
 

 

  

 
 

22ος ΚΥΚΛΟΣ «ΖΗΝΩΝΕΙΟΥ» ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΤΗΝ 1Η ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕ ΤΟ ΠΟΛΥΚΡΟΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ 

 
Ο Δήμος Λάρνακας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Προοδευτική Κίνηση Λάρνακας, με τη στήριξη και του 
Ραδιοφωνικού  Ιδρύματος Κύπρου συνεχίζουν για 22η χρονιά τη θεσμοθετημένη διοργάνωση του 
Ζηνώνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Η τελετή έναρξης, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 
2020, ανοίγοντας ουσιαστικά τον 22ο κύκλο διαλέξεων, με το άκρως επίκαιρο σε διεθνές, ευρωπαϊκό και 
τοπικό επίπεδο, ζήτημα του μεταναστευτικού.  
 
Η διάλεξη έφερε τον τίτλο: «Το μεταναστευτικό ως ανθρωπιστικό, οικονομικό και πολιτικό πρόβλημα: Η 
κατάσταση στην Κυπριακή Δημοκρατία». Ο Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥΚΕΜ), κ. 
Ανδρέας Μορφίτης, αναφέρθηκε στους κινδύνους και τις επιπτώσεις, τις αιτίες του ως προβλήματος, όπως 
και τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν. Η δημιουργία αστάθειας, ρήξης και αναταραχής της κοινωνικής 
συνοχής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένεκα οικονομικών δυστοκιών σε μια περίοδο ύφεσης για τις 
περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε.,  ένεκα του ενδεχόμενου εισροής τρομοκρατικών/κακοποιών στοιχείων, 
βρίσκονται ανάμεσα στους κινδύνους που οπωσδήποτε φέρουν επιπτώσεις στις γεωπολιτικές, 
γεωστρατηγικές, δημογραφικές, θρησκευτικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. 
 
Όσον αφορά τις αιτίες, ο κ. Μορφίτης αναφέρθηκε στους πολέμους και την αστάθεια στην περιοχή 
Συρίας–Ιράκ–Λιβύης κτλ, στην αδυναμία της Διεθνούς Κοινότητας να εμπεδώσει την ειρήνη και στην 
λανθασμένη, καλοπροαίρετη, επιεική και ανομοιόμορφη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
προσφυγικό και την μετανάστευση. Ο κ. Μορφίτης κατέγραψε και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη, μεταξύ άλλων, την άσκηση πιέσεων από την Ε.Ε. προς τον Ο.Η.Ε., τις μεγάλες δυνάμεις και τη 
διεθνή κοινότητα για τερματισμό των πολέμων και της αστάθειας στην περιοχή, την αναδιαμόρφωση μιας 
κοινής Ευρωπαϊκής Μεταναστευτικής Πολιτικής, που να γίνεται αποδεκτή από όλες τις χώρες – μέλη, όπου 
αντί η Frontex να φυλάει τα σύνορα, να επιφορτιστεί με την απαλοιφή του δικτύου παράνομης 
μετανάστευσης, της σωματεμπορίας και του δουλεμπορίου. Επιπλέον σημείωσε ότι τα εκατομμύρια που 
δαπανώνται, μπορούν να επενδυθούν στη δημιουργία υποδομικών έργων και εθνικής ασφάλειας στις 
χώρες προέλευσης των μεταναστών.  Παράλληλα, ο κ. Μορφίτης πρόσθεσε ότι υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. 
και με διεθνή συνδρομή δύναται να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί επείγον πρόγραμμα μεταφοράς των 
προσφυγικών ρευμάτων και αιτητών πολιτικού ασύλου της νοτιοανατολικής Μεσογείου, προς γειτονικές 
χώρες, όπως την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, κ.τ.λ., με παροχή οικονομικής βοήθειας, για προσωρινή 
εγκατάσταση και φιλοξενία των προσφύγων, έως ότου να επανέλθει η ομαλότητα στις χώρες προέλευσής 
τους. 
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Χαιρετισμό στην τελετή έναρξης απηύθυνε ο Δήμαρχος Λάρνακας, κ. Ανδρέας Βύρας, ο οποίος ανέφερε ότι 
ο θεσμός του «Ζηνώνειου» προάγει μια κουλτούρα ανοικτού διαλόγου για σημαντικά θέματα που 
αφορούν τη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, πρόσθεσε ο κ. Βύρας, ως ο κατεξοχήν 
χώρος της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, αποτελεί μέρος της προσπάθειας για μια Κύπρο που να μπορεί να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα και νέες προκλήσεις. Ευελπιστούμε, 
κατέληξε ο Δήμαρχος της πόλης του Ζήνωνα, ότι αυτή η συνεργασία, θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί ακόμα 
περισσότερο τις επόμενες χρονιές. 
 
Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, χαιρετισμό απηύθυνε ο Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας και 
Ιδρυτικό Μέλος του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης Τιμόθεος Παπαδόπουλος, ο οποίος 
συνεχάρη τους διοργανωτές που κατάρτισαν ένα άριστο πρόγραμμα με ποικίλο φάσμα θεμάτων, στα 
οποία οι διαχρονικοί και νέοι «φίλες και φίλοι» του θεσμού, θα γίνουν κοινωνοί σε όσα θα αναπτυχθούν 
από τους εισηγητές–ομιλητές. Ο φετινός κύκλος διαλέξεων, ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος, βρίσκει 
ολόκληρη την ανθρωπότητα να αγωνίζεται μέσα σε συνθήκες πανδημίας, ενός αρκετά δύσκολου 
υγειονομικού περιβάλλοντος, το οποίο έχει προκύψει μετά από τη διεθνή και τοπική διασπορά του νέου 
κορωνοϊού. Παρόλες τις υγειονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και στην Κύπρο, πρόσθεσε, ο 
θεσμός του Ζηνώνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου, εξακολουθεί μέσα από τον εκλαϊκευμένο επιστημονικό 
λόγο, να προσφέρει ευκαιρίες εγκυκλοπαιδικής επιμόρφωσης, αλλά και γενικών ή ειδικότερων γνώσεων, 
στους ενδιαφερόμενους πολίτες που παρακολουθούν και συμμετέχουν. 
 
Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Λάρνακας, κ. Πέτρος Κρασάς, ο 
Πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δρ Κώστας Κατσώνης και ο δημοσιογράφος Κώστας 
Μιχαηλίδης εκ μέρους του ΡΙΚ, ενώ τη συζήτηση που ακολούθησε συντόνισε ο δημοσιογράφος, Σάββας 
Ιακωβίδης. Παρόντες ήταν Βουλευτές, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κυριάκος Κούσιος, ο Εκπρόσωπος 
Τύπου και Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Εσωτερικών κ. Λοϊζος Μιχαήλ, Δημοτικοί Σύμβουλοι 
της Λάρνακας και φίλοι του θεσμού. Κατά τη διάρκεια της διάλεξης τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
για την αναχαίτιση της διασποράς του κορωνοϊού, ενώ για τη μεγαλύτερη δυνατή παρακολούθηση από το 
ευρύτερο κοινό, μέχρι τη λήξη του κύκλου διαλέξεων, όλες οι διαλέξεις θα μεταδίδονται σε απ’ ευθείας 
σύνδεση από το ΡΙΚ. 
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