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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ  
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΛΗΡΟΥ 
Ενεργά συμμμετέχει το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής στο Φεστιβάλ της Κλήρου 

 
Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του και της επιδίωξης για αλληλεπίδραση των μελών της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, μεταξύ άλλων, και με την τοπική κοινωνία το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Κοινότητα Κλήρου την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018. Το Μνημόνιο 
υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και 
εκ μέρους της Κοινότητας Κλήρου, ο Πρόεδρος κ. Νίκος Αλεξανδράκης.   
 
Με την υπογραφή του Μνημονίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη στήριξη του 
Φεστιβάλ που διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κλήρου μεταξύ 12-14 Οκτωβρίου 2018, στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Κληρονομιάς και των Φεστιβαλικών Δραστηριοτήτων.  Αποτιμώντας τα 
θετικά κοινωνικά και παιδαγωγικά αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας, το Τμήμα Επιστημών της 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου θα προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη σε διάφορα πεδία, όπως αυτό της 
αφήγησης και της διοργάνωσης εργαστηρίων για το κοινό. Συγκεκριμένα στο φεστιβάλ συμμετέχουν 
φοιτήτριες και φοιτήτριες  του τμήματος Επιστημών της Αγωγής, παρουσιάζοντας διαδραστικές 
αναδιηγήσεις ιστορίων των κατοίκων της κοινότητας. Έχοντας ως αφετηρία την έννοια της προφορικής 
αφήγησης ως εργαλείου δόμησης της μνήμης και της συλλογικότητας, παίρνουν στα χέρια τους παλιές 
ιστορίες και τις αναδιηγούνται με νέες φωνές. Με την καθοδήγηση του ηθοποιού Μάριου Ιωάννου, της 
θεατρολόγου Ελλάδας Ευαγγέλου και των δύο ακαδημαϊκών Έλενας Ιωαννίδου και Βαλεντίνας 
Χριστοδούλου οι φοιτητές ετοίμασαν δραματουργικές αφηγήσεις, ψηφιακά κείμενα (βίντεο) και παιχνίδια 
με στόχο την αναδιήγηση ιστοριών από την τοπική κοινότητα οι οποίες έχουν και ευρύτερο κοινωνικό, 
πολιτισμικό, πολιτικό και γλωσσικό ενδιαφέρον. Ιστορίες όπως «Οι γέννες», «Τα προξένια», «Η 
Αλυπόλητη», «Οι Κουλλούφες», «Το λεωφορείο» συμβάλλουν στην κατανόηση και καταγραφή της μνήμης 
αλλά και στην επαναδιαπραγμάτευση του παρόντος. Αποτελούν επίσης πολύτιμο διδακτικό υλικό για τη 
διδασκαλία της γλώσσας και του γραμματισμού και άλλων γνωστικών θεμάτων. 
 
Κατά την υπογραφή, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου σημείωσε ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να 
έχουν στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ενώ τόνισε ότι τα Μνημόνια που υπογράφονται με 
πρωτοβουλία που έρχεται από «κάτω προς τα πάνω» παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη επιτυχία όσον 
αφορά την ουσιαστική συνεργασία των δύο μερών, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Τμήματος 
Επιστημών της Αγωγής.  
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Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κλήρου ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη 
συνεργασία, ενώ απηύθυνε πρόσκληση σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα να επισκεφθεί το Φεστιβάλ. 

 
 
 
 
Τέλος ανακοίνωσης 


