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ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 5ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 

 
Με ομιλία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, 
ολοκληρώθηκε ο 5ος κύκλος διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Κατεχόμενων Δήμων 
Επαρχίας Κερύνειας που φέτος φιλοξενήθηκε στο οίκημα του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Καραβιωτών. 
 
Στην ομιλία του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης, μίλησε για τον Ελληνισμό της Αιγύπτου και ειδικά για τους Έλληνες της 
Αλεξάνδρειας, για το στίγμα και την ιστορία που άφησαν. Η ιστορία της Αλεξάνδρειας, τόνισε, 
αναδεικνύει τα στοιχεία του κοσμοπολιτισμού, της εξωστρέφειας, της επιστημονικής και 
πολιτιστικής άνθησης και της πνευματικής προοδευτικότητας που αποτελούν θεμελιώδεις 
καταστατικές αρχές και του δικού μας «αξιακού συστήματος». Οραματιζόμαστε να 
μετατρέψουμε την Κύπρο, με κυρίαρχο πόλο και επίκεντρο το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε μία 
νέα Αλεξάνδρεια, του πολιτισμού, της επιστήμης, της δημιουργίας, της καινοτομίας, της 
επιχειρηματικότητας και της γνώσης. Δημιουργούμε μία νέα Αλεξάνδρεια, με διαφορετικό 
όμως ιστορικό προορισμό. Με διάρκεια, παρόν και μέλλον, με μέλλον στο μέλλον που έρχεται. 
ανέφερε ο κ. Χριστοφίδης.  
 
Ο θεσμός του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Κατεχόμενων Δήμων Επαρχίας Κερύνειας έχει 
φιλοξενήσει δεκάδες ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και προσκεκλημένους 
των τριών Κατεχόμενων Δήμων, οι οποίοι ανέλυσαν και συζήτησαν με τους Κερυνειώτες 
θέματα που τους ενδιαφέρουν.  Θέματα οικονομίας, κυπριακού και νεολαίας, απασχόλησαν 
επίσης τις διαλέξεις του 5ου κύκλου. 
 
Παρόντες στην τελευταία διάλεξη ήταν η Δήμαρχος Κερύνειας κα Ρίτα Ελισσαίου Κωμοδίκη, ο 
Δήμαρχος Καραβά κ. Νίκος Χατζηστεφάνου και ο Δήμαρχος Λαπήθου κ. Νεοπτόλεμος 
Κότσαπας, οι οποίοι απένειμαν μαζί με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου στους φίλους 
του Ελεύθερου Πανεπιστημίου πιστοποιητικά παρακολούθησης για το έτος 2016-2017. O 
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Δήμαρχος Καραβά δώρησε στον Πρύτανη το παραδοσιακό καραβιώτικο κέντημα 
«Φερβολιτές», το οποίο έχει ενταχθεί πρόσφατα στον κατάλογο της παγκόσμιας άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιά της Ουνέσκο. 

Τέλος Ανακοίνωσης 


