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Η 
κατάσταση του πλανήτη μάς αφορά όλους. 
Από τις κλιματικές αλλαγές των τελευταίων 
ετών μέχρι την πανδημία που όλοι βιώνουμε 
τον τελευταίο περίπου ενάμιση χρόνο, έχει 

γίνει πλήρως κατανοητό πως αν δεν ευημερεί ο πλανήτης 
Γη, τότε δεν θα ευημερούν και οι κάτοικοι του, δηλαδή 
όλοι εμείς. 

Είναι με ικανοποίηση που βλέπουμε πως, έστω και 
αργοπορημένα, οι δράσεις για την αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής και για την πράσινη ανάπτυξη πληθαί-

νουν, γίνονται πιο στοχευμέ-
νες αλλα και ολιστικές, όπως 
εξάλλου απαιτείται για να 
έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο, 
ενώ παράλληλα αφιερώνο-
νται σημαντικοί οικονομικοί 
πόροι προς αυτήν την 
κατεύθυνση. 

Είναι ενδεικτικό πως 
πλέον τα περιβαλλοντικά ζη-
τήματα και οι περιβαλλοντι-

κές επιπτώσεις ή τα οφέλη των όποιων νέων έργων και 
αναπτύξεων λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ακόμα και από 
τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι έχουν 
θέσει ψηλά στην ατζέντα τους το συγκεκριμένο ζήτημα. 
Ακόμα πιο ψηλά έχει θέσει το θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ), αφού στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-
2027 προβλέπεται πως το συνολικό ποσό των 373,9 δισ. 
ευρώ θα διατεθεί στην κατηγορία «Φυσικοί Πόροι και 
Περιβάλλον». Συνολικά, η ευρύτερη προσπάθεια για 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα συγκεντρώσει 
το 30% των κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ για 
τα επόμενα χρόνια.

Η Κύπρος, ως ένα σχετικά μικρό νησί, χωρίς σημα-
ντική βαριά βιομηχανία, μπορεί να μετατραπεί τα επόμενα 
χρόνια σ’ ένα σύγχρονο «πράσινο» παράδεισο, με όλα τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται. Είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός πως η ταχεία μετάβα-
ση στην Πράσινη Οικονομία περιλαμβάνεται στους βασι-
κούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας της χώρας μας, το οποίο κατατέθηκε στα αρ-
μόδια ευρωπαϊκά όργανα. Όπως έχει εξαγγελθεί, στόχος 

είναι η μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία να συνδράμει 
θετικά και πολλαπλασιαστικά στο Ακαθάριστο Εθνικό 
Προϊόν, μέσω της προώθησης μεταρρυθμίσεων και επεν-
δύσεων στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, των 
βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης των υδάτινων πό-
ρων αλλά και του περιβάλλοντος ευρύτερα, οι οποίες θα 
έχουν και συνδρομή στην βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας της Κυπριακής οικονομίας.

Η PwC, ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς 
διεθνώς, έχει δεσμευτεί για την επίτευξη μηδενικού 
ισοζυγίου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι 
το 2030 (Net Zero commitment). Αυτό θα επιτευχθεί εν 
μέρει μέσω της απεξάρτησης του οργανισμού από τον 
άνθρακα, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιωτικού μας 
αποτυπώματος. Αναγνωρίζοντας πως το 85% του ανθρα-
κικού αποτυπώματος της PwC προκύπτει από τα επαγγελ-
ματικά ταξίδια του προσωπικού της στο εξωτερικό, εργα-
ζόμαστε ήδη με στόχο το μακροπρόθεσμο μετασχηματι-
σμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να αξιοποιήσου-
με πλήρως τα νέα κανάλια εξυπηρέτησης των πελατών 
που έχει αναδείξει η πανδημία του COVID-19, όπως και τις 
λύσεις για εξ αποστάσεως εργασία.

