ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ
Ο αείμνηστος Ντίνος Λεβέντης υπήρξε μία διακεκριμένη προσωπικότητα με ανεκτίμητη
συνεισφορά στην κυπριακή κοινωνία. Ως πρόεδρος του Ιδρύματος Λεβέντη, σε μια
περίοδο που υπήρξε αποφασιστική για την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και της
Κύπρου, ανέδειξε τον πολιτισμό τους και διευκόλυνε την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Διεθνώς αναγνωρισμένη προσωπικότητα, διορίστηκε το 1977 ως Μόνιμος
Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην UNESCO και εργάστηκε με ζήλο για την προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και την επαναπροσέγγιση των Ελληνοκυπρίων με
τους Τουρκοκυπρίους. Το 1995, ο Ντίνος Λεβέντης διορίστηκε μέλος του Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο βρήκε ένα σπουδαίο, δημιουργικό και σεμνό
συμπαραστάτη. Ως μέλος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, ο Ντίνος Λεβέντης
συνέβαλε σημαντικά στη θεμελίωση της αναγκαίας υλικής και επιστημονικής
υποδομής και στην επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου, ώστε να αποκτήσει το
ίδρυμα διεθνή παρουσία στον επιστημονικό χώρο.
Στον επικήδειο του Ντίνου Λεβέντη η Judith Herrin ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μιλούσε
λίγο, χαμογελούσε πολύ και προέβη σε αναρίθμητες καλές πράξεις». Ήταν πολυμαθής,
καλοσυνάτος και, προπάντων, σεμνός. Η σεμνότητα είναι μία λέξη που κυριαρχεί στα
κείμενα που αναφέρονται στην προσωπικότητα και στο χαρακτήρα του.
Αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη προσφορά του σημαντικότατου αυτού ανθρώπου, που
απεβίωσε το 2002, η Σύγκλητος του Πανεπιστήμιου Κύπρου αποφάσισε να καθιερώσει
ετήσια διάλεξη εις μνήμην του, που θα πραγματοποιείται περί τα μέσα Μαΐου, στο
πλαίσιο των επίσημων εορτασμών του Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ημέρα της
Ευρώπης. Οι ομιλητές, διακεκριμένες προσωπικότητες, θα προσκαλούνται στην έδρα
του Πανεπιστημίου Κύπρου και τα κείμενα των διαλέξεών τους θα εκδίδονται σε ειδικό
τεύχος. Έτσι, το Πανεπιστήμιο θα διατηρήσει ζωντανή και θα τιμά τη μνήμη ενός
ευπατρίδη της Ευρώπης που συνέτεινε όσο λίγοι στην πρόοδο του ανώτατου
πνευματικού ιδρύματος της ιδιαίτερης πατρίδας του.
Η έναρξη των ετήσιων διαλέξεων του Πανεπιστημίου Κύπρου εις μνήμην του Ντίνου
Λεβέντη έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 17 Μαΐου 2004 με κύριο ομιλητή τον εκπρόσωπο του
Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα και τέως Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών,
Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης (Ζηζιούλας).
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Οι ομιλητές των διαλέξεων ήταν:
2004:

Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ιωάννης (Ζηζιούλας), Μπορούμε να ζήσουμε μαζί;
Πολιτισμική διαφορετικότητα και αμοιβαία κατανόηση στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης.

2005:

Καθηγητής John Boardman, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Η οικουμενικότητα
της κλασικής τέχνης

2006:

Καθηγητής Noam Chomsky, MIT, Επικείμενες κρίσεις: κοινωνικές, πολιτικές,
ηθικές

2007:

Καθηγητής Francesco Bandarin, Διευθυντής του Παγκόσμιου Κέντρου
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (World Heritage Centre) της ΟΥΝΕΣΚΟ, Η Συντήρηση
της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομίας – Ένα δύσκολο δίλημμα
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

2008:

Καθηγητής John Brademas, Επίτιμος Πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Νέας
Υόρκης, Στοχασμοί για μια ζωή αφιερωμένη στην πολιτική και την Ακαδημία

2009:

Καθηγητής Vartan Gregorian, Πρόεδρος του Carnegie Corporation της Νέας
Υόρκης, Η Εκπαίδευση στην εποχή της εξειδικευμένης γνώσης.

2010:

Aρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος,
Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και Επίτιμο Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Τρομοκρατικές ενέργειες και
θρησκευτική συνείδηση.

2011: Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Χαράλαμπος
Μπούρας, Πρόεδρος της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακρόπολης, Οι
διαχρονικές αξίες των μνημείων της Αθηναϊκής Ακροπόλεως και οι προσπάθειες
για την συντήρησή της

