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Ποιο άλλο θα μπορούσε να είναι το κεντρικό θέμα 

αυτού του τεύχους εκτός από τις επικείμενες Ευρω-

εκλογές; Ειδικά, μάλιστα, όταν δύο από τους υποψη-

φίους είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο 

Χριστόφορος Φωκαϊδης και ο Χρίστος Χριστοφίδης 

απάντησαν στις ερωτήσεις μας και φωτογραφήθη-

καν στην Πανεπιστημιούπολη για τον Απόφοιτο. 

Οι εκδηλώσεις μας το τρέχον εξάμηνο έτυχαν μεγάλης 

ανταπόκρισης από τους απόφοιτους και θα ήθελα να 

μοιραστώ με όλους σας τη χαρά μου για τον ενθουσια-

σμό που επιδείξατε για την παιδική παράσταση Ο Γαρ-

γαληστής. Η ζήτηση των εισιτηρίων ήταν τόσο μεγάλη 

που χρειάστηκε να κάνουμε και δεύτερη παράσταση 

ενώ πολλοί από εσάς μου ζήτησαν να επαναλάβω 

την εκδήλωση. Θα ενημερωθείτε εγκαίρως για τυχόν 

συμπερίληψη μιας αντίστοιχης παιδικής παράστασης 

στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του ετοιμάζει το 

Γραφείο Αποφοίτων (Δεκ. 2009).

Πιστοί στη δέσμευσή μας για δραστηριοποίηση 

γύρω από θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος, 

οργανώσαμε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση με ομι-

λητές από την Πολυτεχνική Σχολή και τον Επίτροπο 

Περιβάλλοντος. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες 

για ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από αυτά τα 

ζητήματα με νέες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις. 

Οι απόφοιτοι της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-

μών, μην ξεχάσετε ότι στις 27 Ιουνίου 2009 θα σας 

περιμένουμε στο Baroque Lounge Bar του ξενοδο-

χείου Cleoparta για το πάρτι επανασύνδεσής σας! 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά του χορη-

γούς που έχουν στηρίξει κατά καιρούς τις εκδηλώ-

σεις του Γραφείου Αποφοίτων, τις εταιρίες και τους 

οργανισμούς που συμμετέχουν στο πακέτο προνο-

μίων και τις εταιρίες που καταχωρούν διαφημίσεις 

στα τεύχη του Απόφοιτου. Χωρίς την πολύτιμη βο-

ήθειά τους δεν θα μπορούσαμε να εκπληρώσουμε 

τους στόχους μας. 

Μαρίζα Λαμπίρη, Υπεύθυνη του Γραφείου Αποφοίτων

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 
ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαρκώς εξελίσσεται και μεγαλώνει τόσο από πλευράς του αριθμού των φοι-
τητών του όσο και από πλευράς κτηριακού και άλλου εξοπλισμού. Μιλήστε μας λίγο για τα μεγέθη του 
Πανεπιστημίου σήμερα.

 Είναι γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου σήμερα είναι πολύ διαφορετικό από το Πανεπιστήμιο που 

έζησαν οι πρώτοι φοιτητές και άφησαν πίσω τους οι πρώτοι απόφοιτοι. Η ανάπτυξή μας όλα αυτά τα χρόνια 

υπήρξε ραγδαία, με έμφαση τόσο στην κτιριακή και άλλη υποδομή αλλά και ιδιαίτερα τη δημιουργία νέων 

Τμημάτων και Σχολών. Μάλιστα, από τα στοιχεία που παρατίθενται στο διάγραμμα φαίνεται καθαρά η ανά-

πτυξη των κτιριακών εγκαταστάσεων μέχρι σήμερα αλλά και οι στόχοι μας μέχρι το 2011.

Η εξέλιξη
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Μια συνέντευξη με τον Πρύτανη, Καθηγητή Σταύρο Α. Ζένιο
Της Μαρίζας Λαμπίρη

απόφοιτος4



Πώς συγκρίνεται το Πανεπιστήμιο με άλλα 
ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρώπης 
όσον αφορά στις κτηριακές εγκαταστάσεις 
και τον ερευνητικό εξοπλισμό; 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα, έχει καταφέρει να αναγνωρι-

στεί ως ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα διεθνών προδι-

αγραφών και ως κέντρο αριστείας σε πολλές επι-

στημονικές περιοχές. Είναι σημαντικό να αναφέ-

ρουμε ότι οι ακαδημαϊκοί μας έχουν εξασφαλίσει 

για την Κύπρο με τις ερευνητικές τους προτάσεις 

πανευρωπαϊκή πρωτιά στο Ερευνητικό Ίδρυμα 

Έρευνας, προεδρεύουμε στην UNICA (Universities 

from the Capitals of Europe) το δίκτυο της οποίας 

αποτελείται από σαράντα δύο πανεπιστήμια από 

τριάντα χώρες και 1.8 εκατ. φοιτητές και, σύμ-

φωνα με το Carnegie Classification, βρισκόμαστε 

από το 2003 στην ανώτερη κατηγορία η οποία 

ονομάζεται Doctoral – Research Universities. Όλα 

αυτά συνθέτουν την εικόνα ενός σύγχρονου και 

δυναμικού πανεπιστημίου. 

Τώρα, όσον αφορά στις εγκαταστάσεις και 

τον τεχνικό εξοπλισμό θεωρώ ότι τα πιο πάνω 

στοιχεία απαντούν στην ερώτησή σου. Είναι γε-

γονός ότι με πολλά πανεπιστήμια σε χώρες όπως 

είναι το Ισραήλ, η Ιταλία και η Ελλάδα συγκρι-

νόμαστε ιδιαίτερα ευνοϊκά. Το ίδιο ισχύει με τα 

πλείστα καλά πανεπιστήμια της Ευρώπης και των 

ΗΠΑ, οπωσδήποτε όμως έχουμε πολύ δρόμο να 

διανύσουμε αν θέλουμε να συγκριθούμε με τη 

διεθνή αφρόκρεμα.

Είναι πράγματι μεγάλη η ανάπτυξη του 
Πανεπιστημίου δεδομένης και της σύντομης 
ιστορίας του. Παραταύτα, υπάρχει μεγάλη συ-
ζήτηση όσον αφορά το γιατί είναι σημαντικό 
να εμπλουτίζει το Πανεπιστήμιο τα εκπαιδευ-
τικά του προγράμματα.  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ένας ιδιαίτερα 

δυναμικός οργανισμός, εξελίσσεται και βελτιώνε-

ται με βάση τις διεθνείς επιστημονικές τάσεις και 

τις ανάγκες της κοινωνίας. Προσαρμοζόμαστε 

διαρκώς για να συνεισφέρουμε πιο αποτελεσμα-

τικά τόσο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

όσο και στην κοινωνική της συνοχή. Αυτός είναι ο 

ρόλος του Πανεπιστημίου και προσπαθούμε όλοι 

να τον υπηρετήσουμε με προσεκτικό προγραμ-

ματισμό, μεθοδική δουλειά και μακροχρόνιες 

στοχεύσεις. 

Ποιος είναι ο αναπτυξιακός προγραμματισμός 
του Πανεπιστημίου για τα επόμενα δέκα χρό-
νια; Υπάρχουν σχέδια για ίδρυση άλλων Σχο-
λών ή Τμημάτων στο άμεσο μέλλον; 

Οι κυριότεροι στόχοι μας για το μέλλον επι-

κεντρώνονται στην περαιτέρω ανάπτυξη και 

ενδυνάμωση της Πολυτεχνικής και της Νομικής 

Σχολής, καθώς και του Τμήματος Βιολογικών Επι-

στημών, που ολοκληρώνουν τον πλήρη κύκλο 

τους τα επόμενα 2-4 χρόνια. Έχουμε ακόμη ως 

στόχο την ολοκλήρωση του μεγάλου έργου της 

πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης και βεβαίως την 

εξυπηρέτηση ενός αυξημένου αριθμού φοιτητών 

που αγγίζει τις 10.000. Σκοπεύουμε επίσης να ει-

σαγάγουμε νέα διεπιστημονικά προγράμματα 

στα υφιστάμενα Τμήματα εμπλουτίζοντας τη δι-

δακτέα ύλη και ενισχύοντας τη συνεργασία μετα-

ξύ των Σχολών, δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ 

των επιστημών προς όφελος των φοιτητών. 

Όσον αφορά τις νέες Σχολές, είναι σαφές ότι 

προτεραιότητά μας αποτελεί η ίδρυση της Ιατρι-

κής Σχολής. Πρόκειται για ένα μεγάλο και φιλό-

δοξο έργο για την κοινωνία, το οποίο απολαμβά-

νει τη στήριξη του ιατρικού κόσμου και της πολι-

τείας. Στόχος μας είναι να πάρουμε τους πρώτους 

φοιτητές το 2013 αλλά το αν θα τον πετύχουμε 

εξαρτάται σαφώς από τη δέσμευση και την απο-

φασιστικότητα της πολιτείας. 
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ALPHA BANK 

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς 

του να κτίσει γέφυρες επικοινωνίας 

μεταξύ του Πανεπιστημίου και της 

κοινωνίας ευρύτερα, επιμορφώνο-

ντας τα αυριανά στελέχη που θα 

δράσουν ως καταλύτες αλλαγής 

στην κοινωνία, το Πρόγραμμα ΜΒΑ 

του Πανεπιστημίου Κύπρου και η 

Alpha Bank ανακοίνωσαν την παρο-

χή μιας υποτροφίας βάσει ακαδη-

μαϊκών και οικονομικών κριτηρίων 

για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) σε 

φοιτητές, οι οποίοι έγιναν δεκτοί στο 

Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης για 

το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

 Η υποτροφία της Alpha Bank, 

ύψους 10.250€, παραχωρήθηκε εξ 

ημισείας στον κ. Στέλιο Οικονομίδη 

και την κ. Μαρίνα Φραγκεσκίδου.

 

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗΣ

 Ακόμα μια υποτροφία βάσει 

ακαδημαϊκών κριτηρίων για φοιτητές 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι οποίοι 

έγιναν δεκτοί για το ακαδημαϊκό έτος 

2008-2009, ανακοινώθηκε από την 

εφημερίδα Πολίτης. Η υποτροφία, 

ύψους 10.250€, παραχωρήθηκε στον 

κ. Πέτρο Δημητρίου, φοιτητή πλή-

ρους φοίτησης στο Πρόγραμμα. 

Πληροφορίες: τηλ.: 2289 2415,  

ηλ. διεύθυνση: mba@ucy.ac.cy. 

ιστοσελίδα www.mba.ucy.ac.cy,

Υποτροφίες στο Πρόγραμμα ΜΒΑ

Ο Χρυσόστομος Νικόπουλος, Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μη-

χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έλαβε το βραβείο από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση Σχεδιασμού και Αυτοματοποίησης στην περιοχή «Νέες Κατευθύνσεις 

Σχεδιασμού Συστημάτων» για τη διατριβή του με τίτλο Αρχιτεκτονικές Δικτύων 

σε Κύκλωμα: Μία Ολιστική Σχεδιαστική Εξερεύνηση.

Πρόκειται για ένα βραβείο που θεσμοθετήθηκε το 2002 και τυγχάνει διε-

θνούς αναγνώρισης, ενώ θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα βραβεία στον 

τομέα του παγκοσμίως. 

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στη Νίκαια της Γαλλίας, 

κατά τη διάρκεια του DATE-2009 (Design, Automation and Test Conference and 

Exhibition in Europe), του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού συνεδρίου στον τομέα αυτό. 

Το βραβείο περιλαμβάνει χρηματικό ποσό €1.000 και την έκδοση της διατριβής 

από τον εκδοτικό οίκο Springer στη σειρά EDAA Outstanding Monographs.

Η διατριβή είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή. Για περισσότερες πληρο-

φορίες επικοινωνήστε με τον κ. Νικόπουλο στο τηλ. 2289 2199.

