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Θα διαβάσετε για την πρώτη ανοικτή διάλεξη του 

Νομπελίστα Καθηγητή Χριστόφορου Πισσαρίδη 

στην Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ιδιαίτε-

ρο υπερήφανο που έχει πλέον στους κόλπους του 

τον κ. Πισσαρίδη, ο οποίος διδάσκει στη Σχολή Οι-

κονομικών Επιστημών και Διοίκησης από το τρέχον 

εξάμηνο. 

Για το τεύχος αυτό, είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε 

και να συνομιλήσουμε με τον απόφοιτο Σάββα Γρη-

γορίου, ο οποίος είναι Marketing Manager της Pepsi-

Cola στην εταιρία Α&P (Andreou & Paraskevaides) 

Enterprises Ltd. 

Στις σελίδες του 5ου τεύχους, θα διαβάσετε για τις 

σημαντικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 

τους περασμένους μήνες στο Πανεπιστήμιο, για επι-

τεύγματα μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και 

νέα που αφορούν τους απόφοιτους. 

Μη ξεχνάτε να μας στέλνετε τις προτάσεις σας για 

μελλοντικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, συνεστιά-

σεις, διαλέξεις, κ.ά. που θα θέλατε να οργανώσει το 

Γραφείο Αποφοίτων. 

Εύχομαι σε όλους σας καλή ανάγνωση!

Μαρίζα Λαμπίρη

Υπεύθυνη του Γραφείου Αποφοίτων

Σε αυτό το τεύχος…

Γ Ι Ν Ε  Κ Ι  Ε Σ Υ  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η Σ
Σ Ε  Σ Υ Μ Φ Ε Ρ Ε Ι

θέατρο ένα
Λεωφόρος Αθηνάς 4, Λευκωσία 1016, Τηλέφωνο 2234 8203
theatroena@cytanet.com.cy



Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά τη συνεδρία της στις 13 Οκτωβρίου 

2010, δήλωσε υπερήφανη για την εξαιρετικά σημαντική για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

αλλά και για ολόκληρη την Κυπριακή κοινωνία, διάκριση του Καθηγητή Χριστόφορου 

Πισσαρίδη, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Οικονομικών. 

Η ημέρα ανακοίνωσης της απονομής του Νόμπελ στον Καθηγητή Πισσαρίδη, μέλους του ακαδημαϊκού προσωπι-

κού του Πανεπιστημίου από το Μάιο του 2010, θα αποτελεί για το Ίδρυμα κορυφαία ιστορική στιγμή, όπως είναι και 

η ημερομηνία της εγκαθίδρυσής του. Ο πρώτος Κύπριος νομπελίστας διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην εξέλιξη του 

Ιδρύματος, αφού υπήρξε μέλος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του και συμμετείχε στην εκλογή του πρώτου 

ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης.

Ο Καθηγητής Πισσαρίδης έθεσε με το παράδειγμά του τα πρότυπα ακαδημαϊκής αριστείας που επιδιώκει το Πανε-

πιστήμιο, το οποίο αναγνωρίζοντας την προσφορά του στα Οικονομικά και τη διεθνή επιστημονική ακτινοβολία του 

τον ανακήρυξε σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης. Η Σύγκλητος παρατηρεί ότι 

η διάκριση του μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου με το Νόμπελ Οικονομικών τιμά το Ίδρυμα 

και επαναπροσδιορίζει τους στόχους για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα. 

Περαιτέρω, η Σύγκλητος αναγνωρίζει ότι το έργο του Καθηγητή Πισσαρίδη εκπονήθηκε σε διακεκριμένα Πανεπι-

στήμια του εξωτερικού. Ωστόσο η επιθυμία που ο ίδιος εξέφρασε να επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του, σε συν-

δυασμό με τη διαχρονική συνεργασία του με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο εξελίσσεται σε ίδρυμα αριστείας με 

ευρωπαϊκό προσανατολισμό, συνετέλεσαν στο να αποδεχθεί να αναλάβει την Έδρα Marfin Laiki Bank στις Ευρωπαϊκές 

Σπουδές και να διδάσκει πλέον στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το ερχόμενο εξάμηνο.

Το Νόμπελ Οικονομικών στον Χριστόφορο Πισσαρίδη
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Στιγμιότυπο από τη δημοσιογραφική διάσκεψη που παραχώρησε ο Καθηγητής Χριστόφορος Πισσαρίδης μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου
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O Χριστόφορος Πισσαρίδης  

και το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Υπήρξε μέλος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 1989 μέχρι το 1995. Ανα-

κηρύχθηκε σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών και Διοίκησης στις 12 Φεβρουαρίου 2009. Διε-

τέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδη-

μαϊκού έτους 2009-2010. Το Μάιο του 2010 αποδέχτηκε τη 

θέση του Κατόχου της Έδρας Marfin Laiki Bank στις Ευρω-

παϊκές Σπουδές του Τμήματος Οικονομικών .

Η πρώτη ανοικτή διάλεξη  
του νομπελίστα Καθηγητή

Στην κατάμεστη από κόσμο Αίθουσα Τελετών, ο Καθη-

γητής Χριστόφορος Πισσαρίδης, κάτοχος του Βραβείου 

Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών 2010 και κάτοχος της 

Έδρας Marfin Laiki Bank στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Τμή-

μα Οικονομικών του Παν επιστημίου Κύπρου, έδωσε στις 20 

Ιανουαρίου 2011 την πρώτη του διάλεξη στην Κύπρο. 

Ο Καθηγητής Χριστόφορος Πισσαρίδης, ο οποίος 

διδάσκει πλέον στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου, έδωσε στην ελληνική γλώσσα την ομιλία 

που εκφώνησε κατά την τελετή απονομής των Βραβείων 

Νόμπελ στη Στοκχόλμη με θέμα, Ισορροπία στην αγορά 

εργασίας υπό όρους τριβών αναζήτησης (Equilibrium in the 

Labour Market with Search Frictions). 

Την έναρξη της εκδήλωσης εκήρυξε ο Πρύτανης 

του Παν επιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης, ο οποίος στον χαιρετισμό του σημείω-

σε: «η παρουσία του Καθηγητή Πισσαρίδη ανάμεσά μας 

θα λειτουργεί ως ένα ζωντανό πρότυπο και μία συνεχή 

έμπνευση για τους ακαδημαϊκούς και τους φοιτητές μας. 

Αισθανόμαστε ενδυναμωμένοι από την παρουσία του στο 

Παν επιστήμιο Κύπρου. Μας βοηθά να οραματιζόμαστε και 

να επιδιώκουμε την προσωπική μας ανάπτυξη, με απώτερο 

στόχο την εξέλιξη του τόπου μας». 

Σε χαιρετισμό του ο Αντιπρόε-

δρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Marfin Laiki Bank κ. Νεοκλής 

Λυσάνδρου εξέφρασε την ικανοποί-

ησή του γιατί «σήμερα ο Χριστόφορος 

Πισσαρίδης καταλαμβάνει την Έδρα 

Marfin Laiki Bank στις Ευρωπαϊκές 

Σπουδές του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

εργάζεται και διδάσκει στην πατρίδα 

μας, λαμπρύνοντας με την παρουσία 

του το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του τόπου μας». 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 

και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής 

Λούης Χριστοφίδης προέβη σε μια σύντομη παρουσί-

αση της ζωής και του έργου του Καθηγητή Πισσαρίδη. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «ο Χριστόφορος Πισσα-

ρίδης συνέβαλε με πολλούς τρόπους και πολύ ουσιαστικά 

στη δημιουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου, ένα επίτευγμα 

για το οποίο μία σειρά Προέδρων της Δημοκρατίας και κυ-

βερνήσεων πρέπει να είναι υπερήφανοι».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Εξο-

χότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Δη-

μήτρης Χριστόφιας, η Ερίτιμος κυρία Έλση Χριστόφια, 

εκπρόσωποι της Αρχιεπισκοπής και της Εκκλησίας της 

Κύπρου, αρχηγοί και εκπρόσωποι κομμάτων, πολιτεια-

κοί αξιωματούχοι, βουλευτές, ακαδημαϊκοί, φοιτητές και 

πλήθος κόσμου.

Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει τη διάλεξη, κα-

θώς και να διαβάσει τις σχετικές ομιλίες από την ιστοσε-

λίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy (Θεματι-

κή ενότητα, Στο Επίκεντρο).

απόφοιτος4



Έτοιμο είναι πλέον το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου να προχωρήσει με τον 

τελικό σχεδιασμό της Πολυτεχνικής 

Σχολής, αφού ο αρχιτεκτονικός δια-

γωνισμός που έχει προκηρύξει για 

τις εν λόγω κτηριακές εγκαταστά-

σεις έχει λήξει με επιτυχία. 

Στο πλαίσιο του Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού για τις Κτηριακές Εγκα-

ταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής, 

η κριτική επιτροπή αποφάσισε την 

απονομή των πιο κάτω βραβείων και 

επαίνων στις προτάσεις των αναφε-

ρόμενων Αρχιτεκτόνων.

1ο Βραβείο: Χρυσάνθου – Κωτσιό-

πουλος – Παπαχρίστου

2ο Βραβείο: IGNACIO GARAI ZABALA 

(IDOM)

3ο Βραβείο: Αλέξανδρος Γαβριηλίδης 

και Αλέξανδρος Τομπάζης

Έπαινος: BETAPLAN A.E.M.

Έπαινος: Κωνσταντίνος Μαραθεύτης

Σημειώνεται ότι σύντομα θα ανα-

κοινωθεί η ημερομηνία απονομής 

των Βραβείων καθώς και ο χώρος 

και χρόνος όπου θα λάβει χώρα η 

έκθεση όλων των μελετών που υπε-

βλήθηκαν στον Διαγωνισμό.

Στην τελική ευθεία το Πανεπιστήμιο  
για το σχεδιασμό της Πολυτεχνικής Σχολής

νέ
α

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνε-

χίζει σταθερά την ευρωπαϊκή και 

παγκόσμια διάκρισή του επιτυγχά-

νοντας την αντιπροεδρία του Ευ-

ρωπαϊκού Διαπανεπιστημιακού Κέ-

ντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και τον Εκδημοκρατισμό (European 

Inter University Centre for Human 

Rights and Democratisation-EIUC) 

με έδρα τη Βενετία, ενός από τα 

επτά πανευρωπαϊκά ακαδημαϊκά 

ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης 

των οποίων κύρια χρηματοδότρια 

είναι η ΕΕ.

Η σημαντική αυτή διάκριση 

επιτεύχθηκε χάρις στην εκλογή 

στο αξίωμα της Αντιπροέδρου του 

Κέντρου της Καλλιόπης Αγαπίου-

Ιωσηφίδου, Επίκουρης Καθηγήτρι-

ας στο Τμήμα Κοινωνικών και Πο-

λιτικών Επιστημών και κατόχου της 

πρώτης Έδρας ευρωπαϊκών σπου-

δών Jean Monnet που απονεμήθη-

κε στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή (2001), στην οποίαν ανή-

κει και η πρωτοβουλία της συνερ-

γασίας αυτής. Αδιαμφισβήτητα, η 

εξέλιξη αυτή ανοίγει νέους ορίζο-

ντες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Το EIUC (http://www.eiuc.org) 

αναφέρεται ρητά στον Κανονισμό 

1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου για την 

καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού 

μέσου για την προαγωγή της δημο-

κρατίας και των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου παγκοσμίως. 

