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«Οικονομική Κρίση και Έρεσνα στην Κύπρο» 

Δεπηέξα, 21 Δεθεκβξίνπ 2009 

Οη ηδηαίηεξα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ εξεπλεηηθή θνηλόηεηα ηεο Κύπξνπ, ιόγσ ηεο παγθόζκηαο 
νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζα απνηειέζνπλ ην βαζηθό αληηθείκελν ηεο δηάιεμεο πνπ ζα δώζεη ν Δξ. 

Κσλζηαληίλνο Δέιηαο, Καζεγεηήο Γελεηηθήο, Δηεπζπληήο Εξγαζηεξίνπ Μνξηαθήο θαη Ιαηξηθήο Γελεηηθήο 
ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, ζην πιαίζην ηνπ ελδέθαηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ειεύζεξνπ 
Παλεπηζηεκίνπ. 

Ο Δξ. Δέιηαο ζα ηνλίζεη όηη ην ηίκεκα από ηε κεησκέλε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ήδε ππν-
ρξεκαηνδνηνύκελεο έξεπλαο πξνβιέπεηαη λα είλαη βαξύ, ζε κηα Κύπξν πνπ πξνζπαζεί απεγλσζκέλα ηα 
ηειεπηαία ρξόληα, λα γίλεη Κέληξν Αξηζηείαο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Η δηάιεμε, πνπ ζα είλαη ε πξώηε ηνπ λένπ ρξόλνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σετάρτη, 13 
Ιανοσαρίοσ 2010 στις 7:30 μ.μ., ζην θαιί Αγιαληδηάο. ηε δηάξθεηά ηεο ζα αλαπηπρζνύλ νη 

ζηξαηεγηθνί ζηόρνη πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο έξεπλαο θαη πνύ νδεγεί πηζαλή κείσζε θνλδπιίσλ, ε 
νπνία ππνβαζκίδεη ηελ αμία ησλ πηπρίσλ, πξνθαιεί ηελ απώιεηα ηθαλώλ θνηηεηώλ, νδεγεί πνιύ ζύληνκα 
ζηελ αλεξγία ζεκαληηθό αξηζκό εξεπλεηώλ θαη απνδπλακώλεη καθξνπξόζεζκα ηα αθαδεκατθά θαη 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ηόπνπ. 

ηε δηάιεμε ν Δξ. Δέιηαο ζα επηζεκάλεη όηη ρώξεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξόνδν 

ηνπ ηόπνπ ηνπο θαη ζεσξνύλ  ηελ έξεπλα σο εζληθή ππόζεζε, εηδηθά ζε πεξηόδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 
νθείινπλ λα επελδύζνπλ ζε απηήλ. ε κηα θνηλσλία ηεο γλώζεο ζηελ Επξσπατθή  Έλσζε ηνπ 21νπ αηώλα, 
θάζε πεξηθνπή ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο, ζα δεκηνπξγήζεη ζνβαξόηαην πηζσγύξηζκα ζηελ αλνδηθή πνξεία 

πνπ έρεη ήδε επηηεπρζεί.  

  Σν Ειεύζεξν Παλεπηζηήκην, πνπ απνηειεί πξσηνβνπιία θαη ζπλεξγαζία 

ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ηνπ Δήκνπ  Αγιαληδηάο θαη ηνπ ΡΙΚ, κε ρνξεγό ηε Νέα ΠΕ Αγιαληδηάο, 
απεπζύλεηαη  ζε όινπο ηνπο πνιίηεο, νη νπνίνη επηζπκνύλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζε δηάθνξα 
επηζηεκνληθά ζέκαηα πγείαο, ηζηνξίαο, εθπαίδεπζεο, νηθνλνκίαο, δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη πνιηηηζκνύ θαη 

ζε όζα άιια απαζρνινύλ ηνλ ζύγρξνλν άλζξσπν. Οη δηαιέμεηο απεπζύλνληαη θαη ζε όζνπο άιινπο 
ελδηαθέξνληαη γηα κηα πξαγκαηηθά  πςεινύ επηπέδνπ πεγή γλώζεσλ, ηδηαίηεξα ρξήζηκσλ γηα ηνλ 
ζύγρξνλν πνιίηε. 

  
πληνληζηήο ηεο δηάιεμεο, πνπ ζα κεηαδίδεηαη όπσο πάληα δσληαλά από ην Πξώην Πξόγξακκα 

ηνπ Ραδηνθώλνπ ηνπ ΡΙΚ, ζα είλαη ν Δξ. Αδάκνο Αδάκνπ, γηαηξόο νγθνιόγνο, ηέσο επξσβνπιεπηήο.  

 
Γηα πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα: 24657745 – Δήκνο Λάξλαθαο θαη  22894305 - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. 
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