Βράβευση  
του Χρ. Νικόπουλου

Υπάρχει περίπτωση κάποια από τα υφιστάμε-
να προγράμματα σπουδών να καταργηθούν 
ως συνέπεια μειωμένης ζήτησης από τους 
φοιτητές ή λόγω εκσυγχρονισμού του Πανε-
πιστημίου; 

Το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων του Πα-

νεπιστημίου αξιολογείται διαρκώς. Σε αυτό το 

πλαίσιο μάλιστα, έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο 

του 2007 η διαδικασία αξιολόγησης της ποιότη-

τας του έργου των Τμημάτων (διδακτικού, ερευ-

νητικού και διοικητικού) από διεθνείς επιτροπές 

ειδικών και έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα 

αξιολογήσεις για έξι Τμήματα. 

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν προγράμ-

ματα σπουδών που δεν ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες ενός σύγχρονου ανώτατου ακαδη-

μαϊκού ιδρύματος. Για ορισμένα μικρά προ-

γράμματα, όπως είναι οι Τουρκικές και Μεσα-

νατολικές σπουδές, συνειδητά επιλέξαμε να 

τα προσφέρουμε γιατί ανταποκρίνονται σε 

συγκεκριμένες ανάγκες της κυπριακής κοινω-

νίας, συνάδουν με το ρόλο που καλούμαστε 

να διαδραματίσουμε στην ευρύτερη περιοχή 

και οπωσδήποτε είναι σχεδιασμένα σύμφωνα 

με πρότυπα μεγάλων πανεπιστημίων διεθνώς 

για αυτούς τους κλάδους. 

Η εξέλιξη
του Πανεπιστημίου Κύπρου

απόφοιτος6



Μετά τα αποτελέσματα αξιολόγησης των ερευ-

νητικών προτάσεων της Δέσμης 2008 του Ι.Π.Ε., το 

εργαστήριο Δομικών Υλικών του Τμήματος Πολιτι-

κών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, σε 

συνεργασία με τα Τμήματα Αρχαιοτήτων και Πολε-

οδομίας και Οικήσεως, τον Π.Ο.Α.Κ. και την εταιρεία 

ΑΝΑΔΟΜΗ Λτδ, εξασφάλισαν χρηματοδότηση που 

ξεπερνά τις €700.000 προκειμένου να προχωρήσουν 

στη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας νέας ερευνη-

τικής υποδομής για το χαρακτηρισμό και τη μελέτη 

των δομικών υλικών των μνημείων της Κύπρου. 

Η νέα υποδομή, η οποία θα περιλαμβάνει εξοπλι-

σμό τελευταίας τεχνολογίας για ανάλυση και χαρα-

κτηρισμό δομικών υλικών, εκτιμάται ότι θα συμβά-

λει στην υλοποίηση έρευνας υψηλού επιπέδου και 

ότι θα αποτελέσει τον πυρήνα για μια πρωτοπόρο 

Ερευνητική Μονάδα Προστασίας και Αναβίωσης της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου. Με τα απο-

τελέσματα που θα προκύψουν από τις ερευνητικές 

δραστηριότητες που θα αναπτύξουν οι χρήστες της 

νέας υποδομής, αναμένεται ότι θα τεθούν οι βάσεις 

για μελλοντική συμμετοχή της Κύπρου σε ευρωπα-

ϊκά και διεθνή δίκτυα συνεργασίας που δραστηριο-

ποιούνται στα πεδία της προστασίας και ενίσχυσης 

της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος είναι επίσης η 

νέα υποδομή να καταστεί αφετηρία για πολλές νέες 

επιμέρους ερευνητικές προτάσεις. 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο 

συντονιστή του έργου, Λέκτορα Ιωάννη Ιωάννου 

τηλ: 2289 2257, email: ioannis@ucy.ac.cy 

Χρηματοδότηση 
ύψους €700.000

στο Τμήμα 
Πολιτικών 

Μηχανικών  
και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο της Σχολής Θετικών και 

Εφαρμοσμένων Επιστημών απέκτησε πρόσφατα δύο 

αυτόνομα υποβρύχια οχήματα στο πλαίσιο του ερευνη-

τικού προγράμματος υποδομής ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΟΔΑ που 

χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης ‘Έρευνας 

και συντονίζεται από τον Δρα Daniel Hayes. Ελάχιστα 

είναι τα ερευνητικά ωκεανογραφικά κέντρα που δια-

θέτουν αυτά τα προηγμένης τεχνολογίας οχήματα, τα 

οποία θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά στην Ανα-

τολική Μεσόγειο. Τα οχήματα αυτά που λειτουργούν με 

μπαταρίες, έχουν αυτονομία έξι μηνών και μπορούν να 

καλύψουν αποστάσεις μέχρι και 4.000 χλμ. συλλέγοντας 

ωκεανογραφικά στοιχεία σε βάθη από μηδέν έως χίλια 

μέτρα. Από την επιφάνεια της θάλασσας έχουν τη δυ-

νατότητα ανταλλαγής στοιχείων με εξυπηρετητή του 

Ωκεανογραφικού Κέντρου μέσω δορυφόρου. Κατά τη 

διάρκεια της αποστολής τους καταγράφουν δεδομένα, 

τα οποία αφορούν τα χαρακτηριστικά της στήλης νερού 

όπως είναι, η θερμοκρασία, η αλατότητα, το διαλυμένο 

οξυγόνο, η συγκέντρωση χλωροφύλλης, τα θαλάσσια 

ρεύματα κ.ά. 

Στόχος του προγράμματος ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΟΔΑ είναι 

η συνεχής παρακολούθηση της θάλασσας της Κύπρου 

για να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τη συμπερι-

φορά της. Οι μετρήσεις των υποβρυχίων οχημάτων θα 

βοηθήσουν στη βελτίωση των αριθμητικών μοντέλων 

του Ωκεανογραφικού Κέντρου που προβλέπουν επι-

χειρησιακά την κυκλοφορία, τη θερμοκρασία και την 

αλατότητα της θάλασσας γύρω από την Κύπρο. Αυτές 

οι προβλέψεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε επιχειρήσεις 

έρευνας και διάσωσης και στην πρόβλεψη της διασπο-

ράς πετρελαιοκηλίδων. Για περισσότερες πληροφορίες 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ωκεανογραφικού Κέ-

ντρου: http://www.oceanography.ucy.ac.cy

Τα πρώτα
αυτόνομα 
υποβρύχια 
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Χρηματοδότηση έδρας ιδρύματος ΘΕΤΙΣ 
στην ενάλια αρχαιολογία

Το Ίδρυμα ΘΕΤΙΣ για την προστασία της ενάλιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, αναπτύσσοντας 

πιο ουσιαστικά τη συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου αποφάσισε να χορηγήσει τη χρηματοδότηση 

επώνυμης Έδρας Ενάλιας Αρχαιολογίας στην Ερευνητι-

κή Μονάδα Αρχαιολογίας. Πέραν της χρηματοδότησης 

της έδρας, η οποία ανέρχεται στο ποσό του μισού εκα-

τομμυρίου ευρώ, η συμφωνία προνοεί για τη διεξαγωγή 

επιστημονικής έρευνας καθώς και την από κοινού διορ-

γάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και εκδηλώσεων που να 

στοχεύουν στην προβολή των αποτελεσμάτων της διε-

ξαγομένης έρευνας. 

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 13 Ιανουαρίου 2009 

από τον Πρόεδρο του ΘΕΤΙΣ κ. Άδωνη Παπαδόπουλο και 

τον Πρύτανη, Καθηγητή Σταύρο Ζένιο. Σύμφωνα με τον 

κ. Παπαδόπουλο «…με τον ενάλιο πλούτο που διαθέτει 

η Κύπρος και τις δυνατότητες πρωτότυπης έρευνας πε-

δίου, δίνεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η δυνατότητα 

να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα σε σχέση με άλλα 

Ιδρύματα της Ευρώπης και του Μεσογειακού χώρου».

Η Ερευνητική Μονάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου 

έχει ξεκινήσει την έρευνα ενός σημαντικότατου ναυαγί-

ου των κλασσικών χρόνων στα ανοικτά του Μαζωτού, 

η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί στον ημερήσιο τύπο, και 

αναμένεται ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί και σε όλα 

τα σχετικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ για την ισότητα και την 

ενδυνάμωση των φύλων ιδρύθηκε πρόσφατα στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, με κάτοχο της έδρας την 

Αν. Καθηγήτρια κ. Μαίρη Κουτσελίνη του Τμήματος 

Επιστημών της Αγωγής. Η έδρα αυτή είναι μεγάλης 

σπουδαιότητας για την περιφερειακή ανάπτυξη 

και συνεργασία. Γεωγραφικά και ιστορικά, στο 

σταυροδρόμι τριών ηπείρων, όπου η Ανατολή συναντά 

τη Δύση, η Κύπρος αποτελεί γέφυρα διαφορετικών 

πολιτισμών και θρησκειών. Η έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ, σε 

μια περιοχή προγραμματικής προτεραιότητας για 

την ΟΥΝΕΣΚΟ, όπως η ισότητα και η ενδυνάμωση 

των φύλων, στοχεύει μέσω του πολιτιστικά ποικίλου 

και ικανού δικτύου συνεργασίας της να προτείνει και 

να εφαρμόσει ένα νέο πρότυπο με βάση το οποίο να 

μπορούν να εξετασθούν τα κοινά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι πληθυσμοί της περιοχής μέσω της 

προοπτικής του φύλου. Η ενδυνάμωση των γυναικών 

και των φύλων σημαίνει την ενδυνάμωση των φωνών 

τους, έτσι ώστε να εκφραστούν και να ακουστούν 

σχετικά με αυτά τα μεγάλα ζητήματα, τα οποία, προς 

το παρόν, προσεγγίζονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 

η προοπτική του φύλου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

στοχεύει να λειτουργήσει όχι μόνο ως κέντρο αριστείας 

για την τοπική ανάπτυξη σε θέματα ενδυνάμωσης του 

φύλου, αλλά και ως δυναμικός πόλος σύμπραξης μεταξύ 

εδρών, δικτύων και ομάδων εργασίας για την επίτευξη 

των δύο στόχων της ΟΥΝΕΣΚΟ σχετικά με την παγκόσμια 

προτεραιότητα της ισότητας των φύλων. 

Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την ισότητα  
και ενδυνάμωση των φύλων

Μάστερ στην οικονομική ανάλυση  
από το Τμήμα Οικονομικών

Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου 

δέχεται αιτήσεις για το πρόγραμμα Μάστερ στην Οικονο-

μική Ανάλυση για την ακαδημαϊκή χρονιά που αρχίζει το 

Σεπτέμβριο του 2009. Το πρόγραμμα προσφέρεται στην 

Αγγλική γλώσσα και μπορεί να συμπληρωθεί εντός δώδε-

κα μηνών. Αποτελείται από μαθήματα οικονομικής θεωρί-

ας και οικονομετρίας και στοχεύει να δώσει στους φοιτη-

τές πρακτικά εργαλεία οικονομικής ανάλυσης, αλλά και να 

τους προετοιμάσει για έρευνα σε επίπεδο διδακτορικού.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν την ευκαι-

ρία να συνεχίσουν στο Διδακτορικό πρόγραμμα οικονο-

μικών του Πανεπιστημίου Κύπρου ή και σε κορυφαία Δι-

δακτορικά προγράμματα ανά τον κόσμο. Για περισσότε-

ρες πληροφορίες επικοινωνήστε μέσω ηλ. ταχυδρομείου 

στο: econmsc@ucy.ac.cy ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

http://www.econ.ucy.ac.cy/meca.htm

απόφοιτος8



Στην καρδιά του Παρισιού, στο 

πιο ιστορικό αμφιθέατρο του Πα-

νεπιστημίου της Σορβόννης, στο 

περίφημο Richelieu, ακούστηκε η 

αυθεντική μεσαιωνική κυπριακή 

διάλεκτος, η υπέροχη γλώσσα του 

Λεοντίου Μαχαιρά. Παραστάθη-

καν τα πάθη της “γλυκείας χώρας 

Κύπρου”, τα παθήματα των Φρα-

γκοκυπριωτών ρηγάδων της, και 

“εξηγήθηκαν» τα βάσανα και οι 

ελπίδες του λαού της Κύπρου, των 

τοπικών Ρωμαίων, όπως αποκαλεί 

ο Μαχαιράς τους Ελληνοκύπριους 

της εποχής του.

