
 
 

               

 

 

 

21 Οκτωβρίου 2021  

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΒΡΕΜΗ 
 

• Το ταξίδι YUFE για ένα δυναμικό ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο συνεχίζεται  

• Πανεπιστήμια και βιώσιμες πόλεις στο επίκεντρο των συζητήσεων 

• Παρόν και ο Δήμος Λευκωσίας  
 

Στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στη Βρέμη της Γερμανίας η ετήσια 

συνάντηση της Συμμαχίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Young Universities for the Future 

of Europe (YUFE), YUFE Town Hall, στην οποία συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η 

διοργάνωση πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τους εορτασμούς για τα 50 χρόνια από την 

ίδρυση του Πανεπιστημίου της Βρέμης και σε αυτήν συμμετείχαν 60 εκπρόσωποι από τα 10 

Πανεπιστήμια της Συμμαχίας YUFE, 4 ιδιωτικοί οργανισμοί (ως θεσμικοί συνεργάτες) καθώς 

και εκπρόσωποι από τις δέκα ευρωπαϊκές πόλεις της Συμμαχίας, μεταξύ των οποίων και η 

Λευκωσία.  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπήθηκε από πενταμελή αποστολή, με επικεφαλής τον 

Πρύτανη, Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη και τις/τους Δρ Αναστασία Κωνσταντίνου, 

Συντονίστρια YUFE για το Πανεπιστήμιο Κύπρου,  Ιωάννα Παπαφιλίππου, επικεφαλής του 

πακέτου εργασίας του YUFE «Βιωσιμότητα», τον Γιώργο Απέητο, τριτοετή φοιτητή του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και μέλος της YUFE Student Forum και τον εκπρόσωπο 

του Δημαρχείου Λευκωσίας Χρύσανθο Φάκα, Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της 

Επιτροπής Κυκλοφοριακού και Χώρων Στάθμευσης. 

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, το οποίο αποτελούσε την πρώτη δια ζώσης εκδήλωση της 

συμμαχίας YUFE μετά από 20 μήνες, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν 

και να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως τη στρατηγική της Συμμαχίας μέχρι 

το 2030. Υπενθυμίζεται ότι η Συμμαχία YUFE, αποτελεί μία από τις πρώτες κοινοπραξίες 

πανεπιστημίων στην Ευρώπη που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., με σκοπό τη δημιουργία 

των πρώτων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που φιλοδοξούν να επιδράσουν θετικά στην 

περαιτέρω ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής συνέργειας.  



 
 

Η φετινή εκδήλωση διοργανώθηκε παράλληλα με την ετήσια συνάντηση των Δημάρχων της 

Συμμαχίας YUFE αποσκοπώντας στην εμβάθυνση των σχέσεων και στην ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των εταίρων της YUFE και των πολιτικών εκπροσώπων των πόλεων.  

Η δεύτερη ημέρα της εκδήλωσης, την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021, ήταν αφιερωμένη στην 

περιφερειακή συνεργασία. Η συνάντηση των 10 Δημάρχων/εκπροσώπων Δημαρχείων με την 

ηγεσία της YUFE ήταν μια ευκαιρία να ενισχυθούν οι σχέσεις και να δημιουργηθούν 

διασυνδέσεις μεταξύ των πανεπιστημίων YUFE και των πόλεων τους στο πολύ επίκαιρο θέμα 

των βιώσιμων πόλεων με στόχο τη συνεργασία των ερευνητών/ριών, του ακαδημαϊκού και 

μη ακαδημαϊκού προσωπικού, των ενδιαφερόμενων φορέων και των τοπικών αρχών για την 

επίλυση προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις. Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν 

καλές πρακτικές από όλες τις πόλεις της YUFE μεταξύ των οποίων και η πρωτοβουλία του 

Δήμου Λευκωσίας iNicosia σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο του 

Κέντρου Αριστείας CYENS, ενώ έγινε ευρεία συζήτηση για μελλοντικές συνεργασίες 

/συνέργειες. 

Το βράδυ της ίδιας μέρας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος 

Χριστοφίδης και ο εκπρόσωπος του Δήμου Λευκωσίας, κος Χρύσανθος Φάκας συμμετείχαν 

στους εορτασμούς των 50 χρόνων του Πανεπιστημίου της Βρέμης σε μια λαμπρή τελετή στο 

Δημαρχείο της Πόλης. 

Για περισσότερες πληροφορίες για την Συμμαχία YUFE: 

facebook.com/YUFEalliance/, www.yufe.eu, yufe@ucy.ac.cy 
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