
 

 

  

 
 

ΕΠΕΣΕ Η ΑΥΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΑΜΙΝΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Ο θεσμός του Πανεπιστημίου Κύπρου που καταγράφει 10 χρόνια ιστορία 

 
Το Σαλαμίνιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι που διοργανώνεται από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, έκλεισε 10 χρόνια ζωής, προσφέροντας ενημέρωση του ευρύτερου κοινού µέσα 
από εκλαϊκευμένες διαλέξεις για επίκαιρα, σύγχρονα και διαχρονικά θέματα, στο πλαίσιο της ανελλιπούς 
κοινωνικής του προσφοράς. Ο κοινωνικός και πολιτιστικός αυτός θεσμός επιδίωξε και κατάφερε, εν μέσω 
της πανδημίας του κορωνοϊού, να συμβάλει στην πολιτιστική και πνευματική αναβάθμιση της ελεύθερης 
Επαρχίας Αµµοχώστου. 
 
Ο φετινός κύκλος διαλέξεων του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου ολοκληρώθηκε στις 3 Ιουνίου 2021 
με δυο εισηγήσεις για την «Εφηβεία και την Ενηλικίωση: Βιολογική και ψυχολογική ανάπτυξη» από τους 
Δρα Μιχάλη Ζουβάνη, Παθολόγο-Ενδοκρινολόγο και την Δρα Γεωργία Βέργου, Ψυχολόγο-Υπαρξιακή 
Συστηματική Ψυχοθεραπεύτρια, παρουσία του Πανιερώτατου Μητροπολίτη Κωνσταντίας-Αμμοχωστου, 
κ.κ. Βασίλειου και των Δημάρχων Παραλιμνίου και Δερύνειας, Θεόδωρου Πυρίλλη και Άντρου Καραγιάννη, 
αντίστοιχα.  
 
Ο Δρ Ζουβάνης ανέλυσε τον ορισμό της εφηβείας, τα ερεθίσματα που την σηματοδοτούν και πότε 
εισέρχεται κανείς στην ενηλικίωση σε όλα τα πεδία της ζωής. Όταν δηλαδή, είπε, αυτονομείται και 
αντιλαμβάνεται το νόημα της ζωής.  Επεξήγησε ότι αυτό γίνεται μέσα από την οικογένεια, τις σπουδές, την 
εξασφάλιση εργασίας, την προσφορά, την αγάπη και την ευγνωμοσύνη. Η Δρ Βέργου μίλησε για την 
πρόκληση και την πρόσκληση στην ψυχική ανθεκτικότητα και την πνευματική ωρίμανση των εφήβων. 
Σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει την εφηβεία του, είπε η κα Βέργου, 
διαδραματίζουν οι εμπειρίες που αποκτά το άτομο τα πρώτα χρόνια της ζωής του, την περίοδο δηλαδή 
που δημιουργούνται σταθερές και βαθιές συναισθηματικές σχέσεις με τους γονείς και τα άλλη μέλη της 
οικογένειας και ενδοβάλλονται παράλληλα πρότυπα συμπεριφορών και ηθικές αξίες.  
 
Στον χαιρετισμό του ο Μητροπολίτης κ.κ. Βασίλειος ανέφερε ότι παρόλη την ταλαιπωρία που όλοι έχουμε 
υποστεί με τον εγκλεισμό λόγω της πανδημίας, το πρόγραμμα του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου 
συνεχίστηκε διαδικτυακά εκεί κι όπου το κοινό αδυνατούσε να παραστεί με φυσική παρουσία. Το συνεχές 
ενδιαφέρον που επιδεικνύει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως προς την μετάδοση της γνώσης, είπε ο 
Πανιερώτατος, είναι αμοιβαίο, καθώς η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας-Αμμοχώστου θα συνεχίσει και τη 
νέα χρονιά με νέα θεματολογία, ζήλο και ενδιαφέρον.  Χαιρετισμό απηύθυνε και η Εκπρόσωπος Τύπου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Δόξα Κωμοδρόμου, η οποία ευχαρίστησε την Οργανωτική Επιτροπή του 
Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου και όλους τους/τις εισηγητές/ριες και συντονιστές/στριες που 
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συμμετείχαν στον φετινό θεσμό, ο οποίος, όπως ανέφερε, απέδειξε ότι προάγει διαχρονικά την κριτική 
θεώρηση κοινωνικών θεμάτων και την επιστημονική προσέγγιση σύγχρονων ζητημάτων με την ψηφιακή 
εποχή άλλωστε, λόγω κορωνοϊού, να αποτελεί γεγονός. 
 
Μετά το πέρας της Τελετής Λήξης του Ελεύθερου Σαλαμίνιου Πανεπιστημίου, οι «απόφοιτοι» παρέλαβαν 
τα πιστοποιητικά της συμμετοχής τους στον 10ο κύκλο διαλέξεων, ανανεώνοντας το ραντεβού για το νέο 
πρόγραμμα του κύκλου διαλέξεων του θεσμού τον ερχόμενο Οκτώβριο. 
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