Η συνεχής αναγνώριση της 

σημασίας των ερευνητικών παρα-

στάσεων του Θεατρικού Εργαστη-

ρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου 

(Θ.Ε.ΠΑ.Κ.), που αφορούν σε έργα 

της νεοελληνικής και της κυπριακής 

γραμματείας, έχει ως αποτέλεσμα 

την προβολή της ιστορίας και του 

πολιτισμού της Κύπρου σε διεθνές 

επίπεδο. Μετά την Κύπρο και την 

Ελλάδα, η ιστορική αυτή παράστα-

ση του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. παρουσιάστηκε 

στο Μόναχο και στο Λονδίνο, ενώ 

έχει ήδη γίνει αποδεκτή πρόσκληση 

για παρουσίασή της στη Βενετία το 

2010, στο πλαίσιο των εορτασμών 

για τα 500 χρόνια από το θάνατο 

της Κατερίνας Κορνάρο. 

Η παράσταση στο Παρίσι 

πραγματοποιήθηκε ύστερα από 

πρόσκληση του Ινστιτούτου Νεοελ-

ληνικών Σπουδών της Σορβόννης 

και του Τμήματος Νεοελληνικών 

Σπουδών της INALCO (Institut Natio-

nal des langues et civilisations orien-

tales). Την αποστολή του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. 

στήριξε γενναιόδωρα ο Kύπριος 

ευρωβουλευτής Γιαννάκης Μάτσης, 

ο οποίος αναγνωρίζοντας την προ-

σφορά του Πολιτιστικού Κέντρου 

του Πανεπιστημίου θέλησε να αξι-

οποιήσει την παρουσία του Θεατρι-

κού Εργαστηρίου σε μια ευρωπαϊκή 

πόλη με την παρουσίαση ενός από 

τα έργα που έχει ανεβάσει και το 

οποίο προβάλλει την ιστορία και 

τον πολιτισμό της Κύπρου. 

Το έργο αποτελεί δραματική 

διασκευή του σημαντικότερου 

κειμένου της μεσαιωνικής κυπρι-

ακής γραμματείας, το οποίο ανα-

φέρεται στην ιστορική τύχη της 

Κύπρου, ενώ παράλληλα αφηγείται 

με γλαφυρό τρόπο τις ερωτικές και 

πολιτικές περιπέτειες του σημαντι-

κότερου Βασιλιά του κυπριακού 

ρηγάτου, του Πέτρου Α’ Λουζινια-

νού (1329-1369 μ.Χ.). Το κείμενο, 

μολονότι αφηγηματικό, περιέχει 

πολλές δραματικές σκηνές υψηλής 

ποιότητας που σε ορισμένα σημεία 

θυμίζουν τη δραματουργική τέχνη 

του Σαίξπηρ.

Η δραματική προσαρμογή και 

η σκηνοθεσία του έργου είναι του 

Μιχάλη Πιερή, οι μουσικές γέφυρες 

του Ψαραντώνη, η μουσική των 

χορικών και των τραγουδιών του 

Ευαγόρα Καραγιώργη, ο σκηνικός 

διάκοσμος και η ενδυματολογική 

επιμέλεια του Χρίστου Λυσιώτη. 

Την ευθύνη της παραγωγής και την 

επιμέλεια ήχου την έχει η Σταματία 

Λαουμτζή, την τεχνική υποστήριξη 

ο Αργύρης Χατζηνικολάου και ο 

Αλέκος Χριστοδούλου.

Το χρονικό της Κύπρου του Λεόντιου 
Μαχαιρά στο Παρίσι

LÉONCE MACHAIRAS

Institut Néo-hellénique à la Sorbonne -
Institut National des langues
et civilisations orientales
(Section de grec moderne et
Centre d’études balkaniques)

Adaptation dramatique et mise
en scène de Michalis Piéris

Représentée par l'Atelier théâtral de l'Université de Chypre 
(Θ.Ε.ΠΑ.Κ)

“CHRONIQUE DU DOUX
PAYS DE CHYPRE”

le samedi 14 février 2009 à 16h00
dans

l'Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne

( e n t r é e  g r a t u i t e )

Τo Αμφιθέατρο Richelieu βρίσκεται στο ιστορικό κεντρικό κτήριο της Σορβόννης, φέρει το όνομα του περίφημου πρωθυπουργού του Λουδοβίκου ΙΓ’, 

του καρδινάλιου Ρισελιέ (1585-1642), ο οποίος εξελέγη πρύτανης της Σορβόννης και έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την ανακαίνιση και επέκταση των 

κτηρίων του Πανεπιστημίου. 
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Σε συνέχεια της έρευνας της κυπρια-

κής αγοράς εργασίας σε σχέση με τους 

απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

που διενεργήθηκε από το Συμβούλιο για 

θέματα αποφοίτων σε συνεργασία με 

την εταιρία RAI Consultants το 2006, το 

Γραφείο Αποφοίτων προχώρησε το 2007 

στη διενέργεια έρευνας ικανοποίησης 

των αποφοίτων του Πανεπιστημίου από 

το ίδρυμα καθώς και τις υπηρεσίες του 

Γραφείου.

Η έρευνα ικανοποίησης στόχευε στην 

αποκωδικοποίηση των εντυπώσεων και 

των εμπειριών των αποφοίτων από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά τη διάρκεια 

της φοίτησής τους, την αξιολόγηση της 

γνώσης που έλαβαν αλλά και την αξιο-

ποίησή της στη σημερινή τους εργασία. 

Στην περίπτωση που οι απόφοιτοι 

έχουν φοιτήσει και σε άλλο τριτοβάθ-

μιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, η έρευνα μάς 

έδωσε τη δυνατότητα της υποκειμενικής 

σύγκρισης των ιδρυμάτων σε συγκεκρι-

μένες παραμέτρους και μας προσέφερε 

πλήθος πληροφοριών από τους κύριους 

πελάτες των υπηρεσιών του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου. 

Τέλος, ζητήθηκε από τους συμμετέ-

χοντες στην έρευνα να απαριθμήσουν τις 

προσδοκίες και τις απόψεις τους αναφο-

ρικά με το Γραφείο Αποφοίτων και άλλες 

Υπηρεσίες/Γραφεία του Πανεπιστημίου.

Πόσο ικανοποιημένοι είναι απόφοιτοι  
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου; 

έρευνα

απόφοιτος10



Αποτελέσματα της έρευνας
Στην πλειοψηφία τους οι απόφοιτοι έχουν 

θετική άποψη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

είναι ικανοποιημένοι από τις γνώσεις που έλαβαν 

κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός ότι περισσότερο από το 

1/3 των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το επίπεδο 

του Πανεπιστημίου είναι καλύτερο σε σύγκριση 

με το άλλο ίδρυμα στο οποίο φοίτησαν για μετα-

πτυχιακές ή άλλες σπουδές. Επίσης, η συντριπτι-

κή πλειοψηφία των αποφοίτων (91%) έχει πολύ 

καλή γνώμη για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πολύ θετικά είναι, επίσης, τα αποτελέσματα 

που αφορούν στην εφαρμογή των γνώσεων που 

αποκόμισαν οι απόφοιτοι στη σημερινή τους ερ-

γασία (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1

Α

Α. Πόσο ικανοποιημένος/η είστε από τις γνώσεις
που λάβατε από το Π.Κ.

Β. Σε ποιο βαθμό αυτά που μάθατε είχαν άμεση
εφαρμογή στην καριέρα σας.

Γ. Σε ποιο βαθμό σας βοήθησε το ακαδημαϊκό
πρόγραμμα στην προσωπική σας ωρίμανση 
(βελτίωση χαρακτήρα).

Δ. Σε ποιο βαθμό σας βοήθησε το πτυχίο που λάβατε από 
το Π.Κ. ως προσόν στην επαγγελματική σας σταδιοδρομία.

Β Γ ∆

 Πάρα πολύ     Πολύ     Κάπως    

 Όχι και τόσο     Καθόλου     ∆Γ/∆Α
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3,39 3,55 4,114,07Μέσος
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Αν και ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα σπου-

δών του Πανεπιστημίου, οι απόφοιτοι δήλωσαν πως 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ειδικά όσον αφορά 

στη δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης και την ποικι-

λία στην προσφορά μαθημάτων. Ένα ακόμα στοιχείο 

που προκύπτει από την έρευνα είναι η ανάγκη για δι-

αμόρφωση του προγράμματος εκπαίδευσης με τέτοιο 

τρόπο ώστε οι φοιτητές να έρχονται σε μεγαλύτερη 

επαφή με τις τέχνες και τον πολιτισμό και να αναπτύσ-

σουν ικανότητες προφορικής και γραπτής έκφρασης 

στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 

Όσον αφορά στις υπηρεσίες του Γραφείου Αποφοίτων, 

η έρευνά μας αποκάλυψε ότι 4 στους 10 έχουν απαντήσει 

στα ερωτηματολόγια του Γραφείου, ενώ υπάρχει θετική 

άποψη για τις δραστηριότητές του. Οι υπηρεσίες του Γρα-

φείου Αποφοίτων κρίνονται ως χρήσιμες από τους ερωτη-

θέντες, ενώ οι πιο δημοφιλείς από αυτές είναι, το περιοδικό 

Απόφοιτος, οι προσφορές του πακέτου προνομίων και η 

πρόσβαση στη βάση δεδομένων μέσω της οποίας μπορεί 

κάποιος απόφοιτος να ενημερώσει τα στοιχεία του και να 

εντοπίσει τους παλιούς συμφοιτητές του. 

Οι απόφοιτοι ερωτήθηκαν επίσης ποιες υπηρεσίες 

που δεν προσφέρονται σήμερα από το Γραφείο Απο-

φοίτων θα τους ενδιέφεραν. Πιο σημαντικές υπηρεσίες 

για τους απόφοιτους φαίνεται να είναι η οργάνωση εκ-

παιδευτικών σεμιναρίων και η προσφορά υπηρεσιών για 

την εξεύρεση εργασίας. 

Τέλος, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δείχνει μεγά-

λο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε πάρτι που οργανώνει 

το Γραφείο Αποφοίτων και σε επαγγελματικά σεμινάρια 

ενώ η πλειοψηφία των αποφοίτων που παρευρέθηκαν 

σε κάποια από τις εκδηλώσεις του Γραφείου Αποφοίτων 

έχουν θετική εντύπωση. 

Η έρευνα θα επαναληφθεί σε τρία χρόνια. 

21.4%

78.6%

 ΟΧΙ δεν θα το επέλεγα

 ΝΑΙ θα το επέλεγα

 Σύνολο δείγματος (500)

8.4%

91.6%

 ΟΧΙ δεν θα το σύστηνα

 ΝΑΙ θα το σύστηνα

 Σύνολο δείγματος (500)

Διάγραμμα 2: 8 στους 10 απόφοιτους θα επέλεγαν ξανά 

το Π.Κ. για τις σπουδές τους

Διάγραμμα 3: η πλειοψηφία δηλώνει πως θα σύστηνε το 

ΠΚ σε άλλους

απόφοιτος12



Σε μια κοινωνία που ανάγει σε ύψιστες αξίες το εύκολο 

κέρδος, τη στυγνή εκμετάλλευση και το υπέρμετρο 

κυνήγι του συμφέροντος, έννοιες όπως ο εθελοντισμός 

και η κοινωνική αλληλεγγύη φαντάζουν –και όχι 

αδικαιολόγητα- ασύλληπτες· ακόμα και ουτοπικές. 

Βρισκόμενος υπό τη μέθη του σύγχρονου μοντέλου 

επιτυχίας και καταξίωσης ο άνθρωπος βιώνει ένα 

πρωτοφανή εξανδραποδισμό, εξαιτίας της απεμπόλησης 

αυτού που συνιστά τον πυρήνα της ύπαρξής του: του 

ανθρωπισμού του. 

Εντούτοις, μέσα στον κυκεώνα της ταυτοποίησης, 

παρήγορο είναι το γεγονός ότι μια μερίδα του πληθυσμού 

εξακολουθεί να προασπίζει τον κοινωνικά «ασύμφορο» 

αλτρουισμό· με όπλα τους την ανιδιοτέλεια και τη θέληση 

για απλόχερη προσφορά αγάπης προς το συνάνθρωπό 

τους, μια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου 

ένωσε τις δυνάμεις της, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την 

αφύπνιση της λανθάνουσας ανθρωπιστικής συνείδησης 

στους κόλπους της φοιτητικής κοινότητας. Μέσα σε 

αυτό το πνεύμα επαναδραστηριοποιήθηκε - μετά από 

αρκετά χρόνια αφανούς παρουσίας - ο όμιλος “Γιατροί 

του Κόσμου”, ο οποίος αριθμεί σήμερα περισσότερα από 

εκατό μέλη. 

