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 Λευκωσία, 2 Μαρτίου 2017  

 

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

Πέραν των 5.000 δέντρων και μικρό δάσος με 2.000 δέντρα 

 στολίζουν διάφορα σημεία της Πανεπιστημιούπολης 

 

Πρύτανης: «Φιλοδοξούμε να φυτεύουμε όλο και περισσότερα δέντρα σε διαφορετικές 

τοποθεσίες της Πανεπιστημιούπολης. Πρόκειται για μια κίνηση συμβολικού αλλά και 

ουσιαστικού χαρακτήρα, για να αναβαθμίσουμε την Πανεπιστημιούπολη σε ένα περιαστικό 

πάρκο γνώσης, πολιτισμού και  περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης»  

 

Πέντε χιλιάδες δέντρα, με ιδιαίτερη 

περιβαλλοντική, οικολογική αλλά και 

αισθητική σημασία περιβάλλουν πλέον 

διαφορετικά σημεία της 

Πανεπιστημιούπολης. Το  Πανεπιστήμιο 

Κύπρου προχώρησε, από το 2001 μέχρι 

σήμερα, στη δενδροφύτευση αυτού του 

μεγάλου αριθμού δέντρων όπως 

κυπριακές ελιές, πεύκα,  κυπαρίσσια, 

φοινικόδεντρα, κ.ά., σε διαφορετικές τοποθεσίες σε εξωτερικούς χώρους της 
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Πανεπιστημιούπολης. Η προσπάθεια αυτή γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων «Πράσινο 

Πανεπιστήμιο» και με γνώμονα την προώθηση περιβαλλοντικής κουλτούρας.  

 

Δημιουργία μικρού δάσους στο λόφο του Άρωνα  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε 

συνεργασία με το Τμήμα Δασών, 

δημιούργησε, το 2001, ένα μικρό 

δάσος νότια της Πανεπιστημιούπολης. 

Συγκεκριμένα  έχουν φυτευτεί 2.000 

δασικά δέντρα όπως ορθόκλαδα 

κυπαρίσσια, πεύκα, τρεμιθιές, 

μαστιχόδεντρα και 2.700 θαμνώδη 

φυτά όπως σχοινιές, μερσινιές, 

αόρατοι κ.λπ., προσθέτοντας ένα βασικό πνεύμονα πρασίνου στην περιοχή.  

 

Η συγκεκριμένη έκταση είναι τώρα υπό την ευθύνη του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

παρακολουθείται η πρόοδος και η εξέλιξη των δενδρυλλίων τα οποία έχουν ήδη μεγαλώσει 

και παρέχεται προς αυτά η κατάλληλη φροντίδα. Όπως τόνισε ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, «ο στόχος είναι να προσθέσουμε μια πράσινη κουκκίδα στο 

χάρτη της Κύπρου και να δώσουμε στην κυπριακή κοινωνία έναν πνεύμονα ζωής, ένα μικρό 

δάσος» .  

 

Ελαιώνας της Γνώσης στην Πανεπιστημιούπολη  

Τον Μάρτιο του 2014, με πρωτοβουλία 

του Πανεπιστημίου Κύπρου και με την 

υποστήριξη φοιτητών, ακαδημαϊκού 

και διοικητικού προσωπικού 

δενδροφυτεύτηκαν πέραν των 100 

δενδρυλλίων κυπριακών ελαιών, 

δωρεά του Τμήματος Γεωργίας, για τη 

δημιουργία του «Ελαιώνα της 

Γνώσης».  



 

 

Ο Πρύτανης ευχαρίστησε τα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας που 

στέκονται πάντοτε αρωγός τέτοιων 

προσπαθειών που αποσκοπούν στην 

αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. «Η λογική 

είναι να μην μένουν αναξιοποίητοι 

υπαίθριοι χώροι στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, αλλά και να φυτέψουμε κάτι το 

οποίο θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Άλλωστε οι δενδροφυτεύσεις συμβάλλουν τόσο 

στην εκπαίδευση, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος», σημείωσε ο Πρύτανης.  

