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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
 
Ομάδα 40 νέων κυπριακής καταγωγής, που ανήκουν στη Νεολαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ) -από την Αυστραλία, τη Ν. Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τον 
Καναδά, την Τσεχία και την Ελλάδα- επισκέφθηκαν την Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018 το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
στο πλαίσιο του Ετήσιου Καλοκαιρινού Προγράμματος Γνωριμίας με την Κύπρο (Discover Cyprus), που 
διοργανώνει η ΝΕΠΟΜΑΚ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας και το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τους νεαρούς ομογενείς υποδέχτηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής 
Αθανάσιος Γαγάτσης.   
 
Ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης καλωσόρισε με μεγάλη χαρά τους νεαρούς ομογενείς, 
κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στη δημιουργία και την εξέλιξη του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
τονίζοντας τα μελλοντικά σχέδια για την ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης, καθώς και το υψηλό επίπεδο 
ακαδημαϊκών που διδάσκουν σε αυτό.  Ο Πρύτανης μίλησε για τα πέτρινα χρόνια της Κύπρου και την 
αλματώδη πρόοδο που επιτεύχθηκε στο νησί, ιδιαίτερα μετά την τούρκικη εισβολή.  «Θα πρέπει να είστε 
περήφανοι για τους παππούδες σας γιατί, παρέλαβαν μια πάμπτωχη χώρα και την μετέτρεψαν σε αυτό 
που είναι σήμερα. Αυτές τις μέρες ζείτε στα βήματά τους και  θέλουμε να επιστρέψετε και να σπουδάσετε 
στη χώρα σας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Να μην ξεχάσετε ποτέ ότι είστε κομμάτι αυτού του τόπου.», 
τόνισε ο Πρύτανης, ενώ ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης 
ενθάρρυνε τους νεαρούς να επιλέξουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις σπουδές τους.   
 
Ο Πρύτανης, απάντησε στη συνέχεια σε ερωτήσεις των νεαρών ομογενών. Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός 
ότι, όλοι γνώριζαν την καταγωγή των γονιών τους και κομμάτια της ιστορίας της χώρας μας ενώ, δήλωναν 
διαρκώς εντυπωσιασμένοι από τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
Tο NEPOMAK Discover Cyprus Programme (NDCP) αποτελεί μια μοναδική εμπειρία, κατά την οποία νέοι 
και νέες κυπριακής καταγωγής που ζουν στο εξωτερικό, ηλικίας μεταξύ 18-22 ετών έχουν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν και να γνωρίσουν τις ομορφιές της ιδιαίτερης πατρίδας τους καθώς και να βελτιώσουν τις 
γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα, τον κυπριακό πολιτισμό και την κληρονομιά.  Οι νέοι διαμένουν στις 
Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου και παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και 
κυπριακού πολιτισμού από διδάσκοντες του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας. Στο πλαίσιο του Προγράμματος 
πραγματοποιούνται επίσης εκπαιδευτικές εκδρομές, ενώ οι συμμετέχοντες παρακολουθούν μαθήματα 
κυπριακών χορών.  
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