Αρκετές ήταν οι προβολές ταινιών που πραγματο-

ποιήθηκαν την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά στα 

πλαίσια της δράσης του ομίλου, αποσκοπώντας σε μια 

γνωριμία των φοιτητών με τα νέα μέλη, καθώς και στην 

εδραίωση μιας ενεργούς παρουσίας του ομίλου στα 

φοιτητικά δρώμενα του Πανεπιστημίου. Περισσότερο 

εντεταγμένες στη θεματική και στο προφίλ του ομίλου 

ήταν οι ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν με θέματα: 

«Πώς μπορεί ένα άτομο από μια σχέση να οδηγηθεί 

στην αυτοκαταστροφή», «Εμπειρίες της κυπριακής 

αποστολής των Γιατρών του Κόσμου στην Αφρικανική 

Ήπειρο» και «Η Κοινωνία των Κωφών, χθες και σήμερα». 

Αποτελεσματική υπήρξε η συνεργασία του ομίλου με 

την ευρύτερη οργάνωση των “Γιατρών του Κόσμου”, με 

στόχο την ενημέρωση του κοινού για το κοινωνικό έργο 

που επιτελείται εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Αξιόλογο υπήρξε επίσης το φιλανθρωπικό έργο 

που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ομίλου, 

με απώτερο στόχο τη συλλογή και την προσφορά 

χρημάτων σε οικογένειες και οργανώσεις σε ανάγκη. 

Ενδεικτικά αναφέρεται το «Φιλανθρωπικό Ξεφάντωμα», 

η «Εβδομάδα Κεριού», καθώς και η συλλογή ρούχων και 

παιχνιδιών για παιδάκια στην Κένυα. Και στις τρεις αυτές 

εκδηλώσεις η κοινωνική ανταπόκριση ξεπέρασε κάθε 

προσδοκία, σηματοδοτώντας την αρχή της επίτευξης 

αυτού του οποίου τέθηκε ως πρωταρχικός στόχος του 

ομίλου. 

Με ιδιαίτερη χαρά ξεκίνησε η κυκλοφορία ενός 

ψηφιακού δίσκου, με τραγούδια γραμμένα και 

εκτελεσμένα εξ ολοκλήρου από φοιτητές. Ο δίσκος αυτός 

αντικατοπτρίζει το ζήλο και την υπέρμετρη προσπάθεια 

μιας ομάδας φοιτητών που αφιέρωσαν ένα σημαντικό 

μέρος της καθημερινότητάς τους ανιδιοτελώς, για να 

βοηθήσουν συνανθρώπους τους. Τα έσοδα από την 

πώληση των δίσκων θα διατεθούν για την οικονομική 

στήριξη της παιδιατρικής πτέρυγας του Μακαρίου 

Νοσοκομείου Λευκωσίας. 

Ο όμιλος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους 
τους απόφοιτους με όραμα και διάθεση για αλλαγή να 
δηλώσουν δυναμικά το παρόν τους διαμέσου της ενεργού 
συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις του ομίλου. 

Φοιτητικός όμιλος
Γιατροί του Κόσμου

ΠΡΟΣΦΕΡΩ - ΑΓΑΠΩ - ΔΙΝΟΜΑΙ
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Στις επικείμενες ευρωεκλογές, το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει δύο υπο-

ψηφίους, τον Χριστόφορο Φωκαΐ-

δη και τον Χρίστο Χριστοφίδη. Και 

οι δύο ήταν πολύ δραστήρια μέλη 

των φοιτητικών παρατάξεων κατά 

τη διάρκεια της φοίτησής τους στο 

Πανεπιστήμιο και διετέλεσαν Πρό-

εδροι των οργανώσεων στην οποία 

ανήκαν. Συγκεκριμένα, ο Χρίστος 

Χριστοφίδης ήταν από τα ιδρυτικά 

μέλη και Γενικός Γραμματέας της 

Προοδευτικής φοιτητικής παράτα-

ξης και σήμερα  βρίσκεται στο πη-

δάλιο της ΕΔΟΝ ως Γενικός Γραμμα-

τέας. Ο Χριστόφορος Φωκαΐδης, διε-

τέλεσε Πρόεδρος της Πρωτοπορίας 

και σήμερα ηγείται της Νεολαίας του 

Δημοκρατικού Συναγερμού για τέ-

ταρτη συνεχή χρονιά.

Συναντήσαμε τους δύο υποψηφίους 

και συνομιλήσαμε μαζί τους για θέ-

ματα που ενδεχομένως απασχολούν 

όλους μας. 

Συνέντευξη με δύο υποψηφίους

Ευρωεκλογές
της Μαρίζας Λαμπίρη

Χρίστος Χριστοφίδης Χριστόφορος Φωκαΐδης

απόφοιτος14



X.Φ. Φυσιολογική, υπό την έννοια 

ότι αποτελεί συνέχεια μιας πορείας 

ενεργού συμμετοχής στην παράτα-

ξη κατά την οποία οφείλεις σε κάθε 

φάση να ανταποκρίνεσαι στις εκά-

στοτε προκλήσεις. Δεν θεωρώ πως 

αποτελεί προσωπική μου υπόθεση η 

συμπερίληψη στο ψηφοδέλτιο. Συ-

νιστά πιστεύω μια αναγνώριση της 

συλλογικής δουλείας που έγινε τα 

τελευταία χρόνια στη ΝΕΔΗΣΥ από 

εκατοντάδες στελέχη της Οργάνω-

σης. Ειδικότερα θα πρέπει να σημει-

ώσω πως έχουμε πετύχει τα τελευ-

ταία τρία χρόνια να είμαστε η μόνη 

οργάνωση νεολαίας στην Ευρώπη 

που συμμετέχει στις ηγεσίες όλων 

των πανευρωπαϊκών οργανώσεων 

νεολαίας στο χώρο της κεντροδεξι-

άς. Απ’ εκεί και πέρα, έχουμε μια υπο-

χρέωση, θεωρώ, να ανοίξουμε νέους 

δρόμους δημιουργικής προσφοράς 

για όλες τις νέες και νέους της πατρί-

δας μας. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει 

να σας πω, πως η συμμετοχή μου 

στο ψηφοδέλτιο, μαζί με τόσο κα-

ταξιωμένα και επιφανή στελέχη του 

Δημοκρατικού Συναγερμού αποτε-

λεί για μένα ξεχωριστή τιμή.

Χ.Χ. Νομίζω ότι στα κοινά δεν είμαι 

νέος. Έχω μια κοινωνική και πολιτική 

παρουσία, διαχρονική τα τελευταία 

τουλάχιστον 16-17 χρόνια. Σε μια 

προσπάθεια να σταλεί ένα μήνυμα 

ανανέωσης και εκσυγχρονισμού 

επιλέγηκα να είμαι ένας από τους 6 

υποψήφιους ευρωβουλευτές με το 

συνδυασμού του ΑΚΕΛ – Αριστερά – 

Νέες Δυνάμεις. Πιστεύω ακράδαντα 

ότι σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχει 

κατ΄ ανάγκη φυσιολογικό στην εξέ-

λιξη των πραγμάτων· δεν θεωρώ 

δηλαδή ότι ένας άνθρωπος ο οποίος 

προσφέρει στα κοινά πρέπει να θε-

ωρεί δεδομένο ότι σε κάποια φάση 

θα πρέπει να είναι και υποψήφιος. 

Αυτή η υποψηφιότητα είναι για μένα 

πολύ τιμητική, είναι ένας χώρος 

στον οποίο νοιώθω ότι μπορώ να 

προσφέρω, έχω σημαντική εμπειρία 

από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Είχα 

την τύχη να εκπροσωπώ την Κύπρο 

σε συνόδους των Υπουργών Παιδεί-

ας και Νεολαίας της Ε.Ε. εκπροσω-

πώντας τον Οργανισμό Νεολαίας 

Κύπρου. Έχω ολοκληρωμένη άποψη 

και θέση για την πολιτική κατάστα-

σή στην Κύπρο αλλά και τις εξελίξεις 

στην Ευρώπη και νοιώθω ότι μπορώ 

να συνεισφέρω. 

Ήταν μια φυσική εξέλιξη για σένα η κάθοδός σου στις Ευρωεκλογές του 2009;

Με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Hans-Gerd Pöttering
Mε την πρόεδρο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης, 
Σορόκο Γκόμεζ
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Στην Κύπρο δεν έχουμε συνηθίσει το διορισμό/εκλογή νέων ανθρώπων σε υψηλά αξιώματα. Πώς πιστεύεις  
ότι θα δει ο Κύπριος πολίτης τη συμμετοχή ενός τόσο νέου ανθρώπου στο ψηφοδέλτιο για τις Ευρωεκλογές;

Χ.Χ. Νομίζω ότι γενικότερα στην 

Κύπρο οι νέοι άνθρωποι που ασχο-

λούνται με την πολιτική και αποτε-

λούν τη νέα γενιά των πολιτικών, 

είναι σε γενικές γραμμές λίγο αδι-

κημένοι. Θέλω να σημειώσω ότι, για 

παράδειγμα στην Ευρώπη πολλοί 

νέοι άνθρωποι μπαίνουν στο ευ-

ρωκοινοβούλιο για να αποκτήσουν 

εμπειρίες και να επιστέψουν στη 

χώρα τους να διαδραματίσουν ένα 

σημαντικότερο και αναβαθμισμέ-

νο ρόλο αξιοποιώντας τις εμπειρίες 

αυτές. Υπήρξαν πρωθυπουργοί σε 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες στην 

ηλικία των 35 και των 40. Με όλα 

αυτά δεν ισχυρίζομαι ότι η ηλικία 

πρέπει είναι το μόνο κριτήριο, δη-

λαδή ψηφίζουμε κάποιον μόνο και 

μόνο επειδή είναι νέος, αλλά θεωρώ 

ότι δεν πρέπει να συμβαίνει ούτε το 

ανάποδο, να αποκλείουμε δηλαδή 

ένα άνθρωπο στη βάση μιας συντη-

ρητικής, παραδοσιακής αντίληψης 

που λέει περίπου ότι ένας άνθρωπος 

αν δεν περάσει τα 45 δεν δικαιούται 

να προσφέρει από κάποιο αξίωμα. 

Νομίζω ότι σιγά-σιγά η κυπριακή 

κοινωνία αναγνωρίζει την ανάγκη να 

δοθούν ευκαιρίες και σε νέους αν-

θρώπους και πιστεύω ότι ο Κύπριος 

πολίτης και ειδικά οι νέοι άνθρωποι 

θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα τη συμμε-

τοχή νέων ανθρώπων. 

X.Φ. Έχετε δίκιο πως στην Κύπρο 

δυστυχώς δεν δίνονται ευκαιρίες 

στους νέους να αναλάβουν σημα-

ντικούς ρόλους. Όχι μόνο στην πο-

λιτική, αλλά ευρύτερα στις επιχειρή-

σεις, σε οργανισμούς, στη δημόσια 

διοίκηση. Πρέπει κανείς να είναι 

άνω των πενήντα συνήθως για να 

θεωρηθεί κατάλληλος να αναλάβει 

μια σημαντική θέση. Στην Ευρώπη, 

σήμερα, τριαντάρηδες πολιτικοί 

εκλέγονται πρωθυπουργοί, όπως 

την ίδια στιγμή τριαντάρηδες ανα-

λαμβάνουν τη διοίκηση οργανισμών 

με χιλιάδες υπαλλήλους. Οφείλω να 

πω, ωστόσο, ότι από την αρχή αυ-

τής της προεκλογικής προσπάθειας, 

βλέπω καθημερινά την ανάγκη που 

αισθάνεται ο κόσμος, και όχι μόνο οι 

νέοι, αλλά και οι μεγαλύτεροι, να δο-

κιμάσουν κάτι νέο, να δουν τα πράγ-

ματα να προχωρούν μπροστά. Με 

έχει εκπλήξει πραγματικά με πόση 

θέρμη υποδέχεται μεγάλο μέρος της 

κοινωνίας μας τις νέες προτάσεις και 

την ανάγκη για ανανέωση.

