
 

 

  
 

 

 
 

«EUROPE DIRECT ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ» 
Τελέστηκαν τα εγκαίνια του Κέντρου στην Πανεπιστημιούπολη 

 
Η εδραίωση και η ενδυνάμωση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωκοινοβουλίου, εντατικοποιείται περαιτέρω με τη λειτουργία του 
Κέντρου «Europe Direct Λευκωσία – Πανεπιστήμιο Κύπρου», που εγκαινιάστηκε στις 5 Ιουλίου 2021 
στο Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» στην Πανεπιστημιούπολη. 
 
Με κύριο άξονα την επαρκή πληροφόρηση και κατάρτιση ως προς τα δικαιώματα των Ευρωπαίων 
πολιτών, καθώς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κέντρο θα δίνει 
τη δυνατότητα πληροφόρησης ως προς τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για διάφορα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα, αλλά και πώς μπορεί να γίνει εφικτή η εξασφάλιση υλικού για θέματα έρευνας και 
καινοτομίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης.   Θα παρέχεται επίσης δωρεάν πληροφόρηση για σπουδές, 
διακίνηση σε χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και ευρύτερη ενημέρωση για 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν τον πολιτισμό και το περιβάλλον.  
 
Τα εγκαίνια τέλεσαν ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κ. 
Ιερόθεος Παπαδόπουλος και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης. 
 
Κατά το χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
προσπαθεί να έχει ενεργό συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και δράσεις που στόχο έχουν την Ευρωπαϊκή 
ενοποίηση και ολοκλήρωση, την ένωση των ευρωπαίων πολιτών. Μια τέτοια δράση, πρόσθεσε ο κ. 
Χριστοφίδης, είναι και ο θεσμός των Europe Direct και επομένως είναι για μας ιδιαίτερη τιμή και χαρά 
που έγινε κατορθωτό με τη στήριξη φορέων και άλλων πανεπιστημίων η ίδρυση και λειτουργία του 
τοπικού γραφείου Λευκωσίας στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ως πανεπιστήμιο θα 
συνεχίσουμε να στηρίζουμε το γραφείο σε συνεργασία με τους θεσμικούς αντιπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στην αποστολή του, είπε ο Πρύτανης. 
 
O Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κ. Ιερόθεος 
Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμένο ρόλο των Κέντρων Europe Direct νέας γενιάς. 
Στόχος, ανέφερε, των κέντρων πληροφόρησης Europe Direct είναι να παρέχουν γρήγορα και άμεσα 
πληροφορίες σε Κύπριους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μεταξύ άλλων, τα Europe Direct θα διοργανώσουν διαλόγους με τους πολίτες και θα προωθήσουν τη 
συμμετοχή των πολιτών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις αδυναμίες της, κατάφερε να βρει λύσεις προσθέτοντας ότι ενώνουμε 
δυνάμεις, συνεργαζόμαστε κι έτσι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις, όπως η οικονομία και οι 
επιπτώσεις της από την πανδημία, το μεταναστευτικό, η κλιματική αλλαγή και οι θέσεις εργασίας. 
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Παράλληλα, ο κ. Παπαδόπουλος μίλησε και για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και τα οφέλη 
που θα προκύψουν για τους Ευρωπαίους πολίτες. Καταλήγοντας, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το προσωπικό του 
Europe Direct Λευκωσίας - Πανεπιστημίου Κύπρου και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο τους.  
 
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Κύπρο, κ. Ανδρέας Κεττής, ο οποίος τόνισε τη σημασία που έχουν τα Κέντρα Europe Direct νέας 
γενιάς για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ανέφερε ότι απαιτούνται ρηξικέλευθες δράσεις που θα 
ενισχύσουν τη συμμετοχή των Κυπρίων πολιτών. Δήλωσε ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 
είναι η πρώτη μεγάλη προσπάθεια άσκησης ψηφιακής δημοκρατίας και οφείλουμε να 
κινητοποιήσουμε τους πολίτες και ειδικά τους νέους ανθρώπους όχι απλώς να συμμετέχουν αλλά να 
συνδιαμορφώσουν την πολιτική για το μέλλον τους. Ο κ. Κεττής, ανέφερε ότι το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο θα συνεργαστεί με το Europe Direct Λευκωσίας - 
Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως και με τα υπόλοιπα Europe Direct στην Κύπρο, προκειμένου να γίνουν 
δράσεις και εκδηλώσεις που θα φέρουν πιο κοντά τους Κύπριους πολίτες στις πολιτικές και στις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, κ. Μάριος Δημητριάδης στο δικό του 
χαιρετισμό είπε ότι το όραμά μας για την επόμενη πενταετία είναι να καταστήσουμε το Europe Direct 

Λευκωσίας-Πανεπιστημίου Κύπρου σημείο αναφοράς για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρύτερη περιοχή 
της Λευκωσίας. Για να το επιτύχουμε αυτό, δεν θα περιοριστούμε στην Πανεπιστημιούπολη, πρόσθεσε, αλλά 
θα προσπαθήσουμε να έρθουμε κοντά στην κοινωνία των πολιτών, μέσω εκδηλώσεων σε διάφορες περιοχές 
της Λευκωσίας που να προωθούν τις αξίες και αρχές της Ευρώπης και να διευκολύνουν τον διάλογο για κρίσιμα 

ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.   
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην οποία παρέστησαν προσωπικότητες από το χώρο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι Πανεπιστημίων της Κύπρου, Δημαρχείων και λειτουργών των 
άλλων Κέντρων Europe Direct Λεμεσού και Λάρνακας, ακούστηκαν κλασσικά μουσικά ευρωπαϊκά 
κομμάτια από βιολιά από δυο μουσικούς καλλιτέχνες. 
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