
paideianews  
 

2017-10-26 14:31:56  

 

 

 

Σύνοδος των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων των 

Πρωτευουσών της Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

   O σημαντικός ρόλος που κατέχει πλέον για τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης η 

οικονομική ευρωστία η οποία ισχυροποιείται μέσω της άντλησης εξωτερικών πόρων από 

ιδιώτες και επιχειρήσεις,  η προώθηση της υπεύθυνης έρευνας και της καινοτομίας στην 

κοινωνία, η δημιουργία μιας σύγχρονης Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης και ο 

πολύπλευρος ρόλος της στην κοινωνία  καθώς  και  δεοντολογικά ζητήματα που 

προκύπτουν από την άντληση και διαχείριση κεφαλαίων ήταν τα κυρία  θέματα που 

συζητήθηκαν κατά τη Σύνοδο των Πρυτάνεων  που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2017. 

   Στη Σύνοδο συμμετείχαν περισσότερα από 40 άτομα από 16 χώρες, κυρίως πρυτάνεις, 

αντιπρυτάνεις, κοσμήτορες Πανεπιστημίων της Ευρώπης, όπως επίσης και ανώτεροι 

αξιωματούχοι που ασχολούνται με την άντληση κεφαλαίων και την ανάπτυξη και την 

σχέση των Πανεπιστημίων με τους απόφοιτους του. 

   Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν πολύτιμες εμπειρίες και καλές 

πρακτικές  όσον αφορά στην άντληση εξωτερικών πόρων στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. 

Με τη σειρά του το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε  το δικό του φιλανθρωπικό ταξίδι 

που οδήγησε στη επιτυχή ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης του 

τόπου και του πρώτου Κέντρου Πληροφόρησης στην Κύπρο «Στέλιος  Χρ. Ιωάννου». 



   Οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον ευεργέτη του 

Πανεπιστημίου  κ. Δάκη  Ιωάννου ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η απόφαση της 

οικογένειας Ιωάννου να στηρίξει το σχεδιασμό και την ανέγερση του Κέντρου 

Πληροφόρησης- Βιβλιοθήκης του ΠΚ πήγασε από την ιδιαίτερη αγάπη και την εκτίμηση 

του Χρ. Ιωάννου προς τη γνώση και την τεραστία ανάγκη που αισθανόταν για 

να  προσφέρει στον τόπο του. Η συγκεκριμένη χειρονομία έγινε βασιζόμενη στην πεποίθηση 

ότι οι βιβλιοθήκες αποτελούν ισχυρό μέσο που επηρεάζει άμεσα τις ζωές των νέων, οι 

οποίοι θα κληθούν να διαμορφώσουν το παρόν και το μέλλον της Κύπρου». Η 

γενναιοδωρία της οικογενείας Ιωάννου  δίνει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τη δυνατότητα 

να διαθέτει ένα μοναδικό κτήριο που θα αποτελέσει σπουδαίο σημείο αναφοράς 

αρχιτεκτονικά στην Ανατολική Μεσόγειο. 

   Στο πλαίσιο των εργασιών της συνοδού οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

επισκεφτούν την Βιβλιοθήκη – Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», να 

ξεναγηθούν από τους φοιτητές-πρεσβευτές στην Πανεπιστημιούπολη και πριν 

αναχωρήσουν να ξεναγηθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας και την παλιά 

πόλη της Λευκωσίας. 

   Η διοργάνωση έδωσε την ευκαιρία στους αξιωματούχους των Πανεπιστήμιων των 

Πρωτευουσών της Ευρώπης για μια εις βάθος ανασκόπηση πολιτικών και πρακτικών οι 

οποίες ενδεχομένως να αποτελέσουν άμεσα στρατηγικές που θα ωθήσουν τα 

Πανεπιστήμια να εκπληρώσουν τους στόχους τους προς την οικονομική ευρωστία και 

την αριστεία.   

 
 