Πιστεύεις πως το ισχύον εκπαιδευτικό μας σύστημα θωρακίζει τους Κύπριους μαθητές/φοιτητές με όλα εκείνα 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί η σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία;

Χ.Χ. Το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα 

σίγουρα χρειάζεται αλλαγές. Πρωτοστα-

τούμε, άλλωστε, στο αγώνα που γίνεται 

για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο πλαί-

σιο μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με 

ενίσχυση του ρόλου του πολίτη, ενίσχυση 

της πολιτικότητας των μαθητών, διάνοιξη 

των πεδίων γνώσης. Επιδιώκουμε τον εκ-

συγχρονισμό των αναλυτικών προγραμ-

μάτων για μια εκπαίδευση που δεν θα εί-

ναι στενά εθνοκεντρική, αλλά παράλληλα 

δεν θα παραγράφει τον εθνικό μας χαρα-

κτήρα. Αυτές οι αλλαγές είναι φυσικό ότι 

θα βρίσκουν αντίθετες τις αντιδραστικές 

δυνάμεις και τις δυνάμεις εκείνες που μέ-

νουν προσκολλημένες στο παρελθόν και 

εκτρέφουν στους κόλπους τους ακραίες 

εθνικιστικές και σοβινιστικές απόψεις. 

Στον ακαδημαϊκό τομέα στόχος μας 

είναι η ενίσχυση της γενικής μόρφωσης 

και η διατήρηση του ευρύτερου χαρακτή-

ρα των πανεπιστημίων μας απέναντι στις 

φωνές που υποστηρίζουν ενίσχυση της 

εξειδίκευσης. Στόχος της παρούσας κυ-

βέρνησης, άλλωστε, είναι η αύξηση των 

κονδυλίων για την παιδεία και τρανταχτή 

απόδειξη αυτής της δέσμευσης αποτελεί 

το πρόσφατο πακέτο 12 εκατ. για τη φοι-

τητική μέριμνα και η ίδρυση, μετά από 

πολλά χρόνια συζητήσεων, της Ιατρικής 

Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

X.Φ. Πιστεύω πως για να μπορέσου-

με να ανταγωνιστούμε με ίσους όρους 

τους ευρωπαίους εταίρους μας θα πρέ-

πει να γίνουν πολλά. Χρειάζονται ουσι-

αστικές μεταρρυθμίσεις στο χώρο της 

εκπαίδευσης τόσο σ’ ό,τι αφορά στη 

δημιουργία υποδομών, αλλά και στην 

εισαγωγή καινοτομιών ειδικότερα στον 

τομέα των νέων τεχνολογιών. Επιβάλ-

λεται χωρίς καθυστέρηση επίσης να 

προχωρήσει η αναθεώρηση των αναλυ-

τικών προγραμμάτων έτσι που να αντα-

ποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Θα 

πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν με 

ριζικά μέτρα δομικά προβλήματα του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος, όπως η 

παραπαιδεία και το σύστημα διορισμού 

και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Θα 

σημείωνα, επίσης, την ανάγκη στήριξης 

των πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έτσι 

που η Κύπρος να καταστεί πραγματι-

κά κέντρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

επενδύοντας ιδιαίτερα στο, τομέα της 

έρευνας. 

Με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Δημήτρη Χριστόφια

απόφοιτος16



Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα φαινόμενα διαφθοράς, αναξιοκρατίας και διαπλοκής; Προσφέρουν 
οι νέοι μια εναλλακτική πρόταση ανατροπής αυτών των δυσάρεστων φαινομένων; 

Χ.Χ. Τέτοια φαινόμενα μπορούν 

να κτυπηθούν κύρια με την καλλι-

έργεια των σωστών αρχών και αξιών 

οι οποίες να προάγουν την ισότητα, 

τη δικαιοσύνη και την επιδίωξη ισο-

νομίας. Ο φιλοτομαρισμός που έχει 

καλλιεργηθεί έντεχνα στις συνειδή-

σεις των νέων ενισχύει τα φαινόμενα 

διαφθοράς και οδηγεί στην υλοποί-

ηση των προσωπικών επιδιώξεων 

πάνω από το προσωπικό συμφέρον. 

Εμείς παλεύουμε για την κατάργηση 

των φαινομένων αυτών, απότοκο 

μιας μακρόχρονης αρνητικής εμπει-

ρίας κατά την οποία γίναμε μάρτυρες 

της κομματικοποίησης της κρατικής 

μηχανής. Επιδιώκουμε την καλλιέρ-

γεια συνειδήσεων που να βάζουν το 

«εμείς» πάνω από το «εγώ». 

Η παρούσα οικονομική κρίση 

είναι απότοκο των νεοφιλελεύθερων 

πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί τα 

τελευταία χρόνια στις οικονομίες των 

χωρών. Η φιλοσοφία της ασύδοτης 

αγοράς και του δήθεν ανόθευτου 

ανταγωνισμού, με περιορισμό της 

παρέμβασης του κράτους και μείωση 

του ελέγχου στις χρηματοπιστωτικές 

συναλλαγές. Αυτό έχει οδηγήσει στην 

άκρατη κερδοσκοπία και στην πλήρη 

αποτυχία του παρόντος συστήμα-

τος τόσο στην Ευρώπη όσο και στην 

Αμερική. Έχουν τεθεί τα κέρδη πάνω 

από τους ανθρώπους συμπιέζοντας 

τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο 

όνομα της ενίσχυσης της ανταγωνι-

στικότητας. Αυτές οι πολιτικές βρί-

σκουν εκφραστές και στην Κύπρο. 

Επί διακυβέρνησης του ΔΗ.ΣΥ. γίναμε 

μάρτυρες μιας προσπάθειας για πλή-

ρη ιδιωτικοποίηση της οικονομίας, 

για κατάρτιση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων, για κατάργηση του πα-

ρεμβατικού ρόλου του κράτους.

X.Φ. Τα φαινόμενα διαφθοράς, 

αναξιοκρατίας και διαπλοκής δεν 

αποτελούν παρά παθογένειες ενός 

συστήματος νοοτροπιών και αντι-

λήψεων που οδηγούν σωρευτικά 

και στην υπονόμευση της ίδιας της 

δημοκρατίας. Μαγικές λύσεις δεν 

υπάρχουν. Χρειάζεται σήμερα μια 

μεγάλη πολιτική και κοινωνική συ-

ναίνεση που θα οδηγεί σε ρήξη με το 

παρελθόν. Που θα οδηγεί σε αλλαγή 

στην κουλτούρα και στις νοοτροπίες. 

Που θα προωθεί τη λήψη και καθολι-

κή στήριξη μέτρων προκειμένου το 

κράτος να αναπτύξει διαφανείς μη-

χανισμούς προσλήψεων, ανάθεσης 

έργων, εξέτασης αιτημάτων και γε-

νικότερα αδιάβλητων διαδικασιών 

που θα προστατεύουν τον πολίτη 

και θα διασφαλίζουν τη χρηστή δι-

οίκηση και την αξιοκρατία. Σ’ αυτήν 

την προσπάθεια οι νέοι έχουν να 

διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο 

γιατί είναι οι πρώτοι που πρέπει να 

πάνε κόντρα στο ρεύμα. 

Το φλέγον θέμα του περιβάλλοντος δεν έχει τύχει της απαιτούμενης προσοχής μέχρι σήμερα στην Κύπρο. Ποια είναι η γνώμη σου 
για την «πράσινη ανάπτυξη» και τι θεωρείς ως άμεση προτεραιότητα προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος; 

Χ.Χ. Στα ζητήματα του περιβάλ-

λοντος υπάρχουν θετικές πολιτικές. 

Υπάρχει ευαισθησία. Το ερώτημα 

είναι κατά πόσο θα υπάρξει η τόλ-

μη για σύγκρουση με το μεγάλο 

κεφάλαιο εκεί όπου θα παραστεί 

ανάγκη. Σε αυτά τα ζητήματα απέ-

δωσε η διεκδικητική μας πολιτική. 

Η Κύπρος πέτυχε το δικαίωμα να κα-

ταστεί ελεύθερη χώρα από γενετικά 

τροποποιημένους οργανισμούς, 

ως απόμακρο νησί, κάτω από ορι-

σμένες προϋποθέσεις. Η κυβέρνη-

ση πέτυχε μεγαλύτερο χρόνο για 

να προσαρμοστεί στη μείωση των 

εκπομπών ρύπων κάτι το οποίο θα 

ωφελήσει την τσέπη του Κύπριου 

φορολογούμενου. Η θέση μας στο 

Ευρωκοινοβούλιο ήταν η μείωση 

στο 30% των ρύπων στην Ε.Ε. Αυτές 

είναι μάχες που η κυβέρνηση και το 

ΑΚΕΛ δίνουν και θα συνεχίσουμε να 

δίνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο για 

τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Άλ-

λωστε είναι γνωστές οι ιδιαίτερες 

περιβαλλοντικές ευαισθησίες της 

ομάδας της Ενωμένης Αριστεράς.

X.Φ. Το μέλλον μας εξαρτάται 

σήμερα από την ικανότητά μας να 

αναπτύξουμε βιώσιμους τρόπους 

ανάπτυξης και διαχείρισης των φυ-

σικών πόρων του πλανήτη. Ξέρε-

τε, ακόμα και αυτή η πανδημία της 

γρίπης των χοίρων των τελευταίων 

ήμερων, δεν αποτελεί παρά προϊόν 

της αλόγιστης παρέμβασης του αν-

θρώπου στη φύση, η οποία στρέφε-

ται στο τέλος εναντίον του ιδίου του 

ανθρώπου. Επιβάλλεται, λοιπόν ένα 

νέο μοντέλο ανάπτυξης, μιας πράσι-

νης ανάπτυξης, που θα απαντά στην 

πρόκληση της προστασίας του περι-

βάλλοντος, των κλιματικών αλλαγών, 

της ενεργειακής ασφάλειας. Τέτοιες 

προκλήσεις, βεβαίως, δεν μπορούν 

να αντιμετωπιστούν στα στενά όρια 

του έθνους-κράτους. Είναι γι’ αυτό 

που είναι εξαιρετικά σημαντικές οι 

πρόσφατες αποφάσεις που έλαβε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δεσμεύσεις 

που αναλήφθηκαν απ’ όλα τα κράτη 

μέλη με ορίζοντα το 2020. Στο πλαί-

σιο αυτό η Κύπρος έχει ευτυχώς ένα 

προκαθορισμένο οδικό χάρτη. Γεγο-

νός παραμένει ότι είμαστε πάρα πολύ 

πίσω και είναι γι’ αυτό που απαιτείται 

ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών κυ-

ρίως προς την κατεύθυνση των ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας. 17



Η Κύπρος επηρεάζεται σαφέστατα από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα αυξη-
μένα επίπεδα της ανεργίας και πώς βλέπεις τον αυξημένο κρατικό παρεμβατισμό που προέκυψε λόγω της κρίσης; 

Χ.Χ. Η παρούσα κυβέρνηση έχει 

σαφώς διαφορετική φιλοσοφία. Το 

σύστημα της μεικτής οικονομίας, με 

το κράτος από τη μια να αποτελεί 

την ατμομηχανή της ανάπτυξης και 

από την άλλη η προάσπιση των ευ-

αίσθητων ομάδων του πληθυσμού 

οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα 

σημαντικό κομμάτι της οικονομίας, 

έχει οδηγήσει την Κύπρο σε πολύ 

καλύτερη θέση από τις πλείστες οι-

κονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και διατήρησε το ρυθμό ανάπτυξης 

με θετικό πρόσημο. 

Σε σχέση με τα ζητήματα της 

απασχόλησης των νέων και των 

πολιτών στο σύνολό τους, αυτές 

καθορίζονται από τη φιλοσοφία της 

κυρίαρχης ιδεολογίας σήμερα στην 

Ε.Ε., του νεοφιλελευθερισμού. Το δι-

καίωμα στην εργασία υποτάσσεται 

στην ανάγκη των επιχειρήσεων για 

«ανταγωνιστικότητα» και περισσότε-

ρα κέρδη μειώνοντας τα δικαιώματα 

των εργαζομένων. Αυτή η προσέγγι-

ση υπήρξε μια από τις βασικές αιτίες 

της οικονομικής κρίσης. 

