
 

 

  

 
 

 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΖΗΝΩΝΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ 23η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ 

 
Ο Δήμος Λάρνακας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Προοδευτική Κίνηση Λάρνακας, με τη στήριξη και του 
Ραδιοφωνικού  Ιδρύματος Κύπρου, συνεχίζουν για 23ο έτος τη θεσμοθετημένη διοργάνωση του Ζηνώνειου 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. Η πρώτη διάλεξη έφερε τον τίτλο, 
«Η αξία της γνώσης των Πρώτων Βοηθειών στην καθημερινή ζωή» και πραγματοποιήθηκε στις 12 
Οκτωβρίου 2021 με εισηγήτρια την Ευαγγελία Γκουγκούδη, Χειρουργό Παίδων και μέλος του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συντονιστής της διάλεξης 
ήταν ο Δρ Ιωάννης Κορακιανίτης, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό της ίδιας Σχολής.  
 
Η Δρ Γκουγκούδη κάλυψε το επίκαιρο θέμα της γνώσης παροχής Α’ Βοηθειών από τους πολίτες κάθε 
ηλικίας και φύλου, σε συνανθρώπους μας που είναι θύματα ατυχημάτων ή αντιμετωπίζουν κάποιον 
κίνδυνο για την υγεία τους. Η γνώση του μηχανισμού των ατυχημάτων και της ειδικής βοήθειας που 
πρέπει να προσφερθεί, καθιστά τα άτομα περισσότερο σίγουρα και αποτελεσματικά στη διαδικασία 
παροχής βοήθειας. Στη διάλεξη τονίστηκε επιπλέον ότι η άμεση και έγκαιρη παροχή βοήθειας έχει πολύ 
μεγάλη σημασία και συμβάλει στην σταθεροποίηση της γενικής κατάστασης του θύματος ώστε να βρεθεί 
στην καλύτερη δυνατή γενική κατάσταση όταν φθάσει η εξειδικευμένη βοήθεια.  
 
Επίσης δόθηκαν παραδείγματα περιπτώσεων ατυχημάτων και του είδους της βοήθειας που μπορεί να 
παρασχεθεί σε κάθε περίπτωση ενώ έγινε αναφορά και στον τρόπο επικοινωνίας με το Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας και την κλήση ασθενοφόρου, ώστε να δοθεί ψύχραιμα η πλήρης εικόνα του συμβάντος και η 
κατάσταση των θυμάτων. Τονίστηκε ιδιαίτερα η μέριμνα που πρέπει να λαμβάνει ο άνθρωπος που θα 
παράσχει τις Πρώτες Βοήθειες για την προσωπική του ασφάλεια όταν κινείται στον χώρο του ατυχήματος.  
 