Η πλέον χαρακτηριστική δρα-

στηριότητα του EIUC είναι η προσ-

φορά του Ευρωπαϊκού Μάστερ στα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και στον 

Εκδημοκρατισμό (http://www.

emahumanrights.org), με πάνω 

από χίλιους αποφοίτους στο ενερ-

γητικό του, το οποίο αποτελεί ση-

μείο αναφοράς για όλα τα χρημα-

τοδοτούμενα από την ΕΕ Μάστερ 

στις υπόλοιπες ηπείρους. Εδράζε-

ται στη συνεργασία σαράντα ένα 

κορυφαίων πανεπιστημίων και 

από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. 

Το Συμβούλιο Κυβερνητών, στο 

οποίο το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

συμμετέχει ενεργά από το 2006, 

έχει εγκαινιάσει μια σειρά από εμ-

βληματικές δραστηριότητες με 

προεξάρχουσα αυτή της Venice 

Academy on Human Rights και 

πρώτο ομιλητή το Νομπελίστα Κα-

θηγητή Amartya Sen (http://www.

eiuc.org/veniceacademy/).

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Αντιπροεδρία 
Πανευρωπαϊκού Οργανισμού Ανώτατης Εκπαίδευσης 
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Σε μια  λαμπρή εκδήλωση και 

μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγμα-

τοποιήθηκε η τελετή μεταβίβασης 

εξουσίας των Πρυτανικών Αρχών, 

στην Αίθουσα Τελετών του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, την Πέμπτη, 13 

Ιανουαρίου 2011.

Κατά   τη διάρκεια της εκδήλω-

σης που είχε τη μορφή ανοικτής 

συνεδρίας της Συγκλήτου, μεταβι-

βάστηκε η εξουσία των πρυτανικών 

αρχών στον Καθηγητή Κωνσταντί-

νο Χριστοφίδη, τον νέον Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι νέοι 

Αντιπρυτάνεις είναι οι: Καθηγητής 

Αθανάσιος Γαγάτσης, Αντιπρύτα-

νης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας, 

Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οι-

κονομικών και Διοίκησης. 

«Ο τόπος  και  η  κυβέρνηση  προσ-

δοκούν πολλά  από  την  ακαδημαϊκή 

κοινότητα στο σύνολό της και βέβαια 

από   το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις 

νέες Πρυτανικές Αρχές», ανέφερε με-

ταξύ άλλων ο Υπουργός Παιδείας και 

Πολιτισμού Ανδρέας Δημητρίου, ο 

οποίος εκπροσώπησε τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας απευθύνοντας σύ-

ντομο ευχητήριο μήνυμά του. Αφού 

συνεχάρη τις νέες Πρυτανικές Αρχές 

για την ανάληψη των καθηκόντων 

τους, ευχήθηκε εκ μέρους της πολι-

τείας, αλλά και του ιδίου προσωπικά 

καλή επιτυχία στο έργο τους. Όπως 

δήλωσε ο Υπουργός,  «Προσδοκούμε 

από το Πανεπιστήμιο Κύπρου να συ-

νεχίσει να αναπτύσσεται ως το πρώ-

το Πανεπιστήμιο του τόπου προς τις 

κατευθύνσεις προς τις οποίες βάδισε 

με επιτυχία μέχρι σήμερα.   Δηλαδή 

την παροχή προπτυχιακών και μετα-

πτυχιακών σπουδών υψηλής ποιό-

τητας στους νέους μας. Την έρευνα 

που ανοίγει δρόμους στην καλύτερη 

κατανόηση του κόσμου και ενισχύει 

τη θέση μας στη διεθνή επιστήμη. Να 

συμβάλλει στην ωρίμανση της κοινω-

νίας μας και στην πιο αποτελεσματική 

λύση των προβλημάτων της».

Από την πλευρά του, ο νέος Πρύ-

τανης Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 

εξέφρασε τη βαθειά του εκτίμηση σε 

όσους υπηρέτησαν το Πανεπιστήμιο 

τα χρόνια που πέρασαν και ιδιαίτερα 

στους απερχόμενους, Πρύτανη Σταύ-

ρο Α. Ζένιο και Αντιπρύτανη Αντώνη 

Κάκα για την άριστη και δημιουργική 

συνεργασία που είχαν τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια.   Περαιτέρω, ο Πρύ-

τανης τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, επαναπροσ διορίζοντας την 

πνευματική του ταυτότητα, πρέπει 

να καταστεί το πνευματικό εργαστήρι 

της Δημοκρατίας και το ερευνητικό 

εργαστήρι της Επιστήμης. Συγκε-

κριμένα ανέφερε ότι για τον ίδιο, το 

Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος πνευ-

ματικής συνάντησης. «Επιδιώκουμε», 

πρόσθεσε, «ένα Πανεπιστήμιο δημι-

ουργικό, εξωστρεφές, δυναμικό, που δε 

θα φοβάται τις προκλήσεις, αλλά θα τις 

μεταμορφώνει σε ευκαιρίες και θα βά-

ζει για τον εαυτό του τον πήχυ ψηλά. Θέ-

λουμε να πραγματοποιήσουμε μια νέα 

ιστορική συνάντηση ανάμεσα στους 

λόγιους, τους επιστήμονες και τους 

σπουδαστές, ως βάθρο για την πνευμα-

τική επανίδρυση της Δημοκρατίας των 

Γραμμάτων».   Την τελετή παρακολού-

θησαν εκ μέρους του  Μακαριοτάτου, 

ο Χωρεπίσκοπος Μεσαορίας, Υπουρ-

γοί, εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών 

κομμάτων, πρέσβεις, βουλευτές, δή-

μαρχοι, ακαδημαϊκοί, φοιτητές, συγ-

γενείς και φίλοι της απερχόμενης και 

της νέας πρυτανείας.

Παραδόθηκε η σκυτάλη στην Νέα Πρυτανεία
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Η Ιταλική Δημοκρατία τίμησε τον ποιητή και 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Μιχάλη Πιερή

Στις 17 Ιανουαρίου 2011, ο Πρέ-

σβης της Ιταλίας στην Κύπρο, κ. 

Alfredo Bastianelli, επέδωσε στον 

Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχο-

λής Καθηγητή Μιχάλη Πιερή το 

παράσημο του Commendatore του 

Τάγματος του Αστέρα της Ιταλικής 

Αλληλεγγύης, το οποίο εθεσπίστη-

κε το 1947 από τον πρώτο μεταπο-

λεμικό Πρόεδρο της Ιταλικής Δημο-

κρατίας Enrico De Nicola και με το 

οποίο η Ιταλική Δημοκρατία τιμά 

διακεκριμένους ξένους και απόδη-

μους Ιταλούς με σημαντική συμβολή 

στην προώθηση του ιταλικού πο-

λιτισμού, της ιταλικής γλώσσας και 

της διεθνούς παρουσίας της Ιταλίας 

γενικότερα.

Η παρασημοφόρηση έγινε εκ 

μέρους του Πρόεδρου της Δημο-

κρατίας της Ιταλίας, H.E. Giorgio 

Napolitano, σε μια σεμνή τελετή στο 

Αρχοντικό Αξιοθέας, στην οποία πα-

ρέστησαν ο Πρέσβης της Ελλάδας 

στην Κύπρο κ. Βασίλης Παπαϊωάν-

νου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης, ο πρώην Πρύτανης 

Καθηγητής Νικόλας Παπαμιχαήλ, ο 

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομι-

κών κ. Αντρέας Χριστοφίδης, κ.ά.

Στην προσφώνησή του, ο Πρέ-

σβης της Ιταλίας αναφέρθηκε στο 

ερευνητικό και στο ποιητικό έργο 

του Καθηγητή Πιερή, τονίζοντας ιδι-

αίτερα την προσφορά του στον πολι-

τισμό μέσω του Πολιτιστικού Φεστι-

βάλ και του Θεατρικού Εργαστηρίου 

του Παν επιστημίου Κύπρου, αλλά και 

τη συμβολή του στην προβολή του 

ιταλικού πολιτισμού στην Κύπρο και 

την ανάπτυξη των πολιτισμικών σχέ-

σεων μεταξύ των δύο χωρών.

Αναφερόμενος στο σκεπτικό 

της βράβευσης, ο κύριος Bastianelli 

επεσήμανε ότι ο Μιχάλης Πιερής 

έχει αποδείξει με ποικίλους τρόπους 

το ενδιαφέρον και την ευαισθησία 

του προς την ιταλική κουλτούρα και 

έχει αναπτύξει στενές πολιτισμικές 

σχέσεις με την Ιταλία, ενώ ένα ση-

μαντικό μέρος της ποίησής του είναι 

εμπνευσμένο από τις επισκέψεις του 

σε ιταλικές πόλεις όπως η Ρώμη, το 

Βιτέρμπο, η Φεράρα, η Ραβέννα, το 

Μιλάνο, η Νάπολη, το Παλέρμο, η 

Κατάνια.

Ο Πρέσβης της Ιταλίας αναγνώρι-

σε τη συμβολή του Καθηγητή Πιερή 

στην πραγματοποίηση του Ιταλικού 

Πολιτιστικού Μήνα που διοργανώνει 

κάθε χρόνο η Πρεσβεία της Ιταλίας 

στην Κύπρο, και τόνισε ότι χάρη στις 

καλές του σχέσεις με εκπροσώπους 

του πνευματικού και πολιτιστικού 

χώρου στην Ιταλία, αλλά και στο 

κύρος και την καταξίωση που έχει 

στους ακαδημαϊκούς και πνευματι-

κούς κύκλους της Κύπρου, ο Μιχάλης 

Πιερής συμβάλλει σημαντικά στην 

προβολή του ιταλικού πολιτισμού 

στη χώρα μας.

Στην αντιφώνησή του, ο τιμώ-

μενος επεσήμανε την όσμωση που 

υπήρχε ανά τους αιώνες μεταξύ του 

Δημιουργία νέας ωκεάνιας κλιματολογικής βάσης 
δεδομένων για τις ευρωπαϊκές θάλασσες

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε 

από τις 15 – 17 Φεβρουαρίου 2010 

στην Πανεπιστημιούπολη επιστημο-

νική συνάντηση που αφορούσε τη 

δημιουργία της νέας ωκεάνιας – θα-

λάσσιας κλιματολογικής βάσης φυ-

σικό-βιοχημικών δεδομένων για τις 

Ευρωπαϊκές θάλασσες. Η ανωτέρω 

συνάντηση υλοποιήθηκε στο πλαί-

σιο του ερευνητικού προγράμματος 

του Κοινού Κέντρου Ερευνών της 

Ε.Ε. SeaDataNet, που στόχο έχει την 

ανάπτυξη της πανευρωπαϊκής υπο-

δομής στην ωκεάνια και θαλάσσια 

πληροφόρηση και σε αυτή συμμε-

τείχαν είκοσι και πλέον εμπειρογνώ-

μονες από χώρες της ΕΕ. 