Δική μας θέση είναι πως η Ευ-

ρώπη χρειάζεται αλλαγή πορείας 

με διαφορετικό μοντέλο ανάπτυ-

ξης, με επίκεντρο τον άνθρωπο και 

τις ανάγκες του. 

X.Φ. Η Κύπρος, σωστά επισημαί-

νεται, επηρεάζεται σημαντικά από 

την παγκόσμια οικονομική κρίση 

και βεβαίως θα επηρεαζόταν πολύ 

περισσότερο αν δεν ήμασταν σή-

μερα στη ζώνη του Ευρώ. Αυτό που 

πρέπει να κατανοήσουμε είναι πως 

στη σύγχρονη εποχή τα έθνη-κράτη 

δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με 

επάρκεια τις σύγχρονες προκλήσεις 

και τους κινδύνους που γεννά η πα-

γκοσμιοποίηση. Αυτό δεν σημαίνει 

επιστροφή στη λογική του κρατι-

κού παρεμβατισμού και των μόνι-

μων δημοσιονομικών ελλειμμάτων. 

Σημαίνει όμως ότι χρειάζεται κοινή 

δράση σε περιφερειακό και διεθνές 

επίπεδο έτσι που να είναι δυνατή η 

δημιουργία μηχανισμών ελέγχου και 

εποπτείας της παγκοσμιοποιημένης 

οικονομίας. Χρειάζεται, δηλαδή, με 

απλά λόγια, να παγκοσμιοποιήσου-

με τους μηχανισμούς δημοκρατικού 

ελέγχου της οικονομίας, η οποία έχει 

ξεφύγει πλέον από τον έλεγχο του 

έθνους κράτους. 

Η αντιμετώπιση της ανεργίας 

θα πρέπει και αυτή να ειδωθεί μέσα 

από το πρίσμα αυτής της πραγμα-

τικότητας και μέσα από την ανάγκη 

βεβαίως για αναθέρμανση της οικο-

νομίας. Χρειάζεται, οπωσδήποτε, ένα 

στρατηγικό πλάνο για τη δημιουργία 

υποδομών, για την προώθηση με-

ταρρυθμίσεων και την προσέλκυση 

επενδύσεων, που θα λαμβάνουν υπό-

ψη τις νέες ανάγκες μιας σύγχρονης 

οικονομίας, που αξιοποιεί τις νέες τε-

χνολογίες και τα σύγχρονα μέσα βελ-

τίωσης της ανταγωνιστικότητας.

Αν εκλεγείς στις επικείμενες Ευρωεκλογές ποιες θα ήταν οι άμεσες προτεραιότητές σου;

Χ.Χ. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων είναι σίγουρα 

οι προσπάθειες που γίνονται για διέξοδο από την οικο-

νομική κρίση και η μείωση του αυξανόμενου κύματος 

ανεργίας που πλήττει τις χώρες της Ε.Ε. 

 Στην Κύπρο έχουμε θετικές εξελίξεις. Οι πολιτικές 

που ήθελαν επέκταση των ορίων αφυπηρέτησης στο 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι πολιτικές που προωθού-

σε ο ΔΗ.ΣΥ., ευτυχώς δεν πέρασαν. Κάτι τέτοιο θα ήταν 

καταστροφικό για τη νέα γενιά του τόπου. Η βασική δέ-

σμευση του προέδρου Χριστόφια προς τους νέους έγινε 

πραγματικότητα: τα προβλήματα του Ταμείου Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων επιλύθηκαν χωρίς επέκταση του ορίου 

Με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, 
Fredrik Reinfeld

Με τη Γενική Δ/ντρια του Υπουργείου Παιδείας στη Σύνοδο  
Υπουργών Παιδείας & Νεολαίας της Ε.Ε.
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αφυπηρέτησης. Η οικονομία μας στέκεται ακόμα όρθια 

και η κοινωνική ευαισθησία ενισχύεται.

 Πρέπει επίσης να δούμε πώς αξιοποιείται το ευρω-

κοινοβούλιο για τη δίκαιη λύση του κυπριακού. Για παρά-

δειγμα, κατά την πρόσφατη συζήτηση της έκθεσης προ-

όδου της Τουρκίας οι ευρωβουλευτές του ΑΚΕΛ πέτυχαν 

αναφορά για καταδίκη της Τουρκίας στο ευαίσθητο ζή-

τημα των αγνοουμένων. Την ίδια στιγμή βέβαια κάποιοι 

παραβιάζοντας την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατί-

ας, κατάγγελναν ξανά στην Ευρώπη την Κύπρο, γιατί δεν 

υποβάλαμε αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟϊκό πρόγραμμα 

«Συνεταιρισμός για την Ειρήνη».

X.Φ. Άμεση προτεραιότητα θα είναι 

η σύσταση μιας ικανής ομάδας συμ-

βούλων η οποία θα μπορεί να στηρί-

ζει το έργο του ευρωβουλευτή, αφού 

χρειάζεται να υπάρχει εξειδίκευση 

πολιτικής σε όλους τους τομείς. Την 

ίδια στιγμή κάνοντας πράξη την 

ανάγκη για περισσότερη διαβούλευ-

ση με τους πολίτες, την ανάγκη για 

περισσότερη συμμετοχή, θα καθι-

ερώσω ανοικτές συγκεντρώσεις σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, με όλους 

αυτούς με τους οποίους έχω την ευ-

καιρία να επικοινωνώ τώρα κατά τη 

διάρκεια της εκστρατείας μου σε όλη 

την Κύπρο αλλά και όσους πολίτες 

ενδιαφέρονται, προκειμένου αφενός 

να ενημερώνονται για τις πολιτικές 

που συζητούνται στην Ε.Ε. αλλά και 

για να εκφράζουν τις δικές τους από-

ψεις και εισηγήσεις. Δεν μπορεί να 

θυμόμαστε τους πολίτες μόνο όταν 

έχουμε εκλογές και η δημοκρατία δεν 

εξαντλείται μόνο στην ψηφοφορία 

κάθε πέντε χρόνια. Ο πολίτης πρέπει 

να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει 

στη διαμόρφωση αποφάσεων. Έτσι 

θα φέρουμε και την Ευρώπη πιο κο-

ντά στον πολίτη και ταυτόχρονα θα 

κάνουμε την πολιτική πιο ελκυστική. 

 Θα ήταν παράλειψη, βεβαίως, 

αν δεν σημείωνα ως άμεση προτε-

ραιότητα, ενόψει της επικειμένης 

αξιολόγησης της Τουρκίας το Δε-

κέμβριο, την ανάγκη να κινητοποι-

ήσουμε όλες μας τις δυνάμεις προς 

την κατεύθυνση του να δημιουρ-

γήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα 

οδικό χάρτη που θα διασυνδέει την 

ενταξιακή πορεία 

της Τουρκίας με συγκεκριμένα χει-

ροπιαστά βήματα στο Κυπριακό.

Τελικά, οι Ευρωεκλογές για σένα είναι κομματική ή προσωπική υπόθεση; 

Χ.Χ. Είναι πρώτα και κύρια πολιτι-

κή υπόθεση. Καλούμαστε να λάβου-

με θέση για μοντέλα ανάπτυξης, πο-

λιτικές απασχόλησης, για πολιτικές 

ελευθερίες και σαφώς ο ρόλος δεν 

μπορεί να είναι άλλος από την προ-

άσπιση των δικαιωμάτων των πολι-

τών του συνόλου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 Σε αυτές τις εκλογές ψηφίζου-

με για τις Βρυξέλλες, αλλά ψηφίζου-

με και για την Κύπρο. Κάποιοι προ-

σπαθούν να μετατρέψουν τις εκλο-

γές σε καταδίκη του προέδρου Χρι-

στόφια και των πολιτικών του. Δεν 

είναι όμως δυνατό να επιστρέψουμε 

σε χρεοκοπημένες νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές της δεξιάς. Πρέπει να δού-

με μπροστά.

X.Φ. Είναι κομματική υπόθεση στο 

βαθμό που η παρουσία μου, οι από-

ψεις που εκφέρω και η δράση μου 

θα προσθέσουν στα ποσοστά του 

ΔΗΣΥ για να εξέλθει νικητής από αυ-

τές τις εκλογές. 

Είναι βεβαίως και προσωπική υπό-

θεση όσον αφορά την απήχηση που 

έχουν στον κόσμο, την κοινωνία 

και ειδικά τους νέους οι θέσεις και οι 

αρχές τις οποίες προβάλλω. Αλλά εί-

ναι επίσης και υπόθεση όλων 

όσοι έχουν ταυτιστεί με το σύνθημα 

της εκστρατείας μας. Όλων όσοι δη-

λώνουν ότι ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ και 

πιστεύουν ότι εμείς οι νέοι έχουμε τη 

δύναμη να αλλάξουμε τα πράγματα. 

Αυτό υπερβαίνει, πιστεύω, 

κάθε άλλη διάσταση και εκφράζει 

μια ευρύτερη ανάγκη για αλλαγή 

που έχει ανάγκη η κοινωνία μας σή-

μερα.

Μπορείτε να διαβάσετε τις υπόλοιπες ερωτήσεις της συνέντευξης στην ιστοσελίδα 
του Γραφείου Αποφοίτων: www.ucy.ac.cy/alumni

Με τον Πρόεδρο της Νεολαίας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, 
Giacomo Fillbeck
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Παιδική Μουσική Παράσταση

ο γαργαληστής

Τον είδανε στο Έβερεστ με 

σκούφο σε ένα βράχο κι άλλοι μέσα 

στο πέλαγο με τα κουπιά μονάχο…

Εμείς, τον είδαμε και στο Πανε-

πιστήμιο Κύπρου να μας αφηγείται 

τις φοβερές περιπέτειές του στις 11 

και 12 Απριλίου 2009 στην Αίθουσα 

Τελετών, η οποία κατακλύστηκε από 

ενθουσιασμένους και ανυπόμονους 

μικρούς και μεγάλους. 

Η παιδική, μουσική παράσταση 

του Δημήτρη Μπασλάμ παρουσι-

άστηκε από μια ομάδα έμπειρων 

μουσικών και φυσικά τον εξαιρετικό 

αφηγητή Αντώνη Καφετζόπουλο, ο 

οποίος με κωμικούς μορφασμούς 

και το μοναδικό του στυλ κράτησε 

αμείωτο το ενδιαφέρον μας και ξε-

σήκωσε όλους όσοι είχαν την τύχη 

να εξασφαλίσουν εισιτήριο για την 

εκδήλωση του Γραφείου Αποφοί-

των. 

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος, με 

τη βοήθεια της εξαιρετικής μουσι-

κής του Μπασλάμ και τη βελούδινη 

φωνή του ερμηνευτή και οργανο-

παίχτη Φώτη Σιώτα, μας μίλησε για 

τις περιπέτειες του Γαργαληστή, 

άλλως Θεμιστοκλή, στην προσπά-

θειά του να εξασφαλίσει το περίσσιο 

γέλιο από τα παιδιά που έχουν ίσως 

πιο πολύ και από πολύ και να το με-

τατρέψει, με τη βοήθεια της κοιλιό-

δουλης και εκκεντρικής θείας του, σε 

ένα άρωμα χαράς για τα παιδιά που 

δεν έχουν ούτε αγάπη, ούτε δώρα, 

ούτε πολλή περίσσια ώρα. 

Οι μουσικοί που πλαισίωσαν 

την αφήγηση του τρυφερού παρα-

μυθιού χειρίστηκαν με δεξιοτεχνία 

εικόνες, καπέλα, σφυρίχτρες, ντου-

ντούκες, αστεία γυαλιά και μουσικά 

όργανα όπως είναι το φαγκότο, το 

βιολί, η κιθάρα, το τρομπόνι, και ο 

τζουράς δημιουργώντας μια ιδιαίτε-

ρα ευχάριστη ατμόσφαιρα. 

