
 

ς 

 
 
 

 
 
  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
 
Την Παρασκευή 21 Ιουλίου ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου επισκέφτηκε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο Λουξεμβούργο, με την οποία το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται στενά εδώ και 4 χρόνια 

δεδομένου ότι  χρηματοδοτεί την ανάπτυξη της πανεπιστημιούπολης.  

 

Κατά τη διαρκείας της ημέρας πραγματοποιήθηκαν τρεις σημαντικές συναντήσεις. Η πρώτη, αφορά στην 

προσπάθεια διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω του προγράμματος «Erasmus+ Master 

Student Loan Guarantee Facility», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ)  με στόχο την προσέλκυση Ευρωπαίων φοιτητών. Αναμένεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι 

από τα πρώτα πανεπιστήμια στην Ευρώπη που θα επωφεληθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα δεχθεί, στο πλαίσιο του προγράμματος, 220 ευρωπαίους 

φοιτητές που θα παρακολουθήσουν σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.  

 

Η δεύτερη συνάντηση αφορά στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου με το ΕΙΒ Institute. Το 

Πανεπιστήμιο προτίθεται να συνεργαστεί με το Ινστιτούτο σε μια σειρά ερευνητικών προτάσεων κοινού 

ενδιαφέροντος. Το Ινστιτούτο πρόκειται επίσης να φιλοξενεί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου στο 

θερινό του σχολείο.  

 

Τέλος, το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου έγινε δεκτός από τον 

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Βέρνερ Χόγερ. Κατά τη συνάντηση που έγινε σε 

εγκάρδιο κλίμα ο Πρύτανης ενημέρωσε το κ. Χόγερ για την εξέλιξη των έργων της πανεπιστημιούπολης, για 

τα νέα σχέδια του Πανεπιστημίου, για τις ερευνητικές επιτυχίες και γενικά για όλα όσα αφορούν στις 

ακαδημαϊκές πτυχές του ιδρύματος. Συμφωνήθηκαν ακόμη μια σειρά από ενέργειες οι οποίες θα 

επιταχύνουν και θα ενισχύσουν τη συνεργασία του Πανεπιστημίου με την Τράπεζα. Ο κ. Χόγερ εξέφρασε τη 

βαθιά εκτίμησή του για το έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου και διαβεβαίωσε ότι θα είναι διαχρονικός 

σύμμαχος της προσπάθειάς του. Η συνάντηση τελείωσε με την υπόσχεση του κ. Χόγερ ότι σύντομα θα 

επισκεφθεί το Πανεπιστήμιο για λόγους που θα ανακοινωθούν αργότερα. Εξέφρασε, επίσης, την επιθυμία 

του να είναι παρών στα εγκαίνια της δημιουργίας του μεγάλου χαρουπόδασους του Πανεπιστημίου Κύπρου 

τον επόμενο Νοέμβριο.  
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Στο τέλος της συνάντησης ο Πρύτανης χάρισε στον Πρόεδρο της ΕΤΕπ ένα χαρακτικό έργο, που έχει 

δημιουργηθεί ειδικά για το Πανεπιστήμιο, του Κύπριου δημιουργού Ευκλείδη Παπαδόπουλου. Επί τη 

ευκαιρία, συζητήθηκε η μαγεία της ελληνικής λογοτεχνίας αφού ο κ. Χόγερ, πέραν από θαυμαστής της 

κλασσικής μουσικής είναι και θαυμαστής του Νίκου Καζαντζάκη. Έγινε, επίσης, αναφορά στην ποίηση του 

Κωνσταντίνου Καβάφη και στον ελληνισμό της Αλεξάνδρειας.  

 

 
Τέλος Ανακοίνωσης 

 

 

 

 

 

 