νέ
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Πώς είναι το κλίμα στις πόλεις μας;

Διεθνής τιμητική διάκριση Καθηγητή της 
Πολυτεχνικής Σχολής

Μια ομάδα από Κύπριους και ξέ-

νους ερευνητές βρέθηκε στην Κύ-

προ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος TOPEUM για να εξε-

τάσει το κλίμα και τη θερμική άνεση 

που αναπτύσσεται στις πόλεις και τα 

αστικά κέντρα. Η επιστημονική ομά-

δα που αποτελείται από 20 ερευνη-

τές (από την Κύπρο, τη Σουηδία, τη 

Βουλγαρία και την Ελβετία) παρακο-

λούθησε για δυο βδομάδες με κάθε 

λεπτομέρεια μια σειρά κλιματικών 

παραμέτρων στο κέντρο της Λευκω-

σίας και εξέτασε την επίδραση της 

δόμησης και των κτιρίων στο φαι-

νόμενο της Αστικής Θερμονησίδας, 

δηλ. την καταγραφή ψηλότερων 

θερμοκρασιών στο αστικό κέντρο 

από τα προάστια. Κατά την περίοδο 

της συνεχούς εντατικής παρακο-

λούθησης μετρούνται ταυτόχρονα 

η κυκλοφορία του αέρα, τόσο μέσα 

στους δρόμους όσο και πάνω από 

την πόλη, θερμογραφούνται επιλεγ-

μένα κτήρια με κάμερα υπέρυθρης 

ακτινοβολίας και καταγράφεται η 

θερμοκρασία και η υγρασία των 

υλικών που αναπτύσσονται στις επι-

φάνειες των κτιρίων. Στο εγχείρημα 

της θερμογραφίας συμβάλλει και η 

Αστυνομία Κύπρου με την παροχή 

ελικοπτέρου για την εναέρια θερ-

μογραφία ολόκληρης της πόλης και 

των προαστίων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας 

αναμένεται να αναδείξουν το πώς και 

πόσο συμβάλει ο σχεδιασμός δόμη-

σης των αστικών κέντρων και η σχε-

τική επιλογή υλικών στο κλίμα μας.

Το ερευνητικό πρόγραμμα συντο-

νίζει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

και Μηχανικών Περιβάλλοντος του 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και επιδοτεί-

ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου.

Διακεκριμένος ομιλητής IEEE 

(Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλε-

κτρονικών Μηχανικών) στην περιο-

χή της υπολογιστικής νοημοσύνης 

εκλέγηκε ο Καθηγητής Μάριος Πο-

λυκάρπου του Τμήματος Ηλεκτρο-

λόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Η εν λόγω διεθνής διά-

κριση τιμά τόσο τον Καθ. Μ. Πολυ-

κάρπου, όσο και την Πολυτεχνική 

Σχολή και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

εν γένει.

Σύμφωνα με το διεθνή οργανισμό 

ΙΕΕΕ, το πρόγραμμα Διακεκριμένων 

Ομιλητών έχει στόχο να ενημερώ-

σει τα μέλη του Οργανισμού για τις 

τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις 

μέσω διαλέξεων από διακεκριμέ-

νους ειδικούς ανά το παγκόσμιο. 

Οι Διακεκριμένοι Ομιλητές σε διά-

φορες περιοχές ενδιαφέροντος του 

κλάδου ηλεκτρολόγων μηχανικών 

και μηχανικών υπολογιστών επι-

λέγονται με βάση τις εξαιρετικές 

ερευνητικές επιτυχίες τους σε τομείς 

αιχμής. Η εκλογή Διακεκριμένων 

Ομιλητών IEEE έχει διάρκεια 3 ετών 

και στην περίοδο αυτή ο κ. Πολυ-

κάρπου θα προσκληθεί να δώσει 

ομιλίες σε διάφορα πανεπιστήμια 

και εταιρίες διεθνώς. 

Ο Καθ. Μάριος Πολυκάρπου εί-

ναι Διευθυντής του Ερευνητικού 

Κέντρου Τεχνολογίας Ευφυών Συ-

στημάτων και Δικτύων «Κοίος» του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Η έρευνα 

του στον τομέα της υπολογιστικής 

νοημοσύνης στοχεύει στο σχεδια-

σμό μεθοδολογιών για ασφαλή πα-

ρακολούθηση και έλεγχο μεγάλης 

κλίμακας πολύπλοκων συστημά-

των, με εφαρμογές στη διαχείριση 

υποδομών ζωτικής σημασίας όπως: 

συστήματα και δίκτυα ηλεκτρικής 

ενέργειας, δίκτυα τηλεπικοινωνι-

ών, συστήματα νερού, κτλ. Κατά 

την περίοδο 2009-2010, ο Καθ. 

Πολυκάρπου έχει προσκληθεί ως 

keynote plenary speaker σε 9 διεθνή 

συνέδρια. Επίσης έχει διατελέσει 

αρχισυντάκτης του πλέον αναγνω-

ρισμένου κύρους περιοδικού IEEE 

Transactions on Neural Networks για 

την περίοδο 2004-2010. 
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Με γενικό θέμα People Meet in 

Architecture, η επιμελήτρια της 

12ης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της 

Βενετίας Kazuyo Sejima επιδιώκει 

τη συνάντηση ανθρώπων στην αρ-

χιτεκτονική. Στο πλαίσιο της ιδέας 

αυτής οι επιμελητές της Κυπριακής 

Συμμετοχής Χρίστος Χατζηχρήστος, 

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος 

Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου 

Κύπρου, και Αιμίλιος Μιχαήλ, Ειδικός 

Επιστήμονας στο ίδιο Τμήμα, συμμε-

τέχουν με την πρόταση Encounters: 

a walking movie παρουσιάζοντας 

μια αρχιτεκτονική μυθιστορηματική 

ταινία.

Αρχιτεκτονική όχι μόνο γιατί το 

πρωτογενές υλικό αναφέρεται σε 

εικόνες του δομημένου περιβάλλο-

ντος, αλλά κυρίως επειδή η τεχνική 

του μοντάζ που χρησιμοποιείται για 

τη συνένωση των εικόνων, σχολιάζει 

το δομημένο περιβάλλον και τον 

τρόπο που αυτό βιώνεται. Μυθιστο-

ρηματική γιατί το αρχιτεκτονικό «σε-

νάριο» παράγεται με τη συνένωση 

φαινομενικά άσχετων μεταξύ τους 

υλοποιημένων, μνημονευθεισών ή 

προτεινομένων αρχιτεκτονικών συν-

θέσεων. Ταινία γιατί ο παρατηρητής 

μετατρέπεται παράλληλα σε πλοηγό. 

H 12η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 

διεξήχθηκε από τις 29 Αυγούστου 

ως τις 21 Νοεμβρίου 2010 στη Βε-

νετία. 

Κυπριακή συμμετοχή στη 12η Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικής στη Βενετία
ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑΤΑ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Η δωρεά των βιβλίων από τη συλλογή “Biblioteca 

Italiana” θα αποτελέσει σημαντικό υπόβαθρο για τις σπου-

δές της Ιταλικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η 

επίσημη τελετή παράδοσης έλαβε χώραν στις 21 Οκτω-

βρίου 2010, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Η δωρεά της συλλογής «Biblioteca Italiana” έγινε από 

το Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας προς τη Βιβλιοθήκη 

του Παν επιστημίου Κύπρου και αφορά βιβλία ιταλικής λο-

γοτεχνίας καθώς και ιστορικά και καλλιτεχνικά αριστουρ-

γήματα. Η διάδοση του ιταλικού βιβλίου θα αποτελέσει 

ένα απαραίτητο μέσο για την προώθηση της Ιταλίας στο 

εξωτερικό. Το ενδιαφέρον για την Ιταλική γλώσσα και 

κουλτούρα είναι έντονο, όπως αποδεικνύεται, και η συλ-

λογή των βιβλίων της «Biltioteca Italiana» θα είναι χρήσιμη 

στους φοιτητές και μελετητές για να εμβαθύνουν περαιτέ-

ρω στη γνώση της ιταλικής γλώσσας και του πολιτισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία πραγματο-

ποιήθηκε με την ευκαιρία των πενήντα χρόνων από την 

ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έγινε η επίσημη 

παραλαβή των βιβλίων από τις αρχές του Πανεπιστημίου. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο τότε Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, 

ο Γενικός Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Δραστηριοτήτων της Ιταλίας κ. Maurizio 

Fallace, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού κ. Ολυμπία Στυλιανού, ο Πρέσβης της Ιταλίας 

στην Κύπρο, Α.Ε. Alfredo Bastianelli και ο Διευθυντής της 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Φίλιππος 

Τσιμπόγλου. Ακολούθησε δεξίωση για όλους τους παρευ-

ρισκόμενους.

Ιταλική συλλογή βιβλίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
“Biblioteca Italiana”
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Η πρόταση των Αιμίλιου Μιχαήλ, 

Ειδικού Επιστήμονα Τμήματος Αρ-

χιτεκτονικής, της Μαρίας Ευτύχη και 

Φλώρας Μπουγιατιώτη, διερευνά 

της δυνατότητες επαναπροσδιορι-

σμού του τούβλου ως μοναδιαίου 

οικοδομικού στοιχείου. Υποβλήθη-

κε στο διεθνή αρχιτεκτονικό διαγω-

νισμό «Brick-Stainable: Re-Thinking 

Brick» (technical design) όπου και 

έλαβε πρώτο βραβείο (μαζί με άλλες 

δύο συμμετοχές).

Το προτεινόμενο τούβλο χαρα-

κτηρίζεται από δυναμικό σχεδιασμό, 

ο οποίος διερευνήθηκε με τη χρήση 

παραμετρικού σχεδιασμού. Κύρια 

συνθετική ιδέα είναι η δημιουργία 

ενός τυποποιημένου τούβλου, το 

οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των 

βιοκλιματικών χαρακτηριστικών του 

εξωτερικού κτιριακού περιβλήματος 

και συγχρόνως εκφράζει συνθετικά 

τη βιοκλιματική λειτουργία των όψε-

ων του κτιρίου. 

Το τούβλο αποτελείται από δύο 

ξεχωριστά μέρη: το κυρίως σώμα 

και το εξωτερικό «φύλλο», μεταξύ 

των οποίων υπάρχει διάκενο αέρα. 

Ανάλογα με τις επικρατούσες κλιμα-

τικές συνθήκες, ο σχεδιασμός του 

τούβλου μπορεί να διαμορφωθεί 

έτσι ώστε να παρέχει θερμομόνωση 

ή θερμική μάζα, αυξημένο αερισμό, 

σκιασμό και δροσισμό με εξάτμιση. 

Η θερμομόνωση επιτυγχάνεται με 

την πλήρωση του κυρίως σώματος 

του τούβλου με θερμομονωτικό 

υλικό, ενώ τα διαφορετικά πάχη 

των τοιχωμάτων του τούβλου πα-

ρέχουν διαφορετικές τιμές θερμικής 

μάζας και χρονικής υστέρησης. Ο 

διαμπερής αερισμός εξασφαλίζεται 

με τη κατάλληλη συναρμολόγηση 

των μοναδιαίων στοιχείων ώστε να 

δημιουργείται μια ανεμοδιαπερα-

τή πρόσοψη, ενώ αξιοποιώντας το 

φαινόμενο της καμινάδας επιτυγχά-

νεται φυσικός ελκυσμός σε επίπεδο 

πρόσοψης. Ο σκιασμός του κυρίως 

σώματος του τούβλου παρέχεται 

από το εξωτερικό «φύλλο» σε μετα-

βαλλόμενες γωνίες, κατάλληλες για 

διαφορετικούς προσανατολισμούς, 

δηλαδή, διαφορετικές γωνίες ηλια-

κού ύψους και αζιμουθίου. Τέλος, ο 

παθητικός δροσισμός με εξάτμιση 

μπορεί να επιτευχθεί με την προ-

σαρμογή φυλλοβόλων αναρριχητι-

κών φυτών (εξατμισοδιαπνοή) ή/και 

την εφαρμογή μικροψεκαστήρων 

στο ανώτερο επίπεδο της πρόσοψης 

με στόχο τη δημιουργία καθοδικού 

ρεύματος, στην περίπτωση θερμού 

και ξηρού κλίματος. 

