
 

 

  

 
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ «ΖΗΝΩΝΕΙΟ» ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Ανανεώνεται ο κύκλος διαλέξεων για τον ερχόμενο Οκτώβριο 

 
Ο Δήμος Λάρνακας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Προοδευτική Κίνηση Λάρνακας, με τη στήριξη και του 
Ραδιοφωνικού  Ιδρύματος Κύπρου ολοκλήρωσαν την Τρίτη, 25 Μαΐου 2021, τον 22ο κύκλο διαλέξεων του 
Ζηνώνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Η τελευταία διάλεξη καταπιάστηκε με το θέμα, «Εργασιακή 
Ψυχολογία και ο ρόλος της στη σύγχρονη κοινωνία». Εισηγήτρια ήταν η Ειδική Επιστήμονας στο Τμήμα 
Ψυχολογίας, Γεωργία Θρασυβούλου. Το θέμα της διάλεξης πραγματευόταν γενικότερα την ειδικότητα της 
Εργασιακής Ψυχολογίας και το πως αυτή εξελίχθηκε μέσα από την πάροδο του χρόνου. Το κοινό 
ενημερώθηκε γενικότερα για το ρόλο του Εργασιακού Ψυχολόγου και την επίδρασή του στη σύγχρονη 
κοινωνία και το εργασιακό περιβάλλον. Τη συζήτηση συντόνισε η Εκπαιδευτικός, Έλενα Λοϊζου. 
 
Κατά τη διάρκεια της τελετής λήξης του φετινού κύκλου διαλέξεων, χαιρετισμό απηύθυναν εκπρόσωποι 
των εμπλεκομένων φορέων. Σε χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου Λάρνακας, κ. Ανδρέα Βύρα, λέχθηκε 
ότι ο θεσμός του «Ζηνώνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου» υπό τη σκιά της πανδημίας του κορωνοϊού, 
προσαρμόστηκε και προσέφερε στο ευρύ κοινό την ευχέρεια για επιμόρφωση και ενημέρωση για τρέχοντα 
θέματα. Ο συγκεκριμένος θεσμός, πρόσθεσε ο κ. Βύρας, προάγει μια κουλτούρα ανοικτού διαλόγου για 
σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνία με τη συμμετοχή αξιόλογων Κυπρίων και 
Ελλαδιτών ακαδημαϊκών και ερευνητών.  
 
«Το Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο υπήρξε επιτυχημένος καρπός συνεργασίας κι αυτό αποδεικνύεται 
από το πως το κοινό αγκάλιασε το θεσμό», ανέφερε σε χαιρετισμό του ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΡΙΚ, 
κ. Γρηγόρης Μαλιώτης, τον οποίο ανέγνωσε ο Δημοσιογράφος Κώστας Μιχαηλίδης. Πρόσθεσε ότι το ΡΙΚ, 
ως η δημόσια ραδιοτηλεόραση στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες που δίνουν τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό 
να μυηθεί στις μεγάλες στιγμές των πνευματικών και επιστημονικών κατακτήσεων της ανθρωπότητας.  
 
Εκ μέρους του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσου Χριστοφίδη, χαιρετισμό απηύθυνε η 
Εκπρόσωπος Τύπου, κα Δόξα Κωμοδρόμου, η οποία ανέφερε ότι παρόλες τις υγειονομικές προκλήσεις, ο 
θεσμός του «Ζηνώνειου» κατάφερε εν μέσω της πανδημίας να φτάσει στο τέλος της ακαδημαϊκής 
περιόδου, προσφέροντας μέσα από τον εκλαϊκευμένο και απλό επιστημονικό λόγο, ευκαιρίες 
εγκυκλοπαιδικής επιμόρφωσης, αλλά και γενικών ή ειδικότερων γνώσεων στους ενδιαφερόμενους 
πολίτες. Ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές, του ακαδημαϊκούς και τους συντονιστές που έλαβαν μέρος 
στις διαλέξεις, αναφέροντας παράλληλα ότι οι ακροατές του ΡΙΚ είχαν την ευκαιρία, μετά από κάθε 
διάλεξη να συμμετέχουν με ερωτήματα και απόψεις, μέσω ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής, που 
λειτούργησε ως αμφίδρομος δίαυλος στην παραγωγική επικοινωνία, καθώς η φυσική παρουσία, λόγω των 
περιοριστικών μέτρων, σε πολλές περιπτώσεις δεν ήταν εφικτή.  Ο νέος κύκλος διαλέξεων ανανεώθηκε για 
τον ερχόμενο Οκτώβριο.  
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Τέλος ανακοίνωσης 


