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Λευκωσία, 19 Νοεμβρίου 2012  

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ 1ου ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ  
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 

 
Σε ένα ταξίδι αναζήτησης προς το μέλλον ήταν αφιερωμένη η 
πρώτη διάλεξη του 1ου χρόνου διαλέξεων του Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου Κατεχόμενων Δήμων της Επαρχίας Κερύνειας, 
η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου στο 
προσωρινό Δημαρχείο της πόλης του Πράξανδρου. 
 
Με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κύπρου και με τη 
συμμετοχή των Κατεχόμενων Δήμων Κερύνειας, Λαπήθου και 
Καραβά, αλλά και με τη συμβολή της Ιεράς Μητρόπολης 
Κερύνειας, το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Κατεχόμενων Δήμων 
Επαρχίας Κερύνειας πήρε σάρκα και οστά.    
 
Στην ομιλία του με τίτλο «Για το μέλλον του μέλλοντος» ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης προέβη σε μία σειρά σημαντικών 
στοιχείων που αφορούν την οικονομική ζωή του τόπου κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ενώ ανέλυσε τα νέα δεδομένα 
των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών του σήμερα.   Σε αυτή την πρώτη διάλεξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των 
Κατεχόμενων Δήμων της Επαρχίας Κερύνειας, τόνισε ο κ. Χριστοφίδης, η επιλογή έπρεπε να ήταν ξεχωριστή, καθώς όλοι 
μας αναζητούμε μια αχτίδα φωτός και ελπίδας στο μέλλον, αναγνωρίζοντας μεν τη ζοφερότητα του παρόντος, 
αναδεικνύοντας όμως το μέλλον που εντοπίζουμε στο παρόν. Ο τόπος μας έχει μέλλον στο μέλλον που έρχεται.   
 
Ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της ηγεσίας απέναντι στους πολίτες, αλλά και των πολιτών απέναντι στις ηγεσίες; 
Μπορούμε να εξελιχτούμε σε μια υπεύθυνη κοινωνία, όπου η λογοδοσία θα αποτελεί βασική προϋπόθεση της 
καθημερινής ζωής; Μπορούμε να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις απέναντι στην κρίση; Μπορούμε να χαράξουμε μια 
άλλη στρατηγική που θα λαμβάνει υπόψη τα σύγχρονα γεωπολιτικά δεδομένα; Αυτά τα ερωτήματα, αποτελέσαν το 
αντικείμενο της συζήτησης που ακολούθησε και στην οποία συντονιστής ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Πέτρος Παπαπολυβίου, ο οποίος ανακοίνωσε κι επίσημα ότι φέτος θα 
διοργανωθούν πέντε διαλέξεις που θα εμπλουτιστούν με θέματα που ενδιαφέρουν και αφορούν την κατεχόμενη 
πλευρά του νησιού μας και κυρίως της Επαρχίας Κερύνειας.  Μια εκ των πέντε διαλέξεων, υπογράμμισε, θα δοθεί στο 
Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας στη Λεμεσό. 
 
Στην τελετή έναρξης παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Μητροπολίτης Κυρηνείας, ο Δήμαρχος Καραβά 
Ιωάννης Παπαϊωάννου, ο Δήμαρχος Λαπήθου Νεοπτόλεμος Κότσαπας και το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Κερύνειας Μάριος Χαραλαμπίδης.  Και οι τρεις συνδιοργανωτές, αφού ευχαρίστησαν και συνεχάρησαν τον Πρύτανη για 
την πρωτοβουλία της δημιουργίας των εν λόγω διαλέξεων, δήλωσαν πρόθυμοι να συμβάλλουν στην επιτυχία του 
θεσμού.  

Τέλος Ανακοίνωσης 
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