Το προτεινόμενο σύστημα κα-

τασκευής βασίζεται εξ’ ολοκλήρου 

σε ξηρά δόμηση, με τα μοναδιαία 

στοιχεία να συνδέονται μεταξύ τους 

χωρίς τη χρήση συνδετικών κονια-

μάτων, μειώνοντας έτσι την εμπεριε-

χόμενη ενέργεια της κατασκευής και 

διευκολύνοντας την πιθανή αποσυ-

ναρμολόγηση και την επανάχρηση 

των στοιχείων της. 

Σύντομο βιογραφικό

Ο Αιμίλιος Μιχαήλ είναι αρχιτέ-

κτων μηχανικός, Ειδικός Επιστήμο-

νας στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 

Πανεπιστήμιου Κύπρου. Τα ερευνη-

τικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται 

στο βιοκλιματικό σχεδιασμό κτηρί-

ων και την ενέργεια στην αρχιτεκτο-

νική. Έχει εκπονήσει σειρά μελετών 

βιοκλιματικού και ενεργειακού σχε-

διασμού, περιλαμβανομένης της 

περιβαλλοντικής μελέτης του Μεγά-

ρου Πολιτισμού Κύπρου. 

Ηλ. Διεύθ.: aimilios@ucy.ac.cy 

Βράβευση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στο 
διαγωνισμό “Brick-Stainable: Rethinking Brick”
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Για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγ-

ματοποιήθηκε από τις 30 Μαΐου-17 

Ιουλίου 2010 η ανασκαφή στο Ηραίο 

Σάμου υπό την εποπτεία της Επί-

κουρης Καθηγήτριας του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, κ. Ουρανίας Κου-

κά και του Καθηγητή Wοlf-Dietrich 

Niemeier, διευθυντή του Γερμανικού 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών 

με το οποίο το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου έχει υπογράψει πρωτόκολλο 

συνεργασίας. Η ανασκαφή χρημα-

τοδοτείται από το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου (τριετές «Ερευνητικό Πρό-

γραμμα Λεβέντη» 2009-2011 και το 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) 

και από το Γερμανικό Αρχαιολογι-

κό Ινστιτούτο. Αξιοσημείωτη ήταν 

και φέτος η ευγενική αρωγή της 

Universal Life. Στην ανασκαφική ομά-

δα συμμετείχαν εννέα φοιτητές του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

και φοιτητές από τη Γερμανία, την 

Ελλάδα, την Ιταλία και την Αυστρία.

Η εν λόγω ανασκαφή συνιστά 

την πρώτη ανασκαφική έρευνα του 

Πανεπιστημίου μας εκτός Κύπρου, 

και έχει στόχο τη διερεύνηση της 

προϊστορικής κατοίκησης στην 

ευφορότερη περιοχή της Σάμου, 

όπου κατά την παράδοση γεννήθη-

κε η θεά Ήρα, προς τιμήν της οποί-

ας κατά τους ιστορικούς χρόνους 

αναπτύχθηκε το περίφημο ιερό. Οι 

ανασκαφές του Γερμανικού Αρχαιο-

λογικού Ινστιτούτου από το 1911 και 

εξής έφεραν στο φως μεγαλοπρεπή 

οικοδομήματα και αναθήματα ανή-

κοντα στο ιερό της Ήρας, αποκα-

λύπτοντας την ιστορία του από την 

Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως και 

τη Ρωμαϊκή περίοδο (1050 π.Χ.-400 

μ.Χ.). Το ιερό ήκμασε ιδιαίτερα κατά 

την Αρχαϊκή περίοδο, στα χρόνια δι-

οίκησης του τύραννου Πολυκράτη, 

ο οποίος έκτισε και τον περικαλλή 

«Μέγα Ναό» (6ος αι. π.Χ.). Η ανασκα-

φική διερεύνηση του 2009 κάτω 

από τα αλλεπάλληλα στρώματα 

των βωμών της Αρχαϊκής περιόδου, 

όπου είχαν αφιερωθεί και πολυάριθ-

μα κυπριακά αναθήματα, οδήγησε 

στον εντοπισμό βωμών της 2ης χιλ. 

π.Χ., πιστοποιώντας έτσι τις απαρ-

χές λατρείας στην περιοχή περίπου 

από το 1700 π.Χ (Υστερομινωική ΙΑ 

περίοδος).

Βόρεια της Ιεράς Οδού και στον 

ανασκαφικό τομέα του 2009 διερευ-

νήθηκαν τέσσερις επάλληλες και 

σε απόλυτη επαφή αρχιτεκτονικές 

φάσεις της πρώιμης Πρώιμης Επο-

χής του Χαλκού ΙΙ (ΠΕΧ 1-4) (2750-

2500/2450 π.Χ.). Οι πρωϊμότερες 

φάσεις ΠΕΧ 4-3 περιλαμβάνουν 

τμήματα ορθογώνιων στενόμακρων 

οικιών με κοινούς ενδιάμεσους τοί-

χους με λιθόκτιστα θεμέλια, πλίνθι-

νη ανωδομή και βοτσαλωτά ή πλα-

κοστρωμένα δάπεδα. Η φάση ΠΕΧ 2 

περιλαμβάνει ισχυρό τοίχο και παχύ 

στρώμα καταστροφής από καμένες 

πλίνθους, πηλό και καμένα δοκάρια 

και κλαδιά στέγης, που προέρχονται 

από κοινοτικό κτίσμα, το λεγόμε-

νο Μεγάλο Κτήριο. Οι φάσεις αυ-

τές αντιστοιχούν στις παλαιότερες 

μέχρι στιγμής γνωστές οικιστικές 

φάσεις του Ηραίου και προστατεύ-

ονταν προς νότον από οχυρωματικό 

τείχος, που είχε ανασκαφεί το 1981. 

Πρόκειται για τον αρχαιότερο οικι-

στικό πυρήνα του Ηραίου, ο οποίος 

ήταν οχυρωμένος τουλάχιστον από 

την πρώιμη ΠΕΧ ΙΙ περίοδο. Η πρόο-

δος της ανασκαφής κατά τα επόμενα 

έτη θα διαφωτίσει τις απαρχές της 

χρήσης του χώρου και την ενδοκοι-

νοτική του χωροοργάνωση κατά το 

πρώτο μισό της 3ης χιλ. π.Χ., που από 

το 2009 άρχισε να γίνεται γνωστός, 

ενώ παράλληλα θα διερευνήσει, σε 

συνδυασμό και με τη γεωμορφολο-

γική μελέτη της περιοχής, τα πιθανά 

όρια του παλαιότερου οικιστικού 

πυρήνα του Ηραίου.

Η φάση ΠΕΧ 1 είναι σύγχρονη με 

τη φάση Ηραίον Ι του Milojčić και 

σηματοδοτεί την εγκατάλειψη του 

παλαιότερου πυρήνα του τειχισμέ-

νου οικισμού και την επέκτασή του 

προς τα νοτιοδυτικά, δηλαδή προς 

την περιοχή του ναού της Ήρας, 

όπου οι ανασκαφές των V. Milojčić, 

H. Walter και P. Ιsler έφεραν στο φως 

πέντε οικιστικές φάσεις (Ηραίον Ι-V, 

2450-2000 π.Χ.), προστατευμένες 

από νέο οχυρωματικό περίβολο. Η 

έκταση του Ηραίου κατά την περίο-

δο αυτή υπολογίζεται σε 35 στρέμ-

ματα και καθιστά το Ηραίον το με-

γαλύτερο οικισμό του νησιωτικού 

Ανασκαφή στο Ηραίο Σάμου

Συνέχεια στη σελίδα 25
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Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου 

Κύπρου ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Περί Σωματείων και 

Ιδρυμάτων Νόμο του 1972, στις 17 Ιουλίου 1996. Σκοπός 

του Σωματείου είναι η παροχή οικονομικής και άλλης βο-

ήθειας σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου με απώ-

τερο στόχο την στήριξη και ευημερία τους. Οι πόροι του 

Σωματείου προέρχονται από χορηγίες του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου, δωρεές, εισφορές, κληροδοτήματα, έσοδα 

από διάφορες εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες. 

Οικονομική Στήριξη Άπορων Φοιτητών 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010, το Σωματείο Ευ-

ημερίας Φοιτητών ενέκρινε την παροχή οικονομικής βοή-

θειας σε διακόσιους πέντε (205) άπορους φοιτητές, με το 

συνολικό ποσό των €89,200. Το Σωματείο στήριξε επίσης 

οικονομικά, με το συνολικό ποσό των €52,550, δεκατρείς 

(13) ορφανούς φοιτητές και από τους δύο γονείς. 

Το συνολικό ποσό των βοηθημάτων αποφασίζεται 

ετησίως, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Τα-

μείου του Σωματείου. Το ύψος του ποσού που παρέχεται 

σε κάθε άπορο φοιτητή καθορίζεται από την βαθμολογία 

που συγκεντρώνει, βάσει των Κριτηρίων Αξιολόγησης Οι-

κονομικών Βοηθημάτων (οικονομικά, κοινωνικά, οικογε-

νειακά, προβλήματα υγείας κ.α.).

Αιτήσεις για παραχώρηση Οικονομικού Βοηθήματος 
Αιτήσεις για παραχώρηση οικονομικού βοηθήματος 

υποβάλλονται στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης της Υπη-

ρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας κάθε Οκτώ-

βριο, μετά από σχετική δημόσια ανακοίνωση και αποστο-

λή προσωπικού μηνύματος στα κινητά τηλέφωνα όλων 

των φοιτητών. Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές και σε άλλες 

περιόδους, μόνο εάν προκύψουν έκτακτοι σοβαροί λόγοι. 

Πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 

φοιτητές αλλά και μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, 

που επιθυμούν να εγγραφούν στο Σωματείο ή/και να κά-

νουν εισφορά, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματέα 

του Σωματείου, Χριστίνα Ματσούκα – Ανδρέου στο τηλέ-

φωνο 2289 4052, email matsoukaandreou.c@ucy.ac.cy. 

Τα μέλη 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου 

Ευημερίας Φοιτητών για την περίοδο Νοέμβριος 2010 – 

Οκτώβριος 2012

1. Φίλιππος Παττούρας, Πρόεδρος 

2. Παντελής Δαμιανού, Αντιπρόεδρος

3. Βάκης Ανδρέου, Ταμίας 

4. Χριστίνα Ματσούκα – Ανδρέου, Γραμματέας 

5. Ελένη Κωνσταντίνου – Κουπέπια, Βοηθός Ταμίας

6. Τάσος Χριστοφίδης, Μέλος 

7. Λίνα Κασσιανίδου, Μέλος

8. Χρυσάνθη Λοιζίδου, Μέλος 

9. Άκης Σωφρονίου, Μέλος 

10. Κλεάνθης Πισσαρίδης, Μέλος 

11. Μιχάλης Κλαδευτηράς, Μέλος

12. Δώρος Θεοδώρου, Μέλος

13. Έλενα Μαϊμάρη, Μέλος 

14. Χριστίνα Λάμπρου, Μέλος

15. Κυριάκος Αντωνίου, Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ

16. Ευανθία Χατζηματθαίου, Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ

17. Κωνσταντίνα Ισίδωρου, Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ

18. Μαρίνα Δημητρίου, Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ

19. Στέφανη Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος ΦΕΠΑΝ 

Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών  
Πανεπιστημίου Κύπρου

Το ποδήλατο μπαίνει ξανά στη ζωή μας
Nέο αυτοματοποιημένο σύστημα ενοικίασης ποδηλά-

των (bike sharing) αναμένεται να έχουν σύντομα στη διά-

θεσή τους οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως απο-

τέλεσμα της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

του Δήμου Αγλαντζιάς στο έργο «Φοιτητές σήμερα-πολίτες 

αύριο» στο πλαίσιο του προγράμματος Intelligent Energy 

Europe. 