Πιο συγκεκριμένα, έχουμε δεσμευτεί για τη μείω-
ση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά 50%, σε απόλυτους όρους, μέχρι το 2030. Η σχετική 
διαδικασία περιλαμβάνει τη μετάβαση σε 100% ανανεώ-
σιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των 
κτηριακών εγκαταστάσεων της PwC, σε όλες τις χώρες 
στις οποίες δραστηριοποιείται ο οργανισμός, αλλά συγ-
χρόνως και τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης των κτηρίων μας. Η κλιματική ουδετερότητα θα επι-
τευχθεί, επίσης, μέσω της υλοποίησης επενδύσεων σε 
έργα απορρόφησης άνθρακα. Για τον λόγο αυτό, η PwC 
θα επενδύσει σε έργα απορρόφησης άνθρακα, ώστε για 
κάθε υπολειπόμενο τόνο (ισοδύναμου CO2) που εκπέ-
μπουμε θα αφαιρούμε από την ατμόσφαιρα έναν τόνο 
διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να επιτευχθεί μέχρι το 
2030 ένα ουδέτερο κλιματικό ισοζύγιο. Στο ίδιο πλαίσιο, 

θα στηρίξουμε τους πελάτες και συνεργάτες μας, αλλά και 
τους φορείς άσκησης πολιτικής για λήψη των βέλτιστων 
αποφάσεων προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. 

Ο δρόμος προς την κλιματική ουδετερότητα δεν 
είναι ούτε εύκολος, ούτε απλός. Ακόμα υπολειπόμαστε 
κατά πάρα πολύ από το να λέμε πως βρισκόμαστε στη 
σωστή πορεία. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της PwC, 
το 80% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων διεθνώς έχει 
δεσμευτεί για να καταστούν σταδιακά κλιματικά ουδέτε-
ρες. Υπάρχει δηλαδή ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις 
διάφορες εξαγγελίες που γίνονται και της χαμηλής, στην 
πραγματικότητα, συμμετοχής στην όλη προσπάθεια. Σύμ-
φωνα με τον Δείκτη Net Zero Economy Index, που ετοι-
μάζει η PwC, και ο οποίος παρακολουθεί την πορεία της 
μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις 
χώρες του G20, χρειάζεται ένας ρυθμός μείωσης των 
εκπομπών της τάξης του 11.7%, ώστε η αύξηση της θερ-
μοκρασίας να διατηρηθεί κάτω του 1.5 βαθμού κελσίου. 
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει οι χώρες με ήδη 
υψηλά επίπεδα μείωσης των εκπομπών να διπλασιάσουν 
τις προσπάθειες τους, και αυτές με τα χαμηλότερα επίπεδα 
να τα αυξήσουν κατά περίπου 10 φορές. 

Ακόμα και σε επίπεδο κρατών, όπου η δέσμευση 
για κλιματική ουδετερότητα είναι θεωρητικά μεγαλύτερη, 
πρέπει να γίνει κατανοητό πως καμία χώρα δεν μπορεί 
να επιτύχει τον συγκεκριμένο στόχο χωρίς τη μεταμόρ-
φωση και μετεξέλιξη της οικονομίας και των παραγωγι-
κών της τομέων. Τόσο οι ηγέτες των κρατών όσο και των 
επιχειρήσεων θα πρέπει να λάβουν άμεσα και δραστικά 
μέτρα, καθώς τόσο οι κανονιστικές όσο και οι επενδυτικές 
πιέσεις προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουν να 
αυξάνονται. Παρά το όποιο αρχικό κόστος κληθούν να 
επιμεριστούν οι οικονομίες, οι οποίες θα περάσουν πρώ-
τες σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας, είναι βέβαιο 
πως θα έχουν τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά οφέλη μεσοπρόθεσμα. Οφέλη τα οποία θα 
είναι σημαντικά πολλαπλάσια από το όποιο βραχυπρόθε-
σμο κόστος.

Προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να κινηθεί 
άμεσα και η Κύπρος. Όντας μία μικρή, ευέλικτη και ευ-
προσάρμοστη οικονομία, μπορούμε να πρωτοπορήσουμε 
στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο τα επόμενα χρόνια 
θα είναι το πλέον καθοριστικό, τόσο για τις ζωές μας, όσο 
και για τις όποιες επενδυτικής φύσης αποφάσεις μας.

