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OΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Με καθιερωμένη επιτυχία έκλεισε ο φετινός κύκλος διαλέξεων των Ελεύθερων
Πανεπιστημίων, ενός θεσμού δια βίου μάθησης και μέσο πρόσβασης του κοινού στο
ποιοτικό επιστημονικό έργο που παράγεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Με μεγάλη επιτυχία και με αθρόα συμμέτοχη κοινού από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, «έπεσε η αυλαία»,
περί τα τέλη Μαΐου 2019, του φετινού κύκλου διαλέξεων του Ζηνώνειου Ελεύθερου Πανεπιστήμιο στη
Λάρνακα, του Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστήμιου στην Πάφο, του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου στην
Ομογένεια του Λονδίνου, του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστήμιου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι και του
Ελεύθερου Πανεπιστήμιου Πόλεως Χρυσοχούς. Πρόκειται για ένα επιτυχημένο θεσμό που το Πανεπιστήμιο
Κύπρου διοργανώνει για το ευρύ κοινό επί 20 συνεχή έτη και με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενός γόνιμου
διαλόγου για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Κατά τον φετινό κύκλο διαλέξεων,
δόθηκαν πέραν των 45 εκλαϊκευμένων διαλέξεων για διάφορα επιστημονικά θέματα γενικότερου
ενδιαφέροντος.
Με την τελευταία και 6η διάλεξη «Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στη σύγχρονη κοινωνία: το παράδειγμα του
Κέντρου Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου» και εισηγητές την κα
Έλενα Διομήδη- Παρπούνα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Βιβλιοθήκης και τον κ. Φίλιππο Ιωάννου,
Αρχιτέκτονα Μηχανικό στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, ολοκληρώθηκε στις 24 Μαΐου
2019, ο 15ος κύκλος διαλέξεων του Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Πάφο, που
συνδιοργανώνουν ο Δήμος Γεροσκήπου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ράδιο Πάφος. Στη διάλεξη,
παρουσία και του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσου Χριστοφίδη και του Αντιδημάρχου
Γεροσκήπου, κ. Κυριάκου Χατζηβασίλη, παρουσιάσθηκε η ιστορία, το περιεχόμενο και το έργο της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου από ιδρύσεώς της μέχρι και σήμερα, τόσο σε ό,τι αφορά τις
συλλογές και τις υπηρεσίες, αλλά και τη στήριξη που παρέχει στην πανεπιστημιακή κοινότητα και στην
ευρύτερη κοινωνία της Κύπρου.

Ο 20ος κύκλος διαλέξεων του Ζηνώνειου Ελεύθερου
Πανεπιστημίου στη Λάρνακα, που διοργανώνουν ο Δήμος
Λάρνακας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Προοδευτική
Κίνηση Λάρνακας ολοκληρώθηκε στις 21 Μαΐου 2019. Κατά
τον φετινό κύκλο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 16
διαλέξεις για σημαντικά θέματα που αφορούν τη σύγχρονη
κυπριακή κοινωνία. Εισηγητής της τελευταίας διάλεξης ήταν
ο Δρ Μάριος Κυριαζής, Γεροντολόγος, ο οποίος ανέπτυξε το
θέμα « Ιατρικά προβλήματα και ιδιαιτερότητες της τρίτης
ηλικίας». Η τελευταία διάλεξη, πραγματοποιήθηκε στην
παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Καθηγητή Τάσου Χριστοφίδη και του Δημάρχου Λάρνακας κ.
Ανδρέα Βύρα. Στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης ανέφερε ότι μέσα από την εμπειρία της 20ετίας που το
Ελεύθερο Ζηνώνειο Πανεπιστήμιο βρίσκεται εν ενεργεία, είναι ο άρτιος και εποικοδομητικός διάλογος που
ακολουθεί κάθε διάλεξη ξεχωριστά και το κλίμα φιλικής συζήτησης που αναπτύσσεται για προβληματισμό
και περίσκεψη. Ο Δήμαρχος Λάρνακας σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «μέσα από τον επικαιρικό χαρακτήρα
της θεματολογίας των διαλέξεων και τις αξιόλογες παρουσίες Κυπρίων και Ελλαδιτών ακαδημαϊκών και
ερευνητών, θεωρούμε ότι ο θεσμός του Ζηνώνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου, συνεχίζει να εκπληρώνει τους
στόχους του, συμβάλλοντας στην έγκυρη πληροφόρηση των πολιτών».