Το σύστημα θα λειτουργεί με τη χρήση πιστωτικής ή/και 

μαγνητικής κάρτας και οι σταθμοί ενοικίασης των ποδηλά-
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Από τις 13-14 Ιανουαρίου 2011, 

διεξήχθηκε η εναρκτήρια συνάντη-

ση των εταίρων του NARNIA (New 

Archaeological Research Network 

for Integrating Approaches to 

ancient material studies), του με-

γαλύτερου ερευνητικού προγράμ-

ματος που έχει εξασφαλίσει ποτέ 

η Κύπρος, με συντονιστή το Τμήμα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου. Σκοπός του 

προγράμματος ΝΑRNIA, το οποίο 

εντάσσεται στη δράση Marie Curie 

Mobility Actions Initial Training 

Networks, είναι η εκπαίδευση νέων 

ερευνητών στη μελέτη αρχαίων υλι-

κών μέσα από το συνδυασμό παρα-

δοσιακών αρχαιολογικών μεθόδων 

και σύγχρονων αναλυτικών τεχνι-

κών φυσικής και χημικής ανάλυσης. 

Με προϋπολογισμό πέραν των 4,5 

εκατομμυρίων ευρώ, το πρόγραμ-

μα θα διαρκέσει 4 χρόνια και θα 

χρηματοδοτήσει 16 υποτροφίες 

για διδακτορικές διατριβές και 3 

θέσεις μετα-διδακτορικών ερευνη-

τών. Συντονίστρια του έργου είναι 

η Βασιλική Κασσιανίδου, Αναπλη-

ρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ενώ την 

ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου 

συμπληρώνουν ο Καθηγητής Δη-

μήτριος Μιχαηλίδης, Διευθυντής 

της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαι-

ολογίας, ο Επίκουρος Καθηγητής 

Γεώργιος Παπασάββας και η ερευ-

νήτρια Μαρία Δικωμίτου του ίδιου 

Τμήματος 

Στη συνάντηση συμμετείχαν 

αντιπρόσωποι από τους εννέα 

ερευνητικούς φορείς, πανεπιστη-

μιακά ιδρύματα και ιδιωτικές εται-

ρείες που απαρτίζουν το δίκτυο 

συνεργασίας του ΝΑRNIA, από έξι 

διαφορετικές χώρες, την Κύπρο, το 

Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιορδανία. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 

έγινε παρουσίαση των συνεργαζό-

μενων φορέων, καθώς και των στό-

χων και των κύριων εκπαιδευτικών 

και ερευνητικών δραστηριοτήτων 

του προγράμματος. Επίσης, συζητή-

θηκαν διεξοδικά θέματα που άπτο-

νται της διαχείρισης, οργάνωσης 

και ομαλής λειτουργίας του προ-

γράμματος. 

Έχουν ήδη προκηρυχθεί οι πρώ-

τες τέσσερις από τις δέκα εννέα 

ερευνητικές θέσεις που προσφέρει 

το πρόγραμμα στα ιδρύματα που 

απαρτίζουν το δίκτυο συνεργασίας, 

ενώ σύντομα θα αρχίσουν επίσημα 

και οι ερευνητικές και εκπαιδευτι-

κές δραστηριότητες του προγράμ-

ματος. Για περισσότερες πληροφο-

ρίες, http://www.ucy.ac.cy/data/

archreun/narnia%20information.

pdf ή τηλ. 2289 3560.

Το μεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραμμα που έχει 
επιτύχει ποτέ η Κύπρος ξεκίνησε

Το ποδήλατο μπαίνει ξανά στη ζωή μας
των θα τοποθετηθούν σε στρατηγικά σημεία των δήμων. Ο 

ενδιαφερόμενος χρήστης θα μεταβαίνει σ’ ένα από τα ση-

μεία ενοικίασης των ποδηλάτων όπου και θα χρησιμοποιεί 

την πιστωτική του κάρτα σε ειδική υποδοχή της μονάδας 

ενοικίασης για να χρησιμοποιήσει το ποδήλατο. Η πιστω-

τική κάρτα θα χρεώνεται σύμφωνα με τις ώρες χρήσης ως 

ακολούθως: Μηδενική χρέωση για μια μικρή περίοδο στην 

αρχή, και ονομαστική χρέωση ακολούθως (ένα ή δύο ευρώ 

την ώρα). Σε περίπτωση που το ποδήλατο δεν επιστραφεί 

σε οποιοδήποτε σταθμό του δικτύου πριν την παρέλευση 

24 ωρών, θα θεωρείται ότι εκλάπη και η πιστωτική κάρτα 

θα χρεώνεται το συνολικό κόστος αγοράς του ποδηλάτου, 

προς αναπλήρωσή του.

Τα εν λόγω ποδήλατα είναι τρίτης γενιάς, ειδικά κα-

τασκευασμένα για ευρεία χρήση, με μη ανταλλάξιμα 

μηχανικά μέρη και με προστασία από βανδαλισμούς. Τα 

ποδήλατα θα ανήκουν από κοινού στους συμμετέχοντες 

Συνέχεια στη σελίδα 25
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Η νόσος του Αλτσχάιμερ  
κάτω από το μικροσκόπιο του Τμήματος Χημείας 

Εφαρμοσμένη έρευνα για τη νόσο του Αλτσχάϊμερ δι-

εξάγεται στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

από τη Λέκτορα Κωνσταντίνα Καπνίση-Χριστοδούλου. Η 

νόσος Αλτσχάϊμερ αποτελεί την πιο κοινή αιτία άνοιας σε 

ηλικιωμένα άτομα, επηρεάζοντας τα μέρη του εγκεφά-

λου που ελέγχουν τη σκέψη, τη μνήμη και τη γλώσσα.

Μέρος της έρευνας της κ. Καπνίση επικεντρώνεται στο 

διαχωρισμό των παρεμποδιστών ακετυλοχολινεστερά-

σης (AChEIs) και των αμινοξέων σερίνη (Ser) και ασπα-

ραγινικό (Asp) με χρήση διάφορων μεθόδων χρωματο-

γραφίας και ηλεκτροχρωματογραφίας. Οι AChEIs είναι 

μια οικογένεια φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη 

θεραπεία της νόσου του Αλτσχάϊμερ και της Μυασθένει-

ας Gravis. Πρόσφατα έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν σημα-

ντικά ποσοστά των αμινοξέων D-Ser και D-Asp στο βήτα 

αμυλοειδές (Ab) που βρίσκεται στο εγκεφαλονωτιαίο 

υγρό, στο πλάσμα αίματος και στους διαλυτούς ομογε-

νοποιημένους ιστούς. Σε ασθενείς με Αλτσχάϊμερ η πρω-

τεΐνη Ab παύει να είναι διαλυτή και σχηματίζει αδιάλυτες 

πλάκες που ονομάζονται αμυλοειδικές πλάκες.

Σκοπός της εν λόγω έρευνας είναι η καλύτερη κατανό-

ηση της συμπεριφοράς των D-αμινοξέων, ως πιθανά αίτια 

της νόσου και η ανάπτυξη καινούριων θεραπευτικών με-

θόδων και ουσιών που θα επικεντρωθούν στον καθαρισμό 

των αμυλοειδικών πλακών. Σημειώνεται δε ότι οι μέθοδοι 

χρωματογραφίας και ηλεκτροχρωματογραφίας που χρησι-

μοποιούνται, εφαρμόζονται σε πραγματικά δείγματα αίμα-

τος, τα οποία προέρχονται από ασθενείς που πάσχουν από 

τη νόσο Αλτσχάϊμερ.

AsTeRICS
Πλατφόρμα προσβάσιμη από άτομα με ειδικές ανάγκες

Το εργαστήριο Μηχανικής Λογι-

σμικού και Τεχνολογιών Διαδικτύου 

στο Τμήμα Επιστημών Πληροφορι-

κής έχει εγκαινιάσει συνεργασία με 

άλλους οκτώ Ευρωπαϊκούς φορείς 

με στόχο την υλοποίηση μιας καινο-

τόμας πλατφόρμας για χρήση από 

άτομα με κινητικές αναπηρίες.

Το Assistive Technology Rapid 

Integration and Construction Set 

(AsTeRICS) στοχεύει στην δημιουρ-

γία μιας ελεύθερης και ανοικτής 

πλατφόρμας που να επιτρέπει σε 

άτομα με κινητικές αναπηρίες να 

χρησιμοποιούν διάφορες συσκευές 

και να τις προσαρμόζουν στις εκά-

στοτε τους ανάγκες και προτιμήσεις 

τους. Η πλατφόρμα συνδέεται με 

συσκευές αίσθησης (για παράδειγμα 

αισθητήρες αναγνώρισης κίνησης 

προσώπου) καθώς και συσκευές 

ελέγχου (για παράδειγμα το «ποντί-

κι» του υπολογιστή, το τηλέφωνο και 

ο φωτισμός δωματίου) και μπορεί να 

προσαρμοστεί μέσω ενός φιλικού 

διαδραστικού περιβάλλοντος.

Για την επιτυχή ολοκλήρωσή του 

η πλατφόρμα θα δοκιμαστεί από το 

KI-I (Δίκτυο για Επανένταξη Ατόμων 

με Αναπηρίες μέσω Τεχνολογιών 

Πληροφορικής στην Αυστρία) και του 

INGEMA (Γεροντολογικό Ερευνητικό 

Ινστιτούτο στην Ισπανία). Το AsTeRICS 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση μέσω του 7ου ΠΠ (ICT-247730) 

και θα διαρκέσει 36 μήνες.

Το εργαστήριο SEIT θα συνεισφέ-

ρει με την τεχνογνωσία που έχει σε 

τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού 

και ειδικότερα σε αρχιτεκτονικές εν-

διάμεσου λογισμικού. Στο έργο συ-

νεισφέρουν οι ερευνητές Νέαρχος 

Πασπαλλής (Ph.D.) και Κωνσταντίνος 

Κακούσης (M.Sc.) υπό την καθοδή-

γηση του Καθηγητή Γιώργου Παπα-

δόπουλου. Για περισσότερες πληρο-

φορίες: http://www.cs.ucy.ac.cy/seit.

νέ
α

απόφοιτος14



σ
υν

έν
τε

υξ
η

Είσαι απόφοιτος του Τμήματος 

Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων (Μάρκετινγκ) του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Με ποιο 

κριτήριο επέλεξες τη συγκεκριμέ-

νη σπουδή και πώς ήταν η φοιτητι-

κή σου εμπειρία;

Πιστεύω πως η ηλικία των 17 που 

καλείται ο μαθητής να διαλέξει την 

σπουδή που θα ακολουθήσει είναι 

αρκετά μικρή και ανώριμη, με απο-

τέλεσμα αρκετοί να ακολουθούν ένα 

κλάδο γιατί είτε είχε σπουδάσει ο με-

γαλύτερος αδελφός τους είτε διότι θα 

τον ακολουθήσουνε οι φίλοι του είτε 

γιατί εκεί πέρασαν στις Προεισαγωγι-

κές εξετάσεις. Έτσι έγινε και με μένα. 