* Διευθύνων Σύμβουλος, PwC Κύπρου
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Η PwC έχει δεσμευτεί για την 
επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου  
των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου μέχρι το 2030

Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει πράσινη ανάπτυξη

Κράτη και επιχειρήσεις 
έχουν υποχρέωση 
να περιορίσουν 
το συντομότερο 
στο ελάχιστο 
το περιβαλλοντικό 
τους αποτύπωμα

Τ
α μαντάτα, όπως τα κατέγραψε πρό-
σφατα το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδή-
σεων, δεν είναι απλώς πρωτόγνωρα. 
Είναι βαθιά αποκαλυπτικά της μεγά-

λης και χειροπιαστής πλέον ζημιάς που έχει 
κάνει η κλιματική κρίση στον πλανήτη. Οι ει-
δικοί, για πολλοστή φορά, κρούουν τον κώδω-
να του κινδύνου. Ο πλανήτης μας νοσεί βαθιά, 
γιατί νοσούν οι πνεύμονές του, εκείνοι που 
απορροφούν το 25% έως 30% των αερίων που 
ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου. Σύντομα ο πλανήτης δεν θα μπορεί να 
αναπνεύσει...

Μελέτη διεθνούς ερευνητι-
κής ομάδας που δημοσιεύτηκε 
στην επιστημονική επιθεώρηση 
Nature Climate Change, στα τέλη 
Απριλίου, αναφέρει δύο κακές ει-
δήσεις για τον πλανήτη και την 
ανθρωπότητα. Μια “ιστορική ανα-
τροπή” και μια διαπίστωση.

Είδηση πρώτη, περί “ιστορι-
κής ανατροπής”. Οι πνεύμονες του πλανήτη, 
τα τροπικά δάση, δυσκολεύονται πλέον όλο 
και περισσότερο να παίξουν τον σωτήριο ρόλο 
τους ως αποθηκών άνθρακα. Έτσι, αντί να 
επιβραδύνουν την υπερθέρμανση, λειτουρ-
γούν για πρώτη φορά σε βάρος του περιβάλ-
λοντος και όχι υπέρ του! Συγκεκριμένα, η 
Αμαζονία, που αποτελεί το 60% της συνολικής 
έκτασης του τροπικού δάσους, χάνοντας μέρος 
της βιομάζας της, εξέπεμψε τα τελευταία δέκα 
χρόνια 18% περισσότερο διοξείδιο του άνθρα-
κα από αυτό που απορρόφησε!

Όμως, η διεθνής μελέτη περιείχε και 
ένα δεύτερο κακό νέο. Τη διαπίστωση σχετικά 
με τον παραγνωρισμένο ρόλο των “φθορών 
του δάσους”, που συνέβαλαν στο 73% των 
εκπομπών άνθρακα, έναντι της αποψίλωσης, 
που συνέβαλε στο 27%. Πρόκειται για φθορές 
που οφείλονται σε επιλεκτική υλοτομία, μι-
κρές πυρκαγιές, δένδρα που ξεραίνονται λόγω 
ξηρασίας κ.ά.

Ο πρώην υπουργός Οικολογικής Μετά-
βασης του Εμανουέλ Μακρόν, Νικολά Ιλό, 
σχολίασε πως “ό,τι συμβαίνει, απειλεί να υπο-

νομεύσει οριστικά τις δυνατότητές μας να 
κερδίσουμε την κλιματική μάχη. Γιατί για να 
κερδίσουμε αυτή τη μάχη έχουμε δύο μο-
χλούς: τη μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και τη συμμα-
χία με τα οικοσυστήματα που 
αποθηκεύουν τα αέρια του 
θερμοκηπίου”. Από την 
πλευρά του, ο καθηγητής 
Ρόμπερτ Γουότσον, πρόεδρος 
της Διακυβερνητικής Πλατ-
φόρμας για τη Βιοποικιλότη-
τα και τις Οικοσυστημικές 
Υπηρεσίες (IPBES), παρατή-

ρησε ότι οι εξελίξεις αυτές είναι “πλήρης κα-
ταστροφή για τη Βραζιλία και ολόκληρο τον 
πλανήτη”. Ενώ επισήμανε ότι η “διατήρηση 
του δάσους θα ωφελούσε πολύ περισσότερο 
την οικονομία της Βραζιλίας, απ’ ό,τι η κατα-
στροφή του”.

Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι η 
υπόθεση της κλιματικής κρίσης δεν μπορεί να 
είναι μια τεχνοκρατική υπόθεση. Η προστασία 
του πλανήτη έχει και πράσινο και κοινωνικό 
πρόσημο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η θη-
τεία του νυν Προέδρου της Βραζιλίας Μπολσο-
νάρου, με τις γνωστές ακραίες, αναθεωρητι-
κές, λαϊκιστικά επικίνδυνες απόψεις, από την 
πανδημία ώς την οικολογία, έχει συνδεθεί με 
την κορύφωση της αποψίλωσης του Αμαζονί-
ου, που αυξήθηκε κατά 9,5%. Έχει ήδη κατα-
στραφεί επιφάνεια μεγαλύτερη από εκείνη της 
Τζαμάικας. Η “δύσπνοια” του πλανήτη όχι 
μόνο θα συνεχιστεί αλλά θα επιδεινωθεί...

(Από την avgi.gr)

* Μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική 
Συμμαχία
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Η προστασία του πλανήτη
έχει και κοινωνικό πρόσημο

Της Ρένας Δούρου*

Του Ευγένιου Χρ. Ευγενίου*

Ελκυστικά, μετά το Brexit, τα κυπριακά πανεπιστήμια
Ο αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Ανδρέας Κίτσιος, μιλά για τις προοπτικές των κυπριακών πανεπιστημίων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Στον Στέλιο Τσιάρτα

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει κά-
νει άλματα προόδου την τελευταία 
δεκαετία στη χώρα μας. Τα πανε-
πιστήμια της Κύπρου δεν έχουν 
να ζηλέψουν σε τίποτα από πολλά 
αντίστοιχα του εξωτερικού, σε προ-

ηγμένες χώρες, και πέραν των ντόπιων, πολλοί 
ξένοι φοιτητές επιλέγουν το νησί μας για σπου-
δές. Ο αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου Λευκω-
σίας, Ανδρέας Κίτσιος, μιλά στον Φιλελεύθερο 
για τις προοπτικές των κυπριακών πανεπιστημίων 
και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στον 
τομέα, μετά το Brexit και τις πρόσθετες δυσκολίες 

πρόσβασης νέων από 
την Κύπρο σε βρετα-
νικά πανεπιστήμια.
Ποιο είναι σήμερα το 
επίπεδο των κυπρια-
κών πανεπιστημίων, 
κ. Κίτσιο;

H ποιότητα των 
κυπριακών πανεπι-
στημίων έχει εκτοξευ-

θεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Σήμερα, έχουμε 
τρία πανεπιστήμια, ως Κύπρος, στα 1000 καλύ-
τερα του κόσμου: Το ΤΕΠΑΚ, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, κάτι 
που αποτελεί σπουδαίο επίτευγμα, εάν αναλο-
γιστούμε το μέγεθος της χώρας μας. Η ποιοτική 
ανάπτυξη της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στην 
Κύπρο είναι κάτι που δεν περνά απαρατήρητο 
στην Κύπρο και το εξωτερικό. Τα νέα δεδομένα 
που δημιουργούνται κάνουν τα πανεπιστήμια 
μας ελκυστικά, τόσο στους Κύπριους, όσο και 

στους ξένους φοιτητές.
Βλέπετε να αυξάνεται σταδιακά ο αριθμός 
των φοιτητών στα κυπριακά πανεπιστήμια, 
λόγω του Brexit;
Οι επιπτώσεις του Brexit αποτελούν τροχοπέ-

δη για τη φοίτηση Κυπρίων φοιτητών στη Βρετα-
νία, κάτι που ευνοεί τα κυπριακά πανεπιστήμια. 
Η κατηγοριοποίησή τους πλέον ως φοιτητές τρί-
των χωρών, ο αποκλεισμός τους από το φοιτητι-
κό δάνειο της ΕΕ, αλλά και το κόστος ζωής στη 
Βρετανία, έχουν αυξήσει σημαντικά τα ετήσια 
έξοδα ενός φοιτητή. Σε σύγκριση με την Κύπρο, 

τα δίδακτρα των βρετανικών πανεπιστημίων είναι 
διπλάσια, κάτι που οδηγεί τους Κύπριους να στρέ-
φονται στην επιλογή των τοπικών πανεπιστημίων.