Στις 17 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε η τέταρτη και τελευταία
διάλεξη του 8ου συνεχόμενου κύκλου διαλέξεων του Σαλαμίνιου
Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, που
διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ομιλητές, ήταν τρείς Δήμαρχοι της
ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου, Παραλιμνίου κ. Θεόδωρος
Πυρίλλης, Δερύνειας κ. Άντρος Καραγιάννης και Σωτήρας κ.
Γεώργιος Τάκκας, οι οποίοι ανέπτυξαν το θέμα «Ελεύθερη
Επαρχία Αμμοχώστου, Προβλήματα και Προοπτικές».
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και
Αμμοχώστου Βασίλειος, αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη
συνδιοργάνωση αυτού του θεσμού, αναφέρθηκε στις καινοτομίες του φετινού κύκλου διαλέξεων με τη
μείωση των συναντήσεων από οκτώ σε τέσσερις, αλλά και στο άνοιγμα του θεσμού προς τους νέους,
μαθητές και στρατιώτες με κυρίαρχο θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του φετινού 8ου κύκλου
διαλέξεων του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου
Αμμοχώστου, πραγματοποιήθηκαν και διαλέξεις σε
στρατόπεδα καθώς και ενημερωτικές επισκέψεις σε Σχολεία
Μέσης Εκπαίδευσης της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου.

Στο δικό του σύντομο χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης, συνεχάρη την Ιερά Μητρόπολη
Κωνσταντίας για την συνδιοργάνωση αυτών των διαλέξεων, οι
οποίες, όπως τόνισε, αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα της
δύναμης της συμμετοχικής παιδείας, μέσα από τον τρόπο που
αυτές διεξάγονται. Εξέφρασε επίσης την ετοιμότητα του
Πανεπιστημίου Κύπρου ως εκπαιδευτικού, κοινωνικού και
πολιτιστικού φορέα, να συνεχίσει να στέκεται συνεργάτης στην
προσπάθεια αυτή της μεταλαμπάδευσης γνώσεων μέσα από τη
διαδραστική μάθηση, τον εκλαϊκευμένο λόγο και να επιμορφώνει
τους πολίτες.
Στις τοποθετήσεις τους οι Δήμαρχοι αναφέρθηκαν διεξοδικά σε θέματα και χρόνιες παθογενείς καταστάσεις
που ταλανίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως από το 1974 και καθεξής, λόγω και των συνεπειών της
τουρκικής εισβολής.
Το «Κυπριακό Δίκαιο και Brexit: Προκλήσεις και
προοπτικές» με εισηγητή τον Αναπληρωτή Καθηγητή
στο Τμήμα Νομικής Nικήτα Χατζήμιχαηλ ήταν το θέμα
της τελευταίας και 8ης διάλεξης , στο Λονδίνο, στις 16
Μαΐου 2019 , της 16ης σειράς διαλέξεων του Ελεύθερου
Πανεπιστήμιου στην Ομογένεια του Λονδίνου, που
συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η
Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα (υπό την αιγίδα της
Εθνικής
Κυπριακής
Ομοσπονδίας
Ηνωμένου
Βασιλείου), με χορηγία της Ελληνικής Κυπριακής
Αδελφότητας και του Ελληνικού Κυπριακού Κοινοτικού
Ιδρύματος.
Ο Γραμματέας της Αδελφότητας κ. Ανδρέας Καραολής αναφέρθηκε στην πολύτιμη και σημαντική προσφορά
του Πανεπιστημίου Κύπρου στον απόδημο Ελληνισμό και ευχαρίστησε το Ίδρυμα για την ενίσχυση των
προσπαθειών της Αδελφότητας για την πρόοδο και την πνευματική άνοδο της παροικίας.
Στη φετινή διοργάνωση συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Δήμου Πόλεως
Χρυσοχούς, μετά από αίτημα του Δημάρχου κ Γιώτη Παπαχριστοφή. Η Τελετή λήξης του 1ου Κύκλου
Διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς πραγματοποιήθηκε, στις 3 Μαΐου
2019, όπου δόθηκε η τελευταία και 5η διάλεξη με θέμα, «Τα γραφικά συστήματα στην αρχαία Κύπρο», με
εισηγήτρια την Ειδική Επιστήμονα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα
Χριστίνα Ιωάννου. Στην τελετή λήξης παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου, αναφέροντας ότι η μειωμένη ευκαιρία που δινόταν στους κατοίκους 30 περίπου Κοινοτήτων του
Διαμερίσματος έθεσε την επιτακτική ανάγκη το Πανεπιστήμιο Κύπρου να διευρύνει το θεσμό και στην Πόλη
Χρυσοχούς.
Κατά τις Τελετής Λήξης όλων των Ελεύθερων Πανεπιστημίων δόθηκε Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σε
όλους όσοι συμμετείχαν σε όλες τις διαλέξεις ανά Επαρχία.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θεσμό του Ελεύθερου Πανεπιστημίου μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ucy.ac.cy/events/free-universities και να επικοινωνήσετε με το Γραφείο
Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στο τηλ. 22894305, Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: events@ucy.ac.cy
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