Η συγκεκριμένη σπουδή δεν ήτανε 

η πρώτη μου επιλογή και τον πρώτο 

χρόνο αναρωτιόμουνα τι έκανα και 

κατά πόσο θα άλλαζα κλάδο. Στην 

πορεία όμως μου άρεσε και χρόνο με 

τον χρόνο γινότανε πιο ενδιαφέρον. 

Τελικά, μετά από 7 χρόνια περίπου 

δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό 

μου να είχε σπουδάσει κάτι άλλο.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και γενι-

κότερα η φοιτητική ζωή αποτέλεσε 

σταθμό στην ζωή μου και οι ανα-

μνήσεις θα με συνοδεύουν πάντα. 

Πιστεύω πως τόσο το επίπεδο των 

φοιτητών και των ακαδημαϊκών όσο 

και ο τρόπος διδασκαλίας δημιουρ-

γούν τις προϋποθέσεις ενός πτυχίου 

με πραγματική βαρύτητα, γεγονός 

που κατέστησε προφανές η εμπει-

ρία μου ως μεταπτυχιακός φοιτητής 

στο Ην. Βασίλειο. Ο ίδιος τίτλος με 

προετοίμασε άριστα για μια επαγ-

γελματική πορεία με προοπτική. 

Κατά τα άλλα νοσταλγώ εκείνα τα 

χρόνια, τα φοιτητικά, τα ξέγνοιαστα. 

Κατά τα φοιτητικά σου χρόνια 

συμμετείχες σε κάποιον φοιτητικό 

όμιλο;

Όχι δεν ήμουν ενεργό μέλος σε 

κάποιον φοιτητικό όμιλο. 

Πόσο σε βοήθησε η φοίτησή σου 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 

προσωπική και επαγγελματική 

σου πορεία;

Η φοιτητική ζωή είναι μια μι-

κρογραφία της ζωής. Μαθαίνεις 

να συνάπτεις και να αναπτύσσεις 

διαπροσωπικές σχέσεις, φιλίας, και 

εποικοδομητικής συνεργασίας/αλ-

ληλεπίδρασης. Όλα αυτά μεταφέρο-

νται με τον πιο παραγωγικό τρόπο 

και στον εκάστοτε επαγγελματικό 

χώρο, αφού ο κλάδος μας βασίζεται 

στην καλή επικοινωνία με τους αν-

θρώπους, είτε είναι συνεργάτες είτε 

πελάτες είτε το κοινό. Μαθαίνεις πως 

να αναλαμβάνεις ευθύνες, να συντο-

νίζεις τον χρόνο σου, να είσαι πιο 

παραγωγικός. Να ιεραρχείς προτε-

ραιότητες, να θέτεις στόχους και να 

διαμορφώνεις πρακτικούς τρόπους 

υλοποίησής τους. 

Θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας 

ένα περιστατικό από τα φοιτητικά 

σου χρόνια που θυμάσαι μέχρι 

σήμερα; 

Οι αναμνήσεις από τα φοιτητικά 

χρόνια είναι πολλές. Οι ατέλειωτες 

ώρες στην καφετέρια, τα πάρτι, οι 

φοιτητικές βραδιές, τα διήμερα στις 

Πλάτρες, η τελευταία μέρα της χρο-

νιάς... Ένα έντονο περιστατικό που 

ακόμη θυμάμαι είναι σε μια από τις 

τελευταίες παρουσιάσεις που έπρε-

πε να κάνω με την ομάδα μου, είχα 

πιει λίγες μπίρες παραπάνω και κα-

τέληξα να κάνω την παρουσίαση 

ψιλομεθυσμένος. Τα υπόλοιπα άτο-

μα της ομάδας ήτανε με την ψυχή 

στο στόμα αλλά καταλήξαμε να το 

διασκεδάσουμε και απ’ ότι θυμάμαι 

πήραμε και καλό βαθμό. 

Συνέντευξη με τον Σάββα Γρηγορίου  
Διευθυντή Marketing Α&P (Andreou & 

Paraskevaides) Enterprises Public Company Ltd. 
Απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μάρκετινγκ), έτος 

αποφοίτησης 2004, Διευθυντής Marketing

Ο Σάββας Γρηγορίου με τον Franchise Manager της Pepsi Cola International.
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Έχεις διατηρήσει φιλίες με παλιούς 

συμφοιτητές σου από το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου; 

Κατά την διάρκεια των σπουδών 

μου γνώρισα αρκετό κόσμο και σύ-

νηψα φιλίες που αρκετές από αυτές 

ακόμη διατηρούνται. 

Πόσο διαφορετική, από αυτά που 

διδάχθηκες στα βιβλία κατά τη 

διάρκεια των σπουδών σου, είναι η 

επιχειρηματική πραγματικότητα;

Το επίπεδο του Πανεπιστημίου 

Κύπρου είναι πολύ υψηλό και σε 

προετοιμάζει και σου δίνει τα εφόδια 

για να μπορέσεις να αντεπεξέλθεις 

στην μετέπειτα επαγγελματική σου 

πορεία. Παραταύτα, η πραγματικό-

τητα στο εργασιακό περιβάλλον εί-

ναι πολύ διαφορετική. Αυτό που έχει 

σημασία όσον αφορά τις σπουδές 

είναι κατά πόσον αυτές σου έχουν 

ενεργοποιήσει τους «δέκτες» και τα 

αισθητήρια που θα σου επιτρέψουν 

να διαπραγματευτείς με επιτυχία τις 

απαιτήσεις της εργασιακής καθημε-

ρινότητας και πραγματικότητας. Οι 

εμπειρίες και οι γνώσεις που απο-

κτάς στο εργασιακό σου περιβάλλον 

είναι πάρα πολλές. Εγώ νιώθω πως 

καθημερινά φοιτώ σε πανεπιστήμιο 

με έμφαση στην πρακτική εφαρμο-

γή της θεωρητικής μου κατάρτισης. 

Το λιανικό εμπόριο και η κυπρια-

κή αγορά αποτελεί μεγάλο σχολείο 

και οι εμπειρίες που μπορεί κανείς 

να αποκτήσει είναι πολλές. Ο Κύπρι-

ος πελάτης έχει τις ιδιαιτερότητες 

του και έτσι μόνο με την βιωματική 

εμβύθιση στην κουλτούρα και ιδιο-

συγκρασία του Κύπριου καταναλω-

τή μπορεί να αποκτηθεί η ικανότητα 

να αφουγκράζεται κανείς και γιατί 

όχι να διαισθάνεται τις ανάγκες του.

Η Pepsi Cola είναι από τις μεγαλύ-

τερες, διεθνώς αναγνωρισμένες 

ετικέτες στον κόσμο. Τι προσόντα 

πρέπει να έχει κάποιος Διευθυντής 

Μάρκετινγκ για να αντεπεξέλθει 

σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο 

επιχειρηματικό περιβάλλον; 

Είτε το συνειδητοποιείς ξεκινώ-

ντας ή όχι, πολύ σύντομα αισθάνεσαι 

τα πλεονεκτήματα της παγκόσμιας 

αναγνωρισιμότητας της ετικέτας 

αλλά συνάμα και την ευθύνη που 

πηγάζει από το ίδιο γεγονός. Η Pepsi 

Cola έχει σήμερα τα μερίδια που 

κατέχει μέσα από μια μακρά πορεία 

χαρακτηριζόμενη από ποιότητα, 

αξιοπιστία, καινοτομία κ.λπ.. Η απο-

στολή μας λοιπόν δεν είναι να επα-

ναπαυτούμε στις, ομολογουμένως, 

διόλου ευκαταφρόνητες δάφνες 

της διεθνούς έκφανσης της ετικέτας 

αλλά στο μέτρο των δυνατοτήτων 

μας να τη σπρώξουμε ακόμα πιο 

ψηλά στη εγχώρια αγορά. 

Μέσα από την δουλειά μου έρ-

χομαι σε επαφή με χιλιάδες κόσμο 

καθημερινά. Μια ενέργεια που συ-

ντονίζεις από το γραφείο μπορεί 

να φτάσει σε χιλιάδες πελάτες. Το 

σπουδαίο της δουλειάς αυτής είναι 

πως τα αποτελέσματα είναι άμεσα 

και διαφαίνονται είτε με αριθμούς 

(πωλήσεις) είτε με την αντίδραση 

του κόσμου. Όλα αυτά αποτελούν 

στοιχεία ανατροφοδότησης και τρο-

φή για σκέψη προς τη διαμόρφωση 

της παγκόσμιας στρατηγικής.

Πόσο έχει πλήξει η παγκόσμια και 

τοπική οικονομική κρίση τον κύ-

κλο εργασιών μιας ετικέτας όπως 

είναι η Pepsi; 

Την κρίση δεν πρέπει να την δού-

με σαν απειλή αλλά ως ευκαιρία. 

Θεωρώ πως δεν πρέπει να μιλάμε 

πια οικονομική κρίση αλλά για νέο 

τρόπο ζωής. Ακόμη και όταν βγού-

με από αυτή την οικονομική ύφε-

ση ποτέ πια οι καταστάσεις δεν θα 

είναι οι ίδιες. Η Pepsi International 

θέτει στρατηγικές κατευθυντήριες 

γραμμές που λαμβάνονται υπόψη 

παγκοσμίως. Οι ανάγκες κάθε χώρας 

είναι διαφορετικές και είναι εδώ που 

πρέπει να έχουμε την ικανότητα να 

προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις 

των καιρών.

Ο Κύπριος καταναλωτής έχει αλ-

λάξει συμπεριφορά, συμπεριφέρε-

ται πλέον σαν Ευρωπαίος κατανα-

λωτής. Τα δημογραφικά της Κύπρου 

αλλάζουνε ραγδαία και πρέπει να 

προσαρμοζόμαστε σ’ αυτά και να τα 

βλέπουμε σαν ευκαιρία. Ένα μικρό 

παράδειγμα είναι η αύξηση των δι-

δάκτρων στα αγγλικά πανεπιστήμια 

η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να αυ-

ξηθεί ο αριθμός των φοιτητών στην 

Κύπρο με συνέπεια την αύξηση του 

αριθμού των νοικοκυριών. Πρέπει 

να παρακολουθείς τις τάσεις της 

αγοράς και να εκμεταλλεύεσαι ευ-

καιρίες. 
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Ποια πιστεύεις ότι είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά που πρέπει να 

διαθέτει ένας νέος σήμερα για να 

πετύχει στον ιδιωτικό τομέα; 

Αναμφισβήτητα για να πετύχει κα-

νείς στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να 

έχει αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια 

και υπόβαθρο ήδη από το πανεπι-

στήμιο. Ο ιδιωτικός τομέας διέπεται 

από πολύ ακριβείς και αξιοκρατι-

κούς μηχανισμούς επιβράβευσης: 

όταν αποδίδεις επιβιώνεις και ανε-

λίσσεσαι. Με μια λέξη, πετυχαίνεις. 

Σημαντικό είναι να είναι κανείς φιλό-

δοξος αλλά πάντοτε με μέτρο. Πάνω 

από όλα είναι η εργατικότητα, η συ-

νέπεια καθώς και λίγη καλή παραδο-

σιακή επιμονή και υπομονή. Πρέπει 

να δουλεύει ομαδικά με σεβασμό 

προς την κάθε μονάδα της ομάδας. 