Γιατί, όμως, να μην επιλέξουν Κύπριοι νέ-
οι και νέες μια άλλη χώρα της ΕΕ για να 
σπουδάσουν, όπως για παράδειγμα την 
Ολλανδία;
Τα δίδακτρα στην Ολλανδία είναι αρκετά χα-

μηλά, καθώς είναι επιδοτημένα από την κυβέρ-
νηση της χώρας. Αυτό, όμως, που δεν αντιλαμβά-
νεται αρκετός κόσμος είναι τον ρόλο του κόστους 
ζωής σε μια χώρα. Διαμονή, διατροφή και μέσα 

μεταφοράς, αυξάνουν το συνολικό κόστος σπου-
δών περίπου κατά 30% σε σχέση με το κόστος 
στην Κύπρο. Εξάλλου, ένα σημαντικό πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές σε συγκεκριμέ-
νες χώρες είναι η διαμονή. Αρκετά πανεπιστήμια 
δεν έχουν εστίες που να καλύπτουν όλους τους 
φοιτητές, αλλά ούτε και η εύρεση διαμονής εντός 
της πόλης είναι εύκολη, με αποτέλεσμα να ανα-
γκάζονται να καταφεύγουν σε λύσεις μακριά από 
τα πανεπιστήμια που φοιτούν και σε ορισμένες 
περιπτώσεις μπορεί να υποχρεωθούν να κατοική-
σουν σε περιοχές που απέχουν μία ώρα από τον 
χώρο φοίτησης.

Όσον αφορά ειδικότερα την Ολλανδία, υπάρ-
χει ακόμη ένα σημαντικό θέμα που επηρεάζει 
τη φοίτηση. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, 
ένας στους τρεις ξένους φοιτητές που ξεκινούν 
τη φοίτησή τους στην Ολλανδία, τη διακόπτουν 
με την πάροδο του πρώτου έτους. Ο λόγος είναι 
πως, ενώ τα κριτήρια για εισδοχή στα ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα της χώρας δεν είναι ψηλά, οι 
προϋποθέσεις για διατήρηση των φοιτητών στο 
πανεπιστήμιο είναι αρκετά αυστηρές, ειδικότερα 
στα καλά πανεπιστήμια. 

Πώς οι Κύπριοι εργοδότες βλέπουν τους από-
φοιτους των πανεπιστημίων; Δείχνουν κάποια 
προτίμηση σε κάποια;
Η Ολλανδία διαθέτει σπουδαία πανεπιστήμια, 

που βρίσκονται στις ψηλές θέσεις της παγκόσμιας 
κατάταξης. Αυτό, όμως, δεν αλλάζει την άποψη 

που έχουν πολλοί Κύπριοι εργοδότες, οι οποίοι 
προτιμούν απόφοιτους από την Αγγλία, ακόμη 
και αν αυτοί φοίτησαν σε μέτρια πανεπιστήμια, 
καθώς ίσως δεν γνωρίζουν την εξαιρετική ποιότη-
τα που έχουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα στη χώρα 
της «τουλίπας», όπως αυτά του Άμστερνταμ, του 
Γκρόνινγκεν, κ.α. Όσον αφορά τους απόφοιτους 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η απήχηση που 
έχουν σε εργοδότες είναι αρκετά υψηλή, με το 
ποσοστό εργοδότησης των φοιτητών μας να ξε-
περνά το 90%, μέσα σε διάστημα 18 μηνών από 
την αποφοίτηση τους.