Η προσπάθεια οργάνωσης μιας 

εκδήλωσης για τα παιδιά των απο-

φοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου 

-και όχι μόνο!- στέφθηκε με πολύ με-

γάλη επιτυχία και ιδιαίτερο ρόλο σε 

αυτό διαδραμάτισαν οι χορηγοί μας, 

οι οποίοι δεν πτοήθηκαν από το φο-

Ε ναι λοιπόν, 
ήρθε και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου!
της Μαρίζας Λαμπίρη
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βικό κλίμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και συνέ-

δραμαν γενναιόδωρα προκειμένου να παρουσιαστεί από 

το Γραφείο Αποφοίτων στην Κύπρο αυτή η παραγωγή. 

Ευχαριστούμε θερμά, λοιπόν, το μέγα χορηγό μας, 

την εταιρία Stanleybet, το πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, την 

εταιρία Μιλτιάδης Νεοφύτου, τους φούρνους Ζορπά, το 

ξενοδοχείο Holiday Inn Λευκωσίας, τις Κυπριακές Αερο-

γραμμές και τους χορηγούς επικοινωνίας ΡΙΚ και εφημε-

ρίδα Πολίτης για τη στήριξή τους. 

Το Γραφείο Αποφοίτων σκοπεύει να συνεχίσει να ορ-

γανώνει για τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους του 

Πανεπιστημίου ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες εκδηλώ-

σεις γι’ αυτό, καλείστε να μας ενημερώνετε πάντοτε για 

τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Επίσης, μπορείτε να μας 

στέλνετε τις ιδέες σας για δραστηριότητες και εκδηλώ-

σεις που μπορούν να σας ενδιαφέρουν στην ηλεκτρονι-

κή διεύθυνση alumni@ucy.ac.cy 

Λίγα λόγια για τους συντελεστές:

Δημήτρης Μπασλάμ 
μουσικός, συνθέτης, συγγραφέας παιδικών βιβλίων

Ο Δημήτρης Μπασλάμ είναι μια πολυτάλαντη προ-

σωπικότητα που ξεδιπλώνει με τον ίδιο ενθουσιασμό 

και ευκολία τις διαφορετικές πλευρές του με ό,τι και αν 

καταπιάνεται και καταφέρνει πάντοτε να κερδίσει και να 

εκπλήξει τους φίλους των παραμυθιών και της μουσικής 

του! Γνωστός στο χώρο της ελληνικής μουσικής σκηνής 

για τη δεξιοτεχνία του στο μπάσο, κατόρθωσε μέσα σε 

λίγα χρόνια να γίνει και ξακουστός και περιζήτητος πα-

ραμυθάς με μια σύγχρονη προσέγγιση και γλώσσα που 

αγγίζει εξίσου παιδιά και μεγάλους. 

Αυτό που κυρίως χαρακτηρίζει τις δουλειές του 

Μπασλάμ είναι ο επαγγελματισμός και η φρεσκάδα. 

Τόσο η μουσική όσο και ο τρόπος αφήγησης τής κάθε 

ιστορίας κατορθώνουν να κρατήσουν αμείωτο το ενδι-

αφέρον των αναγνωστών/ακροατών και να πετύχουν 

αυτή την αβίαστη και μαγική νοητή αναπαραγωγή εικό-

νων που είναι επιθυμητή για κάθε ιστορία. 

Έχει επιμεληθεί ο ίδιος την ιστορία, τους στίχους, τη 

μουσική και τη συνολική παραγωγή των δίσκων του. Τα 

παραμύθια του κυκλοφορούν σε CD από τη Sony BMG 

και σε βιβλίο από τις εκδόσεις Επόμενος Σταθμός.

Αντώνης Καφετζόπουλος 

ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος γεννήθηκε στην Κων-

σταντινούπολη και τελείωσε το δημοτικό στο Ζωγρά-

φειο, ένα από τα λίγα εναπομείναντα ελληνικά εκπαι-

δευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κωνσταντινού-

πολη, ενώ σε ηλικία 13 ετών πήγε ως πρόσφυγας στην 

Αθήνα.

Η πρώτη του επαγγελματική εμφάνιση στο θέατρο 

ήταν κοντά στην Έλλη Λαμπέτη και στο έργο «Φιλουμέ-

να Μαρτουράνο», ενώ στην τηλεόραση έγινε γνωστός 

από την «Αστροφεγγιά» και «Το μινόρε της αυγής» και την 

«Παραγγελιά» στον κινηματογράφο.

Έχει εργαστεί ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναρι-

ογράφος και έχει διδάξει σε σεμινάρια υποκριτικής και 

σεναρίου.

Έχει παίξει σε πάνω από 40 παραγωγές (τηλεόραση, 

κινηματογράφος), έχει σκηνοθετήσει δύο κινηματογρα-

φικές ταινίες και τέσσερις τηλεοπτικές σειρές, και έχει 

γράψει πέντε σενάρια για τον κινηματογράφο και την 

τηλεόραση. 

Στην Κύπρο τον συναντήσαμε με αφορμή το ρόλο 

του ως αφηγητή στην παιδική μουσική παράσταση του 

περίφημου Γαργαληστή. 
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Το διακεκριμένο διε-

θνώς νομικό επιστήμονα 

Καθηγητή Συμεών Συμε-

ωνίδη είχε την ευκαιρία 

να απολαύσει το κοινό 

στη διάλεξη που σημα-

τοδότησε την έναρξη λει-

τουργίας του Τμήματος 

Νομικής και πραγματο-

ποιήθηκε τον Οκτώβριο 

του 2008. 

Το παρόν έδωσαν, 

εκφράζοντας την υποστήριξή τους προς το νέο Τμήμα, 

υψηλά ιστάμενοι αξιωματούχοι και πολιτειακοί παρά-

γοντες. Σημαντική ήταν και η παρουσία των 36 νέων 

φοιτητών του Τμήματος Νομικής οι οποίοι είχαν την ευ-

καιρία να συνομιλήσουν με το Γενικό Εισαγγελέα και τον 

Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, αλλά και να ανταλλά-

ξουν απόψεις με τον ομιλητή, ο οποίος τους συνεχάρη 

για την επιτυχία τους να 

εισαχθούν με πολύ υψη-

λές βαθμολογίες στο Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου.

Η ομιλία του Καθη-

γητή Συμεών Συμεωνίδη 

είχε ως θέμα τα μεγάλα 

διλήμματα που απασχο-

λούν το Ιδιωτικό Διεθνές 

Δίκαιο. Ποιο δίκαιο επι-

κρατεί όταν οι διάδικοι 

είναι υπήκοοι άλλης χώ-

ρας από αυτή όπου διεξήχθη το αδίκημα; Ποια είναι τα 

δικαιώματα του πολίτη που, εν μέσω της παγκόσμιας οι-

κονομικής κρίσης, έχει επενδύσεις στο εξωτερικό; Αυτά 

και άλλα ερωτήματα απασχόλησαν το κοινό κατά την 

πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, η οποία αποτέλεσε το 

αντικείμενο της συζήτησης και στη διάρκεια της δεξίω-

σης που ακολούθησε.

Διεθνής διάκριση για τον καθηγητή 
Κωνσταντίνο Δέλτα

Ο τίτλος του Διακεκριμένου Επι-

στήμονα για το 2008 απονεμήθηκε 

από το Διεθνές Συμβούλιο Προώ-

θησης Έρευνας1 στον Καθηγητή του 

Τμήματος Βιολογικών Επιστημών 

Κωνσταντίνο Δέλτα, διάκριση που 

αποτελεί σταθμό τόσο για τον ίδιο 

όσο και για το Πανεπιστήμιο και την 

Κύπρο γενικότερα.

Σύμφωνα με το λεκτικό της απόφασης του ΔΣΠΕ, η 

βράβευση του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δέλτα βασίστη-

κε στις πρωτοπόρες ιδέες του για την έρευνα, την ακαδη-

μαϊκή αριστεία και τις πρωτοβουλίες που πήρε για έρευνα 

στη μοριακή διαγνωστική, τις νεφροπάθειες και το πεδίο 

της νεφρογενετικής. Με την ευκαιρία των βραβείων του 

ΔΣΠΕ προς ερευνητές που έχουν διακριθεί κατά το 2008, 

το Συμβούλιο αφιέρωσε το τεύχος Δεκεμβρίου της επι-

στημονικής επιθεώρησης που εκδίδει (Recent Advances 

and Research Updates) στο γεγονός αυτό με ειδικό αφι-

έρωμα στον Καθηγητή Δέλτα και στο Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου, αποδίδοντάς του τον τίτλο «Κέντρο Αριστείας». Σε 

διάφορους άλλους τομείς της ιατρικής έρευνας έχουν 

διακριθεί κατά το 2008 ερευ-

νητές από τις Ηνωμένες Πολι-

τείες Αμερικής, τον Καναδά, 

την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βα-

σίλειο, τη Νορβηγία, τη Σουη-

δία, τη Βραζιλία και τη Χιλή.

Ο κ. Δέλτας ήταν από τους 

πρωτοπόρους στον τομέα 

της ιατρικής έρευνας στην Κύπρο, με έμφαση στις κλη-

ρονομικές ασθένειες, αρχικά στο νεοιδρυθέν Ινστιτούτο 

Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και αργότερα στο νεο-

συσταθέν Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου. Οι Ιατρικοί Σύλλογοι Λευκωσίας-Κερύνειας 

Ιπποκράτης και ο Ιατρικός Σύλλογος Λεμεσού έχουν επα-

νειλημμένως βραβεύσει τον κ. Δέλτα και τους συνεργάτες 

του για τις πρωτοποριακές έρευνές τους στον τομέα της 

ιατρικής γενετικής και την προσφορά τους στον τόπο μας 

κατά τα τελευταία 15 έτη. 

Η Τελετή βράβευσης του Καθηγητή Δέλτα πραγμα-

τοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2009, στο Αμφιθέατρο 

του κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λε-

βέντης» στην Πανεπιστημιούπολη. 

Άνοιξε τις πύλες του το Τμήμα Νομικής

1  Το Διεθνές Συμβούλιο Προώθησης Έρευνας ιδρύθηκε το 1993 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στοχεύει στην προαγωγή της έρευνας στους τομείς των 
επιστημών και της ιατρικής, την αναγνώριση και ενθάρρυνση της εργασίας των επιστημόνων και τη θέσπιση βραβείων προς επιστήμονες οι οποίοι 
αριστεύουν στους διάφορους τομείς των επιστημών και την έρευνα. 
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πέτυχε να αναλάβει τη δι-

οργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Χειροσφαί-

ρισης που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2010.

Παρά το ότι υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλος συναγωνισμός 

για τη διεκδίκηση των πρωταθλημάτων από χώρες όπως 

είναι η Κροατία και η Πορτογαλία, οι οποίες είναι παρα-

δοσιακά δυνατές στη χειροσφαίριση, το Πανεπιστήμιο 

κατόρθωσε να κερδίσει την ανάληψη της ευρωπαϊκής, 

αθλητικής διοργάνωσης. 

Η απόφαση της Ένωσης Αθλητισμού Ευρωπαϊκών Πα-

νεπιστημίων (European University Sports Association) εί-

ναι απόδειξη της εκτίμησης που χαίρει το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και την Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ιδιαίτερα 

μετά τη διοργάνωση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος 

Beach Volley φοιτητών/τριών τον Ιούνιο του 2006 στον 

Πρωταρά. 

Το χειμερινό εξάμηνο, οι αντιπροσωπευτικές 

ομάδες του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχαν 

σε όλα τα ατομικά και ομαδικά αθλήματα που 

διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστη-

μιακών Αγώνων (Κ.Ο.Π.Α.). 

Στους Παγκύπριους Πανεπιστημιακούς 

Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου γυναικών 2.000μ. και 

ανδρών 4.000μ., το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέ-

κτησε την πρώτη τιμητική θέση στον ομαδικό 

γυναικών και τη δεύτερη στον ομαδικό ανδρών. 

Οι φοιτήτριες, Μαρία Χριστοφή και Κωνσταντίνα 

Πράτση, κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση 

αντίστοιχα στον ατομικό γυναικών.

Στα ομαδικά αθλήματα οι ομάδες του Πανε-

πιστημίου μάς αντιπροσώπευσαν με τον καλύ-

τερο τρόπο. Η ομάδα Futsal ανδρών κατέκτησε 

επάξια το πρωτάθλημα. Η καλαθόσφαιρα γυ-

ναικών και η πετόσφαιρα ανδρών κατέλαβαν τη 

δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στους Παγκύ-

πριους Πανεπιστημιακούς Αγώνες. 

