μερών θα είναι λαμπρή,
προσθέτοντας ότι η υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας αποτελεί τον πρώτο «καρπό» της ομιλίας του
που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016 με θέμα «Ιερά
Θεολογική Σχολή Χάλκης και Οικουμενικό Πατριαρχείο: ο ρόλος και η αποστολή τους». «Ως
Κωνσταντινουπολίτης και ως ρωμιός, αλλά και ως ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου» ανέφερε
κατά την ομιλία του «είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που μου δίνεται η ευκαιρία να επισκεφθώ την ιερή
αυτή νήσο». Ο Μητροπολίτης Προύσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο σημαντικό ρόλο της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης, αλλά και της σύνδεσής της με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. «Πρόκειται για δυο
θεσμούς τόσο σημαντικούς για τη ρωμιοσύνη αλλά και για την Ορθοδοξία. Οι μαθητές της Σχολής, είπε,
μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίες και διαβίωσής τους έμαθαν τον άνθρωπο και τον κόσμο χωρίς
παρωπίδες» σημείωσε. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, κ.κ.
Χρυσόστομος B’ και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, οι
οποίοι εξέφρασαν την ευχή η Θεολογική Σχολή της Χάλκης να ανοίξει τις πύλες της για νέους φοιτητές.

Κατά την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου ο κ.κ. Ελπιδοφόρος
χαρακτήρισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου ένα σημαντικό πανεπιστήμιο του Ελληνισμού, μεταφέροντας
παράλληλα τις ευχαριστίες της Ιεράς Θεολογικής Μονής Χάλκης, για τη συμπερίληψή της στα ιδρύματα
με τα οποία το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζεται. Τέλος, ο κ.κ. Ελπιδοφόρος αποδέχθηκε πρόσκληση
του Πρύτανη για να παραστεί στα εγκαίνια του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»,
τα οποία θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο του 2017.
Τέλος ανακοίνωσης

