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Προτεραιότητες
Προτεραιότητεε του προσφυγικού 

δήμου, καθώε και του 
προσφυγικού κόσμου, συζήτησαν 

χθεε σε συνάντησή τουε ο 
δήμαρχοε Λύσηε, Ανδρέαε 

Καουρήε, και ο ΓΓτου ΑΚΕΛ, 
Άντροε Κυπριανού.

Ψηφιοποιείται το αρχείο Αύσηε
Συμφωνία με ίο Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψε π δπμοτική Αρχή

Συμφωνία ψηφιοποίησης ίου αρχείου 
του Δήμου Λύσης υπέγραψε η δημοτική 
Αρχή με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τη συμφωνία υπέγραψαν την Πέμπτη, 
3 Οκτωβρίου 2019, εκ μέρους του Πανε
πιστημίου Κύπρου ο πρύτανης, καθηγητής 
Τάσος Χριστοφίδπς και εκ μέρους του Δή
μου Λύσης, ο δήμαρχος Ανδρέας Καουρής.

Μέσω της συμφωνίας αυτής, το πλού
σιο και σημαντικό αρχειακό υλικό το οποίο 
διαθέτει ο Δήμος Λύσης θα ψηφιοποιηθεί 
από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύ
πρου και η ψηφιακή του μορφή θα διατίθε
ται σε ανοικτή πρόσβαση μέσω των υποδο
μών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου.

Ο πρύτανης Τάσος Χριστοφίδπς σημείω
σε ότι τιμά ιδιαίτερα το Ίδρυμα το γεγονός 
ότι ο Δήμος Λύσης εμπιστεύεται το Πανε
πιστήμιο Κύπρου για την πολύ σημαντική 
αυτή συνεργασία: «Λαμβάνοντας υπόψη

την αξία και την ιστορικότητα του αρχει
ακού υλικού, η παραχώρησή του προς το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί ψήφο 
εμπιστοσύνης προς το Ίδρυμα και το όλο 
έργο το οποίο αυτό επιτελεί» σημείωσε ο 
πρύτανης.

Ο δήμαρχος Λύσης Ανδρέας Καουρής 
εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για τη 
συνεργασία του προσφυγικού δήμου με 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ευχαρίστησε 
θερμά τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύ
πρου για την πρόθυμη και ανιδιοτελή βο
ήθεια στο έργο του δήμου, τονίζοντας ότι 
ανοίγονται νέοι ορίζοντες στη συνεργασία 
των δύο πλευρών, από την οποία ο δήμος 
έχει να επωφεληθεί σημαντικά. «Σκοπός 
του Δήμου Λύσης είναι να παραχωρήσει 
το υλικό στη Βιβλιοθήκη, παρέχοντας ανοι
κτή πρόσβαση προς όλο τον κόσμο, ώστε 
να έχει τη δυνατότητα να μοιραστεί και να 
μελετήσει την ιστορία της Λύσης μέσω του

αρχείου που έχει στην κατοχή του» σημεί
ωσε ο δήμαρχος.

Στο μεταξύ, θέματα και προτεραιότητες 
του προσφυγικού δήμου, καθώς και του 
προσφυγικού κόσμου, συζήτησαν χθες σε 
συνάντησή τους ο δήμαρχος Λύσης, Ανδρέ
ας Καουρής, και ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρος 
Κυπριανού.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Λύσης 
αναφέρει ότι η ηγεσία του δήμου επέδω
σε στον ΓΓ του ΑΚΕΛ υπόμνημα με τις 
προτεραιότητες και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Δήμος Λύσης, ζητώντας 
του στήριξη.

Εξάλλου, ο δήμαρχος Λύσης αηπύθυνε 
πρόσκληση στον κ. Κυπριανού όπως επι- 
σκεφθεί τα προσωρινά γραφεία του δήμου 
στη Λάρνακα, για μια ευρύτερη συζήτηση 
σε σχέση με το έργο και την αποστολή του 
προσφυγικού δήμου.
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