
 

 

  

 
 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ Ο 
ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 
Οι εγκλωβισμένοι μαθητές του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου γνώρισαν το Πανεπιστήμιο με 
συναισθήματα χαράς και συγκίνησης και με όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον 

 
Πρύτανης: «Παράδειγμα προς μίμηση οι εγκλωβισμένοι μαθητές στο 
κατεχόμενο Ριζοκάρπασο»  

 
To Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσει ομάδα μαθητών και καθηγητών-συνοδών 
του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. Μέσα σ’ ένα ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα και υποδοχής, οι μαθητές του 
Γυμνασίου από το εγκλωβισμένο Ριζοκάρπασο είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και τις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης, να παρακολουθήσουν διαλέξεις από τους ακαδημαϊκούς 
του Ιδρύματος καθώς και παρουσίαση που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας.  
 
Η επίσκεψη των μαθητών του Ριζοκαρπάσου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έγινε μετά από πρωτοβουλία και 
επιθυμία των ιδίων. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκεφθήκαν 7 μαθητές του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. 
Αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία που προσέφερε, σε όσους συμμετείχαν, συναισθήματα χαράς και 
συγκίνησης, με όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον και τόνωσε την επιθυμία επανένωσης του τόπου μας. 
 
Υποδεχόμενος και απευθυνόμενος στα εγκλωβισμένα παιδία του κατεχόμενου Ριζοκαρπάσου, ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ευχαρίστησε από καρδιάς όλους τους 
μαθητές αφού όπως τόνισε, «είστε η συνέχεια της ιστορίας που έγραψαν οι δικοί σας άνθρωποι 
αρνούμενοι να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση. Η αγάπη σας για το 
Ριζοκάρπασο, η επιμονή σας να μην το εγκαταλείψετε, φανερώνει ότι η επανένωση και η ειρηνική 
συνύπαρξη είναι δυνατή, είναι ευκταία αλλά και εφικτή». 
 
Κατά τη συνάντηση του Πρύτανη και των μαθητών του Ριζοκαρπάσου έγινε ανταλλαγή απόψεων, ενώ 
έδωσε τον λόγο στα παιδιά για να του απευθύνουν ερωτήσεις ή και παρατηρήσεις. Στη συνέχεια οι 
μαθητές του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου γευμάτισαν και συνομίλησαν με τον Πρύτανη στο εστιατόριο του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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Τέλος ανακοίνωσης 
 


