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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
 
Ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, συμμετείχε στην 
εβδομάδα UNIMED - Mediterranean Universities Union, στις Βρυξέλλες που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 10-
12 Απριλίου 2018 και στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Δικτύου. Η UNIMED (Ένωση Μεσογειακών Πανεπιστημίων) αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 
πανεπιστημιακά δίκτυα η μέλη της οποίας είναι 103 πανεπιστήμια από 23 χώρες της ευρω-μεσογειακής 
περιοχής.  Στόχος της UNIMED είναι η ανάπτυξη της πανεπιστημιακής έρευνας και της εκπαίδευσης στην 
ευρω-μεσογειακή περιοχή, προκειμένου να συμβάλει στην επιστημονική, πολιτιστική, κοινωνική και 
οικονομική συνεργασία.   
 
Η εβδομάδα UNIMED οργανώνεται κάθε χρόνο, εδώ και τρία χρόνια στις Βρυξέλλες, και αποτελεί ένα 
φόρουμ συζήτησης και δικτύωσης μεταξύ των μελών του Οργανισμού.   
 
Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, οι συμμετέχοντες είχαν συνάντηση με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και 
Καινοτομίας, τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεότητας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (ΓΔ EAC). Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην κρίση στην Εγγύς Ανατολή και στον ρόλο της 
ανώτατης εκπαίδευσης μπροστά σε μεγάλες κρίσεις. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν πρόσφυγες 
φοιτητές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Πανεπιστήμια της Συρίας και του Λιβάνου λόγω της 
έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή (προσβασιμότητα, φυγή ακαδημαϊκού προσωπικού, συνωστισμένες 
αίθουσες διδασκαλίας). Τονίστηκε ο ρόλος της ανώτατης εκπαίδευσης και της συνεργασίας ως απάντηση 
στην κρίση. «Η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να βρίσκεται από την πρώτη μέρα της κρίσης στην ατζέντα, όχι 
μόνο από ανθρωπιστικής σκοπιάς, αλλά κι από αναπτυξιακής», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Helena 
Barroco (Response Mechanism for Higher Education in Emergencies).  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης απηύθυνε πρόσκληση για 
την διοργάνωση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της UNIMED στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
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