Οι τοποθετήσεις της Δρος Γκουγκούδη προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον του κοινού που εκδηλώθηκε με  
ερωτήσεις τόσο από τους παρισταμένους όσο και από τους ακροατές, σχετικά με τη βοήθεια που μπορεί 
να δοθεί σε περιπτώσεις πνιγμονής ενηλίκων και παιδιών, επαναλαμβανόμενων λιποθυμικών επεισοδίων, 
όπως και σχετικά με τον χειρισμό διάνοιξης του αεραγωγού όταν ένας ασθενής χάσει τις αισθήσεις του.  
Σχολιάστηκε επίσης το γεγονός ότι δεν γίνεται υποχρεωτική η χρήση φαρμακείου στα οχήματα και 
ζητήθηκε παραίνεση προς την πολιτεία, ώστε να ισχύσει η υποχρεωτικότητα αυτή, με το σωστό και 
χρήσιμο περιεχόμενο όπως προβλέπεται.   
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Κατά την τελετή έναρξης του Ζηνώνειου Πανεπιστημίου, εκ μέρους του Δημάρχου και του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λάρνακας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού κ. Άθως Καζαντζής, ανέφερε ότι μέσα από 
τον επικαιρικό χαρακτήρα της θεματολογίας των διαλέξεων και των αξιόλογων παρουσιών Κυπρίων και 
Ελλαδιτών ακαδημαϊκών και ερευνητών, θεωρούμε ότι ο θεσμός του Ζηνώνειου Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου, συνεχίζει να εκπληρώνει τους στόχους του, συμβάλλοντας στην έγκυρη πληροφόρηση των 
πολιτών προάγοντας μια κουλτούρα ανοικτού διαλόγου για σημαντικά θέματα που αφορούν τη σύγχρονη 
κυπριακή κοινωνία. 
 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, χαιρετισμό απηύθυνε ο 
Πρόεδρός της κ. Κώστας Κατσώνης, ο οποίος καλωσόρισε τη νέα σειρά του προγράμματος στο νέο οίκημα 
της Στέγης, το Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Αμμόχωστος» Λάρνακας. Η σημερινή μέρα, είπε όχι μόνο 
σηματοδοτεί την έναρξη του νέου κύκλου διαλέξεων, αλλά και την έναρξη της «μετά κορωνοϊού» 
περιόδου των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες ουσιαστικά είχαν ανασταλεί από τον Μάρτιο του 
2020.  
 
Η Εκπρόσωπος Τύπου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Δόξα Κωμοδρόμου, χαιρέτησε την έναρξη του 
θεσμού εκ μέρους του Πρύτανη Τάσου Χριστοφίδη, ο οποίος απουσίαζε στο εξωτερικό. Είπε ότι η 
θεματολογία όπως έχει καταρτιστεί πέραν των δέκα διαφορετικών ενοτήτων, θα ικανοποιήσει τόσο την 
τοπική κοινωνία της Λάρνακας όσο και ευρύτερα τους πολίτες που θα παρακολουθήσουν είτε δια ζώσης 
τις διαλέξεις, είτε και ραδιοφωνικά μέσω του ΡΙΚ. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, πρόσθεσε, ως ο κατεξοχήν χώρος της ελεύθερης διακίνησης ιδεών.  Να αποτελεί, δηλαδή, μέρος 
της προσπάθειας για μια Κύπρο που να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε σύγχρονα κοινωνικά 
θέματα και νέες προκλήσεις, συμβάλλοντας στην έγκυρη και ευρύτερη επιστημονική  πληροφόρηση των 
πολιτών. 
 
Ο Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Λάρνακας κ. Πέτρος Κρασάς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για 
την συνεχή αναβάθμιση του θεσμού και για την αυξημένη συμμετοχή των πολιτών. Θέλουμε να 
διαβεβαιώσουμε, ανέφερε, ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με τους δύο άλλους συνδιοργανωτές 
για την συνέχιση και αναβάθμιση της προσφοράς του Ζηνώνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου προς την πόλη 
της Λάρνακας. 
 
Eκ μέρους του Αναπληρωτή Διευθυντή του ΡΙΚ Γρηγόρη Μαλιώτη, χαιρετισμό απηύθυνε ο Δημοσιογράφος 
Κώστας Μιχαηλίδης. Εξέφρασε τη χαρά του που μετά από δυο σχεδόν χρόνια έγινε κατορθωτό, τις 
διαλέξεις να παρακολουθήσει εκ νέου το κοινό με φυσική παρουσία. Ως γνωστό, είπε, τα τελευταία δυο 
χρόνια η απ’ ευθείας μετάδοση δεν σταμάτησε λόγω της πανδημίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
δείχνοντας έμπρακτα με αυτό τον τρόπο και την ευελιξία του ραδιοφώνου.  
 
Όλοι οι ομιλητές ευχαρίστησαν τόσο τους συντελεστές της όλης διοργάνωσης, όσο και τους εισηγητές και 
συντονιστές των διαλέξεων του Ζηνώνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου. 

Τέλος ανακοίνωσης 


