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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2010

Τελετή Λήξης του Ζηνώνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, το πολιτικό σύστημα της φιλελεύθερης δημοκρατίας και
οι τεχνολογικές εξελίξεις, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις οικονομίες παροχής υπηρεσιών,
επιφέρουν μεν οικονομική ανάπτυξη, προκαλούν όμως ταυτόχρονα πολυπλοκότητα και
αβεβαιότητα. Το κατ’ εξοχήν παράδειγμα είναι οι οικονομικές κρίσεις της Wall Street που
επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή.

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος Α.
Ζένιος σε διάλεξή του με θέμα «Οικονομικές και εκπαιδευτικές προτεραιότητες της
Ευρωπαϊκής Κύπρου», που πραγματοποιήθηκε στο Ελεύθερο Ζηνώνειο Πανεπιστήμιο
Λάρνακας, την Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου
Λαζάρου.

Κατά τη διάρκεια της 10ης και τελευταίας διάλεξης του 11ου χρόνου του Ζηνώνειου Ελεύθερου
Πανεπιστημίου, ο Πρύτανης επιχείρησε μία συνοπτική και συγκριτική αναδρομή στη
διαμόρφωση και εξέλιξη των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κύπρου μέσα από
την οικονομία. Προτεραιότητα όλων των Κυβερνήσεων είναι να καταστεί η Κύπρος αυτάρκης
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόνισε ο κ. Ζένιος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχει ένα
μεγάλο χάσμα μεταξύ της δημόσιας ρητορείας και των αποφάσεων που λαμβάνονται όταν έρθει

η ώρα να κατατεθούν οι προϋπολογισμοί. Για να μπορέσουμε ως κοινωνία, να διακρίνουμε το
«θέλω» από το «χρειάζομαι», την απλοϊκή επιθυμία από τη σύνθετη επιδίωξη, κατέληξε στην
εισήγησή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από πολιτική
εμπειρία: απαιτείται δημιουργική κι όχι τοξική ηγεσία.

Τόσο ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Μωυσέως όσο και ο Αντιπρόεδρος της Προοδευτικής
Κίνησης κ. Αντωνάκης Δημητριάδης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη μέχρι σήμερα
πορεία του Ζηνώνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου και τόνισαν την αναγκαιότητα ο θεσμός να
συνεχισθεί και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο αφού προσφέρει την ευκαιρία αξιοποίησης της
εμπειρογνωμοσύνης των ακαδημαϊκών προς όφελος των δημοτών της Λάρνακας.

Πέραν από το Δήμαρχο Λάρνακας Ανδρέα Μωυσέως, ο οποίος συντόνιζε και την διάλεξη,
παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος της πόλης Αλέξης Μιχαηλίδης, οι Βουλευτές Λάρνακας Τάσος
Μητσόπουλος και Γεώργιος Τάσου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης
Λάρνακας Αντώνιος Δημητριάδης, οι «απόφοιτοι» του Ζηνώνειου Πανεπιστημίου και πλήθος
κόσμου.

Το Ελεύθερο Ζηνώνειο Πανεπιστήμιο Λάρνακας, που αποτελεί πρωτοβουλία και συνεργασία
του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Δήμου Λάρνακας και της Προοδευτικής Κίνησης της πόλης του
Ζήνωνα, απευθυνόταν σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι επιθυμούσαν να εμπλουτίσουν τις
γνώσεις τους σε διάφορα θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

Οι διαλέξεις είχαν και φέτος την υποστήριξη του Ιερού Ναού του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα.

Μετά το πέρας της διάλεξης απονεμήθηκαν πιστοποιητικά σε όλους όσοι παρακολούθησαν τις
διαλέξεις του Ελεύθερου Ζηνώνειου Πανεπιστημίου κι ακολούθησε δεξίωση.
Τέλος Ανακοίνωσης

