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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ, Κ. GILLES PECOUT
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Προοπτικές στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στα κυπριακά και γαλλικά πανεπιστήμια
και ερευνητικά κέντρα
Την τιμή να φιλοξενήσουν τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και Πρόεδρο της Ακαδημίας του
Παρισιού, κ. Gilles Pécout, είχαν τη Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019, οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Τον κ. Pécout, τον οποίον συνόδευσε στο Πανεπιστήμιο ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ
Κώστας Χαμπιαούρης και ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο, κ. René Troccaz, καλωσόρισαν ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων,
Καθηγήτρια Ειρήνη- Άννα Διακίδου και ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης,
Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης. Η επίσκεψη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Σορβόννης στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην Κύπρο, μετά από
πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.
Στόχος της επίσκεψής του στην Κύπρο και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας
Κύπρου - Γαλλίας στον τομέα της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης
καθώς και η γνωριμία με τα κυπριακά πανεπιστήμια. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην
Αίθουσα Συμβουλίου- Συγκλήτου, ο κ. Gilles Pécout είχε την ευκαιρία να συναντήσει και να συζητήσει με
τους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις και εκπροσώπους των δημόσιων και ιδιωτικών κυπριακών πανεπιστημίων
καθώς και με εκπρόσωπους του Ινστιτούτου Κύπρου, του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
και του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντηλλάγησαν
απόψεις σχετικά με τις προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα στα κυπριακά και γαλλικά πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα.
Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Ακαδημίας του Παρισιού και την πολυμελή αντιπροσωπεία, ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Kαθηγητής Τάσος Χριστοφίδης εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη,
επισημαίνοντας ότι «η σημερινή συνάντηση είναι μία διευρυμένη σύσκεψη Πρυτάνεων και των
επικεφαλής ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και ινστιτούτων της Κύπρου με σκοπό να διαφανούν
τομείς συνεργασίας με Γαλλικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα» . Ο Πρύτανης έκανε ιδιαίτερη μνεία
στη σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε θέματα διεθνοποίησης, τονίζοντας τη συμμετοχή του
Ιδρύματος στην κοινοπραξία YUFE (Young Universities for the Future of Europe), και αναφέρθηκε στα
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σημαντικά επιτεύγματα Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της Δράσης «Teaming», του Προγράμματος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Αναφερόμενος στην
αποστολή των πανεπιστημίων σημείωσε ότι «η έρευνα, η καινοτομία, η μάθηση και η διδασκαλία, η
συνεργασία σ΄ αυτούς τους τομείς είναι ίσως η καλύτερη διπλωματική οδός για να διαμορφώσουμε έναν
κόσμο, έναν τρόπο σκέψης και δράσης».
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, κ. Gilles Pécout εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψή
του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και στη συνέχεια ανέπτυξε τις εισηγήσεις του σε σχέση με ενδεχόμενους
τομείς συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων της Κύπρου και της Γαλλίας όπως για παράδειγμα στα
οικονομικά, τη σύγχρονη ιστορία, τις ανθρωπιστικές σπουδές, την ιατρική και τις κλασικές και σύγχρονες
σπουδές.
Ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο, κ. René Troccaz αναφέρθηκε στη Διακρατική Συμφωνία μεταξύ
Κύπρου-Γαλλίας που υπογράφηκε το 2016, τονίζοντας ότι οι βάσεις για τη συνεργασία μεταξύ των δυο
χωρών είναι ήδη πολύ δυνατές, για να προσθέσει ότι πάντοτε υπάρχει περιθώριο περαιτέρω
ενδυνάμωσής τους.
Ακολούθησε σύντομη παρουσίαση από κάθε πανεπιστήμιο/ινστιτούτο, σε σχέση με υφιστάμενες
συνεργασίες με γαλλικά πανεπιστήμια, αλλά και ενδεχόμενες μελλοντικές συνεργασίες.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης και η πολυμελής αντιπροσωπεία που τον συνόδευε,
ξεναγήθηκαν ακολούθως στο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Τέλος ανακοίνωσης
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