Πόσο εφικτός είναι, με βάση τα 

σημερινά δεδομένα, ο στόχος 

ενός απόφοιτου να κυνηγήσει 

την επαγγελματική καριέρα που 

ονειρεύεται; 

Δυστυχώς στις μέρες μας με αυ-

ξημένη ανεργία, ο ανταγωνισμός εί-

ναι σκληρός και δεν προσφέρονται 

πολλές ευκαιρίες να κυνηγήσουν το 

όνειρο τους και να αποκτήσουν την 

επαγγελματική καριέρα ή ανέλιξη 

που ονειρεύονται. Παρόλα αυτά 

ένας απόφοιτος με τη θέληση και 

την ικανότητα να σφίξει τα δόντια 

στα δύσκολα, τελικά θα δικαιωθεί∙ οι 

καλοί δεν χάνονται. 

Γιατί θεωρείς ότι οι Κύπριοι από-

φοιτοι προτιμούν να διεκδικήσουν 

μια θέση στο δημόσιο από το να 

χτίσουν μια καριέρα στον ιδιωτικό 

τομέα; Τι θα μπορούσε να γίνει για 

να ανατραπεί αυτή η πολύχρονη 

επικρατούσα τάση; 

Με τα σημερινά δεδομένα είναι 

λογικό οι Κύπριοι απόφοιτοι να θέ-

λουν να ‘βολευτούν’ σε μια θέση στο 

δημόσιο. Η αλήθεια είναι πως οι μι-

σθοί στο δημόσιο είναι πολύ ψηλοί 

σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώ-

ρες, τα ωράρια είναι πολύ καλά και 

οι ευθύνες είναι περιορισμένες, Άρα 

ένας νέος τα βλέπει όλα αυτά και 

αποζητά το βόλεμα, την μονιμότητα 

κτλ. Η επαγγελματική ανέλιξη και οι 

προσαυξήσεις είναι δεδομένες στο 

δημόσιο σε αντίθεση με τον ιδιω-

τικό τομέα που για να πετύχεις όλα 

αυτά πρέπει να δουλέψεις σκληρά. 

Για να ανατραπεί αυτή η τάση θα 

πρέπει πρώτον να περιοριστούν τα 

υπερ-προνόμια στον δημόσιο το-

μέα ούτως ώστε να μπορεί να τον 

συναγωνιστεί εργοδοτικά ο ιδιωτι-

κός τομέας και να αντιστραφεί το 

ρεύμα του brain-drain, των πολλά 

υποσχόμενων νέων μας προς τη 

μέτρια σταθερότητα, ή σταθερή 

μετριότητα αν προτιμάτε, του δη-

μοσίου. Επιπρόσθετα θα πρέπει να 

διοχετευθούν κρατικά αλλά και ιδι-

ωτικά κεφάλαια προς την Έρευνα 

και Ανάπτυξη, το λεγόμενο R&D, ή 

και σε συνεργασίες ερευνητικών ορ-

γανισμών (π.χ. τα Πανεπιστήμια) με 

ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Από όλα όσα έχει καταφέρει 

στον εργασιακό σου χώρο μέχρι 

σήμερα, τι σε κάνει να νιώθεις πιο 

υπερήφανος; 

Θεωρώ προσωπικό μου επίτευγ-

μα το γεγονός ότι είχα γρήγορη 

ανέλιξη από την αρχή της καριέρας 

μου και πιστεύω ότι διεκπεραιώνω 

με επάρκεια τα καθήκοντα που δια-

λαμβάνει η θέση αυτή. Αισθάνομαι 

τυχερός που μου δόθηκε η ευκαι-

ρία να δουλέψω σε μία πολυεθνική 

εταιρεία και να διαχειρίζομαι brands 

διεθνούς φήμης όπως Pepsi, 7UP, 

Lipton, Gatorade κ.λπ.

Τι απολαμβάνεις να κάνεις περισ-

σότερο στον ελεύθερο χρόνο σου;

Βρίσκω ότι με τρέφει η δημιουρ-

γική αλληλεπίδραση που συνεπάγο-

νται οι διαπροσωπικές σχέσεις, κάτι 

που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθε-

ση για την εργασιακή καθημερινότη-

τα του τομέα μου. Αν και ο ελεύθερος 

μου χρόνος είναι σχετικά περιορισμέ-

νος, εντούτοις προσπαθώ να τον περ-

νώ ευχάριστα και δημιουργικά είτε με 

φίλους σε εξόδους είτε με δραστηρι-

ότητες που με ευχαριστούν όπως το 

τένις, μαθήματα ξένων γλωσσών (Ιτα-

λικά) κτλ. Αισθάνομαι αρκετά τυχερός 

αφού λόγω δουλειάς ταξιδεύω συχνά 

αλλά και με την πρώτη ευκαιρία προ-

σπαθώ να ταξιδεύω ξεφεύγοντας έτσι 

από την ρουτίνα. Με αυτό τον τρόπο 

μου δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσω 

νέους πολιτισμούς και κουλτούρες 

αποκτώντας εμπειρίες οι οποίες κατά 

κάποιο τρόπο επίσης τροφοδοτούν 

τις επαγγελματικές μου δεξιότητες. 

Ποια είναι τα μελλοντικά επαγγελ-

ματικά σου σχέδια;

Στόχος μου είναι να μην κουρα-

στώ κάνοντας τα ίδια πράγματα. 

Το μάρκετινγκ είναι ένα πολύ δημι-

ουργικό επάγγελμα και υπάρχουν 

πάντα περιθώρια για βελτίωση. Στον 

τομέα αυτό τα πράγματα γύρω μας 

πολλές φορές τρέχουν με ιλιγγιώδη 

ταχύτητα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον 

η στατικότητα, η απουσία προσω-

πικής αυτοβελτίωσης, δεν διασφα-

λίζουν τη σταθερότητα∙ κάθε άλλο: 

εξασφαλίζουν την στασιμότητα και 

τελικά την οπισθοδρόμηση. Κατά 

συνέπεια τα μελλοντικά μου σχέδια 

περιστρέφονται γύρω από τη βασι-

κή προϋπόθεση της συνεχούς εξέλι-

ξης και αυτοβελτίωσης.
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Τα εγκαίνια του Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου τέλεσε την Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010 ο Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας.

Το πρόγραμμα της Τελετής Εγκαινίων άνοιξε η Μασκότ 

του Πανεπιστημίου Κύπρου «Σοφία η μέλισσα» η οποία 

έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της και συνόδευσε 

στο χώρο της εκδήλωσης τις ομάδες του ιδρύματος. Της 

παρέλασης προπορεύονταν οι ομάδες των cheerleaders 

και της αεροβικής γυμναστικής. Ακολούθησαν οι ομάδες 

Badminton, Αντισφαίρισης, Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, 

Καλαθόσφαιρας Γυναικών, Καράτε, Κλασικού Αθλητι-

σμού, Πετόσφαιρας αντρών και γυναικών, Ποδοσφαίρου, 

Χειροσφαίρισης αντρών και γυναικών και Futsal Αντρών 

και Γυναικών. Την παρέλαση συμπλήρωσαν οι αθλητές 

των νεοσύστατων ομάδων squash.

Η τελετή των εγκαινίων περιελάμβανε βραβεύσεις 

αθλητών/φοιτητών, που διακρίθηκαν τα τελευταία χρό-

νια σε διεθνές, παγκύπριο και πανεπιστημιακό επίπεδο. 

Την εκδήλωση πλαισίωσε το ατομικό πρόγραμμα με 

μπάλα και το ατομικό πρόγραμμα με κορίνες, καθώς 

επίσης και το ομαδικό πρόγραμμα με κορδέλες, που πα-

ρουσίασε η Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ Κύπρου, με το οποίο 

κατέκτησε την τρίτη θέση στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα 

στο σύνθετο ομαδικό. 

Εγκαίνια Αθλητικού Κέντρου
 Πανεπιστημιούπολης

Η μασκότ του Πανεπιστημίου Κύπρου, Σοφία η Μέλισσα

απόφοιτος18



Την εκδήλωση για την εγκαθίδρυση της Έδρας Ουνέ-

σκο ακολούθησε διεθνές επιστημονικό συνέδριο στις 23 

Οκτωβρίου 2010. Το συνέδριο είχε ως θέμα του τη χαρ-

τογράφηση της έρευνας και των πρακτικών που ακολου-

θούνται στα θέματα της ισότητας των φύλων μέσα από 

την εθνική και τη διεθνή σκοπιά. 

Η κεντρική ομιλήτρια του συνεδρίου Dr. Fatima 

Sadiqi στο κείμενό της έδωσε το στίγμα ενός νέου θε-

ωρητικού πλαισίου για την έρευνα σε σχέση με τα δύο 

φύλα, τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων στην περιοχή 

του Maghreb και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Το 

θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας για τα δύο φύλα στις πε-

ριοχές αυτές, σύμφωνα με την ομιλήτρια, δεν θα πρέπει 

πλέον να εστιάζει στις διαφορές τους με τη Δύση, αλλά 

στην καλύτερη και περισσότερο συγκεκριμενοποιημένη 

κατανόηση των πρακτικών που ακολουθούνται σε αυτές 

τις χώρες και που έχουν σχέση με τα δύο φύλα, με σκο-

πό τη συστηματοποίηση του διαλόγου που αναφέρεται 

στην ισότητα των φύλων και σε αυτές τις χώρες. 

Ακολούθησε μια σειρά από παράλληλες θεματικές 

ενότητες πάνω σε θέματα ισότητας. Στις ξεχωριστές 

συνεδρίες φιλοξενήθηκαν και μίλησαν διαπρεπείς ακα-

δημαϊκοί και ερευνητές/τριες από την Κύπρο και από το 

εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα συμμετείχαν άτομα από την 

ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα, εκπαιδευτικοί και φοι-

τητές/τριες. 

Η χαρτογράφηση της ισότητας των φύλων:  
έρευνα και πρακτικές –  

Η εθνική και διεθνής προοπτική 

Η Τελετή της Εγκαθίδρυσης της Έδρας Ουνέσκο για 

την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων πραγματο-

ποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2010, στην Αίθουσα Τελε-

τών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα εγκαίνια της Έδρας 

τέλεσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. 

Μάριος Κάρογιαν. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης χαιρετισμούς 

απηύθυναν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο 

Πρόεδρος Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, η 

Γενική Διευθύντρια της Ουνέσκο, υπουργοί, εκπρόσωποι 

υπουργείων και άλλων θεσμικών οργάνων, βουλευτές 

και εκπρόσωποι των κυβερνητικών και μη κυβερνητι-

κών οργανώσεων οι οποίες συμμετέχουν στο δίκτυο 

συνεργασίας της έδρας Ουνέσκο.

 «[...] Στοχεύουμε στο να γίνει η Έδρα Ουνέσκο ένας 

μόνιμος θεσμός, που θα δίνει συνέχεια στη διεκδίκηση και 

διαφύλαξη της Ισότητας, ακόμη και όταν όλοι εμείς που την 

οραματιζόμαστε θα παραδώσουμε σε άλλους τη σκυτάλη.»

Με τα λόγια αυτά, ξεκίνησε το χαιρετισμό της η κ. 

