
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   

Επικοινωνία:  
Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Τηλ. 22894304 
ηλ. διεύθυνση: dionysiou.despo@ucy.ac.cy 
ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy   
 

Λευκωσία, 03-04-2012 
 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ 

 
Ο κοινός εορτασμός των Εθνικών Επετείων 25ης Μαρτίου και 
1ης Απριλίου τιμήθηκε, όπως κάθε χρόνο, από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.  
 
Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 
29 Μαρτίου 2012 ήταν ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας Γιώργος Καζαμίας.  Στην ομιλία του με θέμα 

«Από την 15η Μαρτίου 1821 στην 1η Απριλίου 1955: Εθνικοί αγώνες σε καιρούς κρίσης» ο κ. 
Καζαμίας συνδύασε τις δύο επετείους τονίζοντας ότι παρά τη χρονική απόσταση που χωρίζει τα 
δύο γεγονότα, πρόκειται για επεισόδια της ίδιας ιστορίας, χρονικά τον πρώτο και τον τελευταίο 
κρίκο της ίδιας συνεχούς ιστορίας του Ελληνισμού.   
 
Παρά τη χρονική απόσταση ανάμεσα στο 1821 και το 1955, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καζαμίας, 
και τα δυο γεγονότα εντάσσονται σε ένα σχέδιο εθνικής ολοκλήρωσης, όμοιο με αυτό που είχαν 
εκπονήσει και τα άλλα εθνικά κινήματα.  Το σχέδιο της γερμανικής ενοποίησης, το ιταλικό 
Risorgimento κι άλλα αντίστοιχα, είναι η Μεγάλη Ιδέα για τον Ελληνισμό, μέρος του οποίου και η 
Κύπρος, με πρώτο εκφραστή τον Καποδίστρια. Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του ο Κοσμήτορας 
της Φιλοσοφικής Σχολής επικεντρώθηκε στους αγώνες και τις κρίσεις αναφέροντας ότι οι εθνικοί 
αγώνες που γιορτάζουμε προέκυψαν ως αποτέλεσμα κάποιας κρίσης. Όπως συνέβη και στην 
περίπτωση της μητροπολιτικής Ελλάδας το 1821, έτσι και στην Κύπρο το 1955, φαίνεται ότι οι 
ειρηνικές διεκδικήσεις είχαν φτάσει στα όριά τους κι όταν ο αγώνας ξεκίνησε, έγινε ευρύτατα 
αποδεκτός ως η προσφορότερη και σαφώς η αξιοπρεπέστερη λύση από αυτές που ήταν διαθέσιμες 
στους Έλληνες της Κύπρου.  
 
Οι Έλληνες στην οθωμανοκρατούμενη Ελλάδα και στη Βρετανοκρατούμενη Κύπρο αντίστοιχα 
ξεσηκώθηκαν γιατί εν μέρει είχαν φτάσει στα όριά τους, γιατί οι πολιτικές συνθήκες, τα οικονομικά 
και κοινωνικά όρια που τους είχαν επιβληθεί είχαν ξεπεραστεί και εν μέρει γιατί η προσωπική ροή 
των ανθρώπων της εποχής, τους οδήγησαν να τοποθετήσουν πάνω από την προσωπική 
τακτοποίηση, το «βόλεμα», ή τον ατομικό πλουτισμό, κάτι άλλο: την ελευθερία. 
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Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν οι Πρυτάνεις των δύο Πανεπιστημίων, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος  Χριστοφίδης και Καθηγητής Θεοδόσης Πελεγρίνης. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Βραβείο Θεμιστοκλή Δέρβη που δίνεται κάθε χρόνο στον καλύτερο 
φοιτητή ή φοιτήτρια που έχει εξασφαλίσει την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση και την 
σημαντικότερη κοινωνική προσφορά κατά το 2012, απονεμήθηκε στον Πατέρα Χρίστο Μιχαηλίδη 
του Τμήματος Ψυχολογίας.   
 

Στην εκδήλωση που ολοκληρώθηκε με πλούσιο 
μουσικοχορευτικό πρόγραμμα των αντίστοιχων 
συγκροτημάτων των δύο Πανεπιστημίων, παρέστησαν 
εκπρόσωποι κομμάτων, η πρώην Υπουργός Παιδείας 
Κλαίρη Αγγελίδου, πλήθος κόσμου, μέλη της 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Καθηγητές και Φοιτητές της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και 
Σπουδαστές του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας και 

Πολιτισμού του Πανεπιστημίου του Παλέρμο της Ιταλίας, Ισπανοί φοιτητές της αντίστοιχης 
πανεπιστημιακής σχολής της Γρανάδας, αλλά και Γερμανοί φοιτητές του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Εράσμους».   
 
 

Τέλος Ανακοίνωσης 
 

 
 
 
 
 
 


