
 

 

 
 

 
 

Απονομή Βραβείου Πρωτοποριακής Δημιουργίας «Γιάννος Κρανιδιώτης» 
στον Ευρωβουλευτή Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, Ακαδημαϊκό και Συγγραφέα 

 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ NIAZI ΚΙΖΙΛΓΙΟΥΡΕΚ 

 
NA MHN ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 19.00 
 
Λάρκος Λάρκου, πρόεδρος Επιτροπής Βραβείου 
 
«Ο Νιαζί γράφει, διδάσκει, δημοσιεύει, είναι ακτιβιστής, πραγματιστής, οραματιστής, ευρωπαϊστής.  
Συγγραφέας μεγάλου αριθμού βιβλίων, πανεπιστημιακός δάσκαλος, ομιλητής σε πολλές εκδηλώσεις σε όλη 
την Κύπρο, διανοούμενος της ολικής Κύπρου. Είναι παρόν στις δημόσιες υποθέσεις. Δεν κλείνεται στο 
γραφείο του, όπως τόσοι άλλοι. Μιλά με θάρρος, παίρνει θέσεις στα δύσκολα, διαθέτει γνώσεις, συνέπεια, 
αντοχές.  
Με τον κριτικό λόγο του συμβάλλει στην αναζήτηση της αλήθειας που τεκμηριώνεται με βάση τα 
ντοκουμέντα, όχι την ε/κ αλήθεια, όχι την τ/κ. Την αλήθεια που προκύπτει από την έρευνα και τις πηγές! Τα 
βιβλία του το βεβαιώνουν.  
Η εκλογή του στη θέση του Ευρωβουλευτή ήταν ένα χειροπιαστό μήνυμα ότι οι νέοι δρόμοι είναι εφικτοί, ότι 
οι προκαταλήψεις μπορεί να ξεπεραστούν, ότι .  
Ο Γιάννος Κρανιδιώτης, Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ,  συναντά τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, Ευρωβουλευτή του 
ΑΚΕΛ.  
Γ. Κρανιδιώτης: «Η ένταξη είναι κίνητρο για τις κοινότητες της Κύπρου να επιδείξουν μετριοπάθεια και καλή 
θέληση και να συνεργαστούν για ένα δίκαιο και διαρκή συμβιβασμό».  
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ: «Να κτίσουμε μια πολιτεία βασισμένη σε ένα σύνταγμα που θα εξασφαλίσει και τα 
κοινοτικά δικαιώματα αλλά και τα ατομικά. Να αναπτύξουμε έναν κοινό πατριωτισμό αγάπης προς την 
Κύπρο στο σύνολο της και να ταυτιστούμε με την Κύπρο».  
Τι συνδέει τον Γιάννο με τον Νιαζί;  
1. Κοινές απόψεις για να έχει η ΕΕ πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίλυση του κυπριακού.  
2. Κοινές απόψεις για την εξέλιξη της ευρωτουρκικής σχέσης - πρόοδος με προϋποθέσεις την επίλυση του 
κυπριακού και το κράτος δικαίου στην Τουρκία.   
3. Με κοινές απόψεις για την πρόοδο της ΕΕ σε μια ομοσπονδιακή βάση, κοινωνική και αναπτυξιακή, γιατί 
ανήκουν και οι δύο στην ευρεία σοσιαλιστική ιδεολογία.  

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης και 
Προβολής 

 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 
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Το βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας «Γιάννος Κρανιδιώτης» απονέμεται για το 2020 στον ακαδημαϊκό, 
συγγραφέα και Ευρωβουλευτή Νιαζί Κιζίλγιουρεκ.  
Η Επιτροπή συγχαίρει τον Νιαζί.  
Γνωρίζουμε βέβαια πως το Βραβείο είναι συμβολικό. 
 Όπως επίσης γνωρίζουμε πως ο Νιαζί θα το αξιοποιήσει σε μάχιμο εργαλείο για την μια και ενωμένη 
Κύπρο!»  

 

Λευκωσία, 11 Ιουνίου 2021 
Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 