 

Ελαιόλαδο «Κυπρία γη» παραγωγής Πανεπιστημίου Κύπρου 

Σε μία προσπάθεια να αξιοποιήσει στο 

μέγιστο την πληθώρα ελαιόδεντρων 

που έχει φυτεύσει στους χώρους της 

Πανεπιστημιούπολης, το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου παράγει το δικό 

του γνήσιο, παρθένο κυπριακό 

ελαιόλαδο, με την εμπορική ονομασία 

«Κυπρία γη». «Το Πανεπιστήμιο 

διαθέτει πλήθος ελαιόδεντρων, τα 

οποία βρίσκονται διάσπαρτα στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης. Οι καρποί των δέντρων 

αξιοποιούνται για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιόλαδου, το οποίο η Πρυτανεία 

σκοπεύει να εμφιαλώνει και να το εκμεταλλεύεται εμπορικά με στόχο τη δημιουργία 

Ταμείου μεταπτυχιακών και διδακτορικών/μεταδιδακτορικών υποτροφιών», εξήγησε ο 

Πρύτανης.   

 

Με την ευκαιρία της φετινής Εβδομάδας του Δέντρου (19-25 Φεβρουαρίου 2017), ο 

Πρύτανης σημείωσε ότι οι δενδροφυτεύσεις στην Πανεπιστημιούπολη εντάσσονται στο 

πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς του Πανεπιστημίου 



 

Κύπρου. «Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι και το τελευταίο δέντρο είναι χρήσιμο. Όλοι 

μαζί, μικροί και μεγάλοι, και ο καθένας χωριστά μπορούμε και πρέπει να συμβάλουμε στην 

προστασία της φύσης και στην επέκταση του πρασίνου, γιατί μόνο έτσι οι επόμενες γενεές 

θα μπορούν να ζήσουν σε ένα υγιές περιβάλλον που να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο 

ποιότητας ζωής. Η εξοικονόμηση νερού, η ορθολογιστική διαχείριση των απορριμμάτων, η 

ανακύκλωση και η χρησιμοποίηση εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

αποτελούν προτεραιότητες ενός Πράσινου Πανεπιστημίου και διασφαλίζουν σίγουρα τόσο 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος όσο και την αειφόρο ανάπτυξη», τόνισε ο 

Πρύτανης.   

 

Πρόληψη των πυρκαγιών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών αποτελεί επίσης μία από τις προτεραιότητες του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο ήδη ανέλαβε δράση για πρόληψη και έγκαιρη 

αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Με στόχο την  προστασία του φυσικού πλούτου και 

των δασών, το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου προκήρυξε ερευνητικό 

πρόγραμμα, με χρηματοδότηση συνολικού ύψους €50.000, με στόχο την πρόληψη και 

έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών με την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών με στόχο τη δημιουργία νέων συσκευών για την ανίχνευση και την 

παρακολούθηση πυρκαγιών. 

 
 
Σε εξέλιξη η δημιουργία του μεγαλύτερου φυσικού χαρουπόδασους  
 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι ενέργειες 

του Πανεπιστημίου Κύπρου προς υλοποίηση 

του Έργου «Μαύρος Χρυσός» για τη 

δημιουργία του μεγαλύτερου βιολογικά 

πιστοποιημένου χαρουπόδασους στην 

Κύπρο. 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, το Γενικό 

Χημείο του Κράτους και το Τμήμα Γεωργίας,  στοχεύει να δημιουργήσει το μεγαλύτερο 

φυσικό χαρουπόδασος της Kύπρου, με την καλλιέργεια 40.000 χιλιάδων χαρουπιών, σε 

κρατική γη που αναμένεται να εκμισθωθεί σύντομα. Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από τη 



 

φύτευση 40.000 σπορόφυτων, τα οποία  θα 

εμβολιαστούν το Μάρτιο του 2017, ώστε να 

είναι έτοιμα να φυτευτούν στη γη που θα 

εξευρεθεί το ερχόμενο Φθινόπωρο. Οι καρποί 

θα αξιοποιούνται κυρίως για σκοπούς έρευνας, 

για παραγωγή νέων και μεταποίηση 

υφιστάμενων προϊόντων από χαρούπι κυρίως 

στη βιομηχανία τροφίμων και στη 

φαρμακευτική βιομηχανία αλλά και για ερευνητικές δραστηριότητες γύρω από την 

καλλιέργεια του χαρουπιού. Ήδη υλοποιήθηκε  η παραγωγή και εμφιάλωση  αλκοολούχου  

ποτού από χαρούπι, με το όνομα “Ceratonia” σε συνεργασία με το Οινοποιείο Καμανταρένα 

(ΣΟΔΑΠ), με στόχο την εμπορική εκμετάλλευσή του. Σύντομα θα γίνει και η επίσημη 

παρουσίαση του  ποτού αυτού  σε διάσκεψη τύπου. 

 
 
 
 

Τέλος Ανακοίνωσης 

 
 
 
 
 

 