Οι αθλητές και οι ομάδες του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου θα τιμηθούν σε ειδική τελετή βρά-

βευσης που διοργανώνει κάθε χρόνο η Κυπρι-

ακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακών Αγώνων 

(Κ.Ο.Π.Α.) και από το Γραφείο Αθλητισμού του 

Πανεπιστημίου Κύπρου στις ετήσιες βραβεύσεις 

2008-2009. 

Διοργάνωση 
του ευρωπαϊκού 
πανεπιστημιακού 
πρωταθλήματος 
χειροσφαίρισης 2010

Αθλητικές επιτυχίες του πανεπιστημίου

23



ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  
ΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

Το όνομα Europeana.eu προς το παρόν ίσως να μην είναι 

τόσο γνωστό, παρόλα ταύτα πρόκειται για ένα πολύ φι-

λόδοξο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 

στοχεύει να καταστήσει μέχρι το 2010 προσβάσιμη την 

ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά δυο χιλιάδων χρό-

νων με ένα κλικ. Πρόκειται για μια διαδικτυακή βιβλιο-

θήκη στην οποία θα εναποτίθεται ηλεκτρονικά υλικό 

«κειμένων, εικόνων, αντικειμένων, ήχου και οράματος» 

από τις πλείστες βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία της Ευ-

ρώπης. Επί του παρόντος, στη δοκιμαστική εκδοχή της 

Europeana.eu που έχει διατεθεί στο διαδίκτυο, παρατίθε-

νται οι συλλογές των, Rijksmuseum, Musée de Louvre και 

Netherlands Institute for Art History. 

Αυτή η προσπάθεια στοχεύει να ελκύσει το ενδιαφέ-

ρον όλου του κόσμου, κάτι το οποίο προσπαθεί να επι-

τύχει η ομάδα της Europeana με το να επιτρέπει και να 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού κοινού. Η 

αποκρυσταλλωμένη εκδοχή της Europeana.eu θα είναι 

πολύγλωσση και όσο το δυνατόν πιο «φιλική» προς το 

χρήστη. Επιπλέον, έχουν καταβληθεί μεγάλα χρηματικά 

ποσά για την αγορά των πνευματικών δικαιωμάτων των 

βιβλίων, καθώς η ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη φι-

λοδοξεί να κατακτήσει μια αγορά με κυριότερο ανταγωνι-

στή τη google books.

Η συλλογή περίπου δέκα εκατομμυρίων πολιτισμι-

κών πηγών και η διάθεσή τους σε έναν και μοναδικό 

ιστοχώρο είναι ένα επίτευγμα, το οποίο πρωταρχικά 

αποτινάσσει τις ελιτίστικες απαιτήσεις που συνοδεύουν 

συνήθως την έκθεση και πρόσβαση σε «πολιτισμικά υλι-

κά». Μέσω της Europeana.eu ο ερευνητής θα μπορεί να 

βρει το υλικό του χωρίς να ταξιδέψει, χωρίς να ταλαιπω-

ρηθεί, χωρίς να ξοδέψει. Πέραν των νέων δυνατοτήτων 

έρευνας, η Europeana.eu εισάγει ένα είδος «ηλεκτρονι-

κού τουρισμού», μέσω του οποίου ο καθένας από εμάς 

από τη βάση του, μπορεί να επισκεφθεί ψηφιακά σημα-

ντικές βιβλιοθήκες, αρχεία, και μουσεία της Ευρώπης. Η 

συγκεκριμένη δυνατότητα δημιουργεί οικειότητα με την 

ευρωπαϊκή πολιτισμική κληρονομιά, καθώς και μια νέα 

πολιτισμική κοινότητα η οποία αίρει τα φυσικά γεωγρα-

φικά σύνορα.

Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας 

«ψηφιακής συλλογικής μνήμης» και για τη χρήση της θα 

χρειάζεται μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η καινοτομία 

του εγχειρήματος έγκειται στο ότι αυτός ο κόσμος επι-

τρέπει στον Αριστοτέλη, τον Da Vinci και τον Einstein να 

συναντώνται κάτω από την ίδια στέγη. Τώρα το ερώτημα 

κατά πόσο γίνεται η ιστορία προσβάσιμη ή δημιουργείται 

μια ιστορία μένει ανοικτό…

Europeana.eu
της Μαρίας Γρουτίδου, απόφοιτης ΚΦΙ 2003

O Ηρόδοτος Ηροδότου, απόφοιτος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και δάσκαλος στη Δημοτική Εκπαίδευση, εκθέτει από τις 3-5 

Ιουνίου 2009 στην πινακοθήκη του Δήμου Λακατάμειας, μια σειρά από προσωπικά του έργα 

ζωγραφικής και φωτογραφίας. Ο Ηρόδοτος ασχολήθηκε με τη φωτογραφία κατά τα φοιτητικά του χρόνια. Υπήρξε 

ιδρυτικό στέλεχος του Φωτογραφικού Ομίλου του Πανεπιστημίου Κύπρου, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος για τα 

τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας του και παρακολούθησε μαθήματα φωτογραφίας, στο πλαίσιο του Ομίλου, από 

το φωτογράφο και δάσκαλο φωτογραφίας Τάσο Κυριακίδη. Το ενδιαφέρον του για τη φωτογραφία συνεχίστηκε και 

μετά την αποφοίτησή του. Παρακολούθησε διάφορα σεμινάρια καλλιτεχνικής 

φωτογραφίας, καθώς επίσης και σεμινάρια που είχαν σχέση με την ιστορία και 

την κριτική της τέχνης γενικότερα. Η μελέτη της ιστορίας της φωτογραφίας, όπως 

και το έργο των μεγάλων φωτογράφων είναι μέσα στις βασικές προτεραιότητες 

της επιμόρφωσής του.

Είναι μέλος της Φωτογραφικής Εταιρίας Κύπρου και του Φωτογραφικού 

Ομίλου Στροβόλου. Φωτογραφίες του έχουν διακριθεί τόσο στην Κύπρο 

όσο και το εξωτερικό.  Μάλιστα, από τον Ιανουάριο του 2004, δύο από τις 

φωτογραφίες του φιλοξενούνται στο Μουσείο Φωτογραφίας της Καταλονίας 

στην Ισπανία. Το 2004, κατέλαβε την 1η θέση στο διαγωνισμό Φωτογράφος 

της Χρονιάς 2004 της Φωτογραφικής Εταιρίας Κύπρου – Τμήμα Λευκωσίας.
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Στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων με θεματική 

την οικολογία στην πράξη και σε συνέχεια της περσι-

νής επιτυχημένης εκδήλωσης για τις κλιματολογικές 

αλλαγές του πλανήτη, το Γραφείο Αποφοίτων οργά-

νωσε ακόμα μια εκδήλωση με θέμα, Περιβαλλοντική 

Αρχιτεκτονική στην Κύπρο σε συνεργασία με την Πο-

λυτεχνική Σχολή. 

Ο Αιμίλιος Μιχαήλ, αρχιτέκτονας μηχανικός και 

Ειδικός Επιστήμονας στο πρόγραμμα Αρχιτεκτονι-

κής, ανέπτυξε το θέμα του περιβαλλοντικού σχεδι-

ασμού στη σύγχρονη αρχιτεκτονική πρακτική, ενώ 

ο Δρας Πάρις Φωκαϊδης, Ειδικός Επιστήμονας στο 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περι-

βάλλοντος, μίλησε για την υφιστάμενη κατάσταση 

και τις προκλήσεις του μέλλοντος σχετικά με τον ενερ-

γειακό σχεδιασμό των κτιρίων. Χαιρετισμό απεύθυνε 

ο κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Επίτροπος Περιβάλ-

λοντος της Κύπρου. 

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρία Fysair 

Ltd και χορηγός επικοινωνίας η εφημερίδα Πολίτης. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 

6 Μαΐου 2009 στην αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου 

Συμβουλίου/Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, 

στην Πανεπιστημιούπολη. 

Τις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείτε να τις 

βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Αποφοίτων.

Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική στην Κύπρο

Από αριστερά: Αιμίλιος Μιχαήλ, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και Πάρις Φωκαϊδης.

Ο Δημήτρης Βαμβάτσικος, 

Πρόεδρος του Συμβουλίου για θέματα αποφοίτων.
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Ο Φίλιππος Κατράνης αποφοί-

τησε τον Ιούνιο του 1999 από το 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοί-

κησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση 

τη Λογιστική. Είναι επίσης κάτοχος 

του διπλώματος του Association 

of Chartered Certified Accountants 

(ACCA). 

Εργασιακή εμπειρία
Στην PricewaterhouseCoopers ερ-

γάστηκε στον τομέα του Audit and 

Business Advisory Services, με κύριο 

αντικείμενο εργασίας τον έλεγχο 

εταιρειών που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα των Χρηματοοικονομι-

κών Υπηρεσιών. Η εμπειρία που απο-

κόμισε σε αυτή τη θέση του έδωσε 

μια ευρεία αντίληψη για τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας των επι-

χειρήσεων τόσο στην Κύπρο όσο και 

το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της 

υπηρεσίας του στην εταιρεία, προ-

ήχθηκε σε Senior Associate και στη 

συνέχεια σε Assistant Manager, θέση 

την οποία κατείχε μέχρι και το 2004 

που αποχώρησε για να εργαστεί στο 

Γενικό Λογιστήριο.

Στο Γενικό Λογιστήριο της Δημο-

κρατίας προσελήφθηκε ως Λογιστής 

και τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση 

Δημοσίων Συμβάσεων, την Αρμόδια 

Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις 

στην Κύπρο. Σε αυτήν τη θέση έχει 

εμπλοκή σε αρκετά θέματα προσφο-

ρών, διεξάγει μελέτες και προτείνει 

τρόπους αντιμετώπισης για τα προ-

βλήματα που προκύπτουν σε θέμα-

τα δημοσίων συμβάσεων. Εκπροσω-

πεί την Κύπρο σε συνεδριάσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε ομά-

δες εργασίας που έχουν οργανωθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέ-

ματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές 

προσφορές και για θέματα καταπο-

λέμησης της απάτης σε σχέση με τα 

ευρωπαϊκά κονδύλια. 

Στην παρούσα φάση της κα-

ριέρας του έχει αναλάβει Διευ-

θυντής Έργου για την εισαγωγή 

του Ηλεκτρονικού Συστήματος 

Σύναψης Συμβάσεων στην Κύπρο 

(e-procurement), που αποτελεί μια 

πολύ σημαντική δραστηριότητα 

στον τομέα του σε ευρωπαϊκό επί-

πεδο. Παράλληλα, ενεργεί ως το 

σημείο επαφής με την Ευρωπαϊκή 

Υπηρεσία για την καταπολέμηση 

της απάτης για θέματα παρατυπιών 

που αφορούν τα ευρωπαϊκά κονδύ-

λια που διατίθενται στην Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

Προσωπικά στοιχεία  
και οικογενειακή κατάσταση

Κατάγεται από το Αρναδί της 

Αμμοχώστου και γεννήθηκε στις 30 

Αυγούστου του 1975 στη Λεμεσό. 

Το 2000 παντρεύτηκε το άλλο του 

μισό, την Άντρη και τον Αύγουστο 

του 2005 ήρθε στη ζωή η κόρη τους 

Νεφέλη, στην οποία έχει μεγάλη 

αδυναμία.

Άλλα ενδιαφέροντα
Ο Φίλιππος ασχολείται από τα 

παιδικά του χρόνια ενεργά με τον 

αθλητισμό. Έπαιξε για χρόνια στην 

πρώτη ομάδα της Ανόρθωσης Αμ-

μοχώστου στην Πετόσφαιρα και 

αγωνίστηκε στις Εθνικές Ομάδες 

Πετόσφαιρας της Κύπρου (Αντρών, 

Εφήβων και Ενόπλων). Κατά τη 

διάρκεια των σπουδών του αγωνί-

στηκε με την ομάδα Πετόσφαιρας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια είναι παί-

κτης και προπονητής στην ομάδα 

Πετόσφαιρας αντρών της Ολυμπιά-

δας Νεαπόλεως.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ

Φίλιππος Κατράνης
του Δώρου Θεοδώρου, απόφοιτου του Τμήματος ΔΔΕ, 2004

απόφοιτος26
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