Πώς ανταγωνίζονται τα κυπριακά πανεπι-
στήμια, τα πανεπιστήμια του εξωτερικού;  
Σίγουρα η εμπειρία ενός φοιτητή που έχει 

ζήσει στο εξωτερικό είναι ανεκτίμητη, κάτι όμως 
που μπορεί να προσφερθεί και από τα κυπριακά 
πανεπιστήμια, καθώς υπάρχουν αρκετές συνερ-
γασίες με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα σε ολό-
κληρο τον κόσμο, μέσω του Erasmus+. Δηλαδή, 
κάποιος που μπορεί να σπουδάζει σε κυπριακό 
πανεπιστήμιο, έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει 
τις σπουδές του για ένα χρόνο σε ακαδημαϊκό 
ίδρυμα του εξωτερικού, φτάνει αυτό να είναι 
στη λίστα των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων, 
τα οποία στη δική μας περίπτωση ξεπερνούν τα 
διακόσια. 

Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 
χώρας μας είναι και η ασφάλεια. Η Κύπρος είναι 
η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο όσον αφορά 
τις ηλικίες 15-29, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. 
Όσον αφορά την Αγγλία και την Ολλανδία, είναι 
μεγάλες χώρες και θεωρώ πως οι μεγαλουπόλεις 
τους, Λονδίνο και Άμστερνταμ, έχουν υψηλό 
ποσοστό κινδύνου στις ηλικίες αυτές.

Ποιες είναι οι ανησυχίες σήμερα των αποφοί-
των από τα αγγλόφωνα σχολεία της Κύπρου, 
οι οποίοι σκόπευαν να μεταβούν για σπουδές 
στην Αγγλία;
Οι απόφοιτοι αυτών των σχολείων φτάνουν 

τους 500 για φέτος και απ’ ό,τι δείχνουν τα ση-
μερινά δεδομένα, οι περισσότεροι εξ αυτών θα 
φοιτήσουν σε βρετανικά πανεπιστήμια. Ας μην 
ξεχνούμε πως και πριν την ένταξη της χώρας μας 
στην ΕΕ, όταν δεν ίσχυαν τα μειωμένα δίδακτρα 
και τα φοιτητικά δάνεια της ΕΕ, πολλοί Κύπριοι 
φοιτητές μετέβαιναν στη Βρετανία για σπουδές. 
Άρα θεωρώ πως επιστρέφουμε στα δεδομένα που 
ίσχυαν προ ΕΕ.

 Προσωπικά, προτρέπω τους φοιτητές που 
θέλουν να φοιτήσουν στη Βρετανία, να σκεφτούν 
σοβαρά να παραμείνουν στην Κύπρο εάν δεν 
τους δεχτεί κάποιο πολύ σημαντικό βρετανικό 
πανεπιστήμιο.

Τα δίδακτρα σε ξένα 
πανεπιστήμια, αλλά και το 
κόστος διαμονής, οδηγούν 
πλέον τους Κύπριους να 
στρέφονται στην επιλογή  
των τοπικών πανεπιστημίων

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Φοιτητές από Αμερική στην Ιατρική Σχολή
Έχετε δεχτεί, κ. Κίτσιο, αιτήσεις από Κύπριους που φοίτησαν για κάποιο χρόνο σε 
πανεπιστήμια της Βρετανίας και θέλουν να επιστρέψουν και να συνεχίσουν στο 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας; 
Δεν υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία για τα δεδομένα αυτά, αλλά υπάρχουν όντως 

περιπτώσεις φοιτητών που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να συνεχίσουν στη Βρετανία. 
Το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι γενικότερο και αφορά την αντίληψη που είναι βαθιά 
ριζωμένη στην κυπριακή νοοτροπία, ότι τα πανεπιστήμια της χώρας μας είναι κατώτερα 
από αυτά του εξωτερικού. Αυτό δεν ισχύει τα τελευταία χρόνια και πρέπει να αλλάξει αυτή 
η εντύπωση, καθώς είναι αξιοθαύμαστο το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση στην Κύπρο. Αυτό μας έχει καταστήσει ελκυστικό προορισμό σε χώρες που εμείς 
στέλνουμε νέους για να φοιτήσουν. Στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αυτή 
την στιγμή φοιτούν 100 φοιτητές από την Αμερική, ενώ μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει 
πέραν των 300. Κάτι που πριν 20 χρόνια θα φάνταζε ακατόρθωτο. 