Μαίρη Κουτσελίνη, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου και κάτοχος της Έδρας Ουνέσκο για την Ισότητα 

και την Ενδυνάμωση των Φύλων. Στην ομιλία της ευχα-

ρίστησε όσους στήριξαν την προσπάθεια αυτή, ευχα-

ριστώντας ιδιαίτερα την πρυτανεία του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και τους εταίρους της Έδρας στην Κύπρο και 

στο εξωτερικό. Τόνισε παράλληλα ότι στόχος της Έδρας 

είναι να επεκτείνει το δίκτυο συνεργασίας της, απαιτών-

τας παράλληλα από όλους όσους βρίσκονται σε θέσεις 

λήψης αποφάσεων μεγαλύτερη δέσμευση στα θέματα 

της ισότητας. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης τα 11 πανεπι-

στήμια-εταίροι της Έδρας με τους πρυτάνεις και τους 

αντιπροσώπους των Πανεπιστημίων τους. Η εκδήλωση 

τελείωσε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Τελετή εγκαθίδρυσης της Έδρας Ουνέσκο για την 
Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων
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Η μορφή του Σύμπαντος και η εξήγηση των αστρονομι-

κών παρατηρήσεων σε πολύ μεγάλη κλίμακα, αποτελούν 

ένα από τα πιο επίμονα αλλά και ελκυστικά αινίγματα της κο-

σμολογίας. Από τον καιρό της διατύπωσης της Γενικής Θεω-

ρίας της Σχετικότητας έως σήμερα έχουν προταθεί διάφορες 

υποθέσεις για να ερμηνεύσουν κάθε φορά τα νέα πειραματι-

κά δεδομένα. Καθεμία από αυτές όμως μας φέρνει μπροστά 

σε ένα νέο αίνιγμα… 

Ειδικά σχεδιασμένη για το ευρύ κοινό και διανθισμένη με 

πλούσια παραδείγματα ήταν η διάλεξη που έδωσε ο δημο-

φιλής αστροφυσικός Ζαν-Πιερ Λουμινέτ στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου με θέμα Η μορφή του σύμπαντος.

Η διάλεξη, η οποία έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε 

καλύτερα τις ιδέες όλων των επιστημόνων που έφεραν την 

επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο κοιτάζουμε τον ου-

ρανό και καταλαβαίνουμε το σύμπαν, του Κοπέρνικου, του 

Κέπλερ, του Γαλιλαίου, του Νεύτωνα και του Αϊνστάιν, πραγ-

ματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Μαΐου 2010, στην κατάμεστη αί-

θουσα του Κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. 

Λεβέντης», στην Πανεπιστημιούπολη.

Στο χαιρετισμό του ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέ-

σεων Καθηγητής Κώστας Χριστοφίδης, ανέφερε ότι η παρου-

σία του Dr. Jean Pierre Luminet στην Κύπρο σκοπό είχε να μας 

ταξιδέψει σε άλλους γαλαξίες και σε άλλα σύνορα. Προσφω-

νώντας τον εισηγητή της διέλεξης, ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε 

ότι πρόκειται για έναν καταξιωμένο αστροφυσικό, διεθνώς 

φημισμένο για την εξειδίκευσή του στη σχετικιστική βαρύ-

τητα, στις μαύρες τρύπες και στην κοσμολογία, εφευρέτης 

του διάσημου μοντέλου του «τσαλακωμένου σύμπαντος», 

που αναπτύχθηκε ξεκινώντας από τοπολογικές μελέτες της 

δομής του χώρου, αλλά και συγγραφέας και ποιητής. Είναι 

διευθυντής έρευνας του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών 

Ερευνών της Γαλλίας CNRS και διευθυντής του Εργαστηρίου 

Univers et Theorie. Εργάζεται κυρίως στο Αστεροσκοπείο 

του Παρισιού στη Μεντόμ κοντά στις Βερσαλλίες και το 2007 

βραβεύθηκε με το «Ευρωπαϊκό βραβείο του ικανότερου στη 

μετάδοση της επιστήμης» και με το «Βραβείο Ζωρζ Λεμέτρ» 

το 1999. Ο Ζιάν Πιέρ Λουμινέ, εκτός από τα πολυάριθμα εξει-

δικευμένα άρθρα που έχει συγγράψει, έχει εκδώσει αμέτρη-

τα βιβλία επιστημονικού περιεχομένου αλλά και μυθιστορή-

ματα όπως: «Η ράβδος του Ευκλείδη» και η σειρά «Κτίστες 

του Σύμπαντος» με τα βιβλία «Το μυστικό του Κοπέρνικου», 

«Το μάτι του Γαλιλαίου» και «Η περούκα του Νεύτωνα». 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και το Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο. Κατά τη διάρκεια της δεξί-

ωσης που ακολούθησε, το κοινό είχε την ευκαιρία να δει την 

πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στο 

απόλυτο μυστήριο του σύμπαντος.

Η Μορφή του Σύμπαντος

Η αναγωγή της νίκης του Μαραθώνα σε ακόμη ευρύ-

τερης σημασίας ορόσημο βρήκε το φυσικό της πλαίσιο 

σε μια εποχή όπου ακριβώς οι ελληνικές αναμνήσεις 

μπορούσαν να συντηρηθούν κι αξιοποιηθούν μόνον 

ενταγμένες σε πραγματικό διεθνές πλαίσιο για τα δεδο-

μένα της κλασικής αρχαιότητας, δηλ. κατά την περίοδο 

της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Αυτό τόνισε ο Καθηγητής του   Τμήματος Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν-

επιστημίου Αθηνών Κώστας Μπουραζέλης, ο οποίος 

ανέπτυξε το θέμα: «Ο μαραθώνιος του Μαραθώνα.  Η μάχη 

και η σημασία του σε μια διαδρομή 2500 ετών», στην εκ-

δήλωση που διοργάνωσαν από κοινού το Παν επιστήμιο 

Κύπρου με την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο στις 

31 Ιανουαρίου για τη Γιορτή των Γραμμάτων. 

Από την πλευρά του ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύ-

πρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ανέφερε, 

«το Ελληνικό πνεύμα που συνδέει τους τρεις Ιεράρχες με την 

εποχή του Μαραθώνα και τη δική μας είναι η δύναμη του 

Ελληνισμού.  Βαθείς γνώστες του χριστιανικού πνεύματος», 

είπε ο Πρύτανης, «αλλά και των αξιών του ελληνικού πο-

λιτισμού, μερικούς αιώνες μετά, οι τρεις Ιεράρχες τον μπο-

λιάζουν με τις αξίες της αγάπης, της αλληλεγγύης και της 

ισότητας όλων των ανθρώπων.» 

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Βασίλης Παπα-

ϊωάννου, τόνισε μεταξύ άλλων, «η Πρεσβεία της Ελλάδος 

παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ανάδειξη του Πο-

λιτισμού μας στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της. 

Η Γιορτή των Γραμμάτων,» πρόσθεσε, «συνιστά μια πράξη 

αυτοσυνειδησίας που παραπέμπει σε ορισμένες σταθερές 

της διαχρονίας του Ελληνισμού. Και πρώτα-πρώτα, στην 

αξία της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, το δικαίωμα, δηλα-

δή, του ανθρώπου να στοχάζεται ελεύθερα.»

  Ο εορτασμός των τριών Ιεραρχών και της εορτής 

των Γραμμάτων εμπλουτίστηκε από μουσικό πρόγραμμα 

Συνέχεια στη σελίδα 25

Η γιορτή των γραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Η μάχη του Μαραθώνα
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Ο οργανισμός Human Action σε συνεργασία με την 

την έδρα Jean Monnet του Τμήματος Πολιτικών και Κοι-

νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργά-

νωσαν έκθεση φωτογραφίας με τίτλο Shoot racism with 

photos στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού Έτους για την κα-

ταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλει-

σμού». Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσαν στις 31 Μαίου 

2010 οι: κ. Άδωνης Μηνά, Πρόεδρος του Human Action, 

κ. Ηλιάνα Νικολάου, Επίτροπος Διοικήσεως, κ. Καλλιό-

πη Αγαπίου-Ιωσηφίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, κάτοχος 

Έδρας Jean Monnet (2001) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και Μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Διαπανεπιστημιακού 

Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Εκδημο-

κρατισμό της Βενετίας, κ. Ανδρούλλα Καμιναρά, Επικε-

φαλής  της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Κύπρο. Στην έκθεση φιλοξενήθηκαν φωτογραφίες 

των: Χαράλαμπου Αστανιού, Μαρίνου Μαρκίδη και Χρί-

στου Χριστοφίδη. Η φτώχεια, ο ρατσισμός, ο κοινωνικός 

αποκλεισμός, η διαφορετικότητα, η ανεκτικότητα είναι 

μερικά από τα θέματα που πραγματεύτηκε η έκθεση.

Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση  
του κοινωνικού αποκλεισμού

Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρ-

μοσμένων Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου αναγορεύθηκε την Παρασκευή, 

5 Μαρτίου 2010 ο Καθηγητής Andrew Viterbi, Πρόεδρος 

του Ομίλου Viterbi LLC.

Την προσωπικότητα και το έργο του τιμωμένου παρου-

σίασε ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής Ανδρέας 

Πιτσιλλίδης, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο Καθη-

γητής Andrew Viterbi είναι μια από τις σπάνιες προσωπι-

κότητες που έχουν διακριθεί για εξαιρετικά επιτεύγματα 

στην Επιστήμη. Έχει επιδείξει ασυνήθιστα επιτεύγματα 

στην πρωτοπορία νέων και αναπτυσσόμενων πεδίων της 

Τεχνολογίας. Το ερευνητικό έργο του κ. Viterbi, πρόσθεσε 

ο κ. Πιτσιλλίδης, ήταν καθοριστικό για την ψηφιακή επι-

κοινωνία με αποκορύφωμα το διάσημο αλγόριθμο του 

Viterbi το 1967, που ακόμη και σήμερα είναι ο ακρογω-

νιαίος λίθος για λύση πολλαπλών προβλημάτων στον το-

μέα της ψηφιακής επικοινωνίας. Μεταξύ των εφαρμογών 

του αλγόριθμου Viterbi είναι η διόρθωση σφαλμάτων σε 

θορυβώδες περιβάλλον καναλιών επικοινωνίας, αποκω-

δικοποίηση σημάτων με χρήση συνελικτικών κωδικών 

CDMA, τα οποία χρησιμοποιούνται σε UMTS και GSM κυ-

ψελοειδή δίκτυα κινητής επικοινωνίας, 2ης και 3ης γενεάς 

και ασύρματα τοπικά δίκτυα, καθώς και σε πολλές άλλες 

περιοχές της επιστήμης όπως η αναγνώριση φωνής, η 

υπολογιστική γλωσσολογία, και η βιοπληροφορική. Ο κ. 

Viterbi είχε επίσης καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση του 

επαναστατικού προτύπου CDMA για χρήση στην κινητή 

επικοινωνία. Είναι συνιδρυτής της εταιρείας QUALCOMM 

Incorporated (συγκαταλέγεται στις FORTUNE 500 εταιρεί-

ες) η οποία κατασκευάζει τα συστήματα (chipsets) CDMA. 

Τα συστήματα αυτά, τα οποία περιέχουν τον αλγόριθμο 

του κ. Viterbi, βρίσκονται σε δισεκατομμύρια συσκευές 

κινητής τηλεφωνίας και σε ασύρματα δίκτυα.

Ο Andrew Viterbi, κατέληξε ο κ. Πιτσιλλίδης, για τη 

συνεισφορά του στην επιστήμη και στην ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών έχει αναγορευτεί σε Επίτιμο Διδάκτορα από 

πολλά Πανεπιστήμια ανά το παγκόσμιο και έχει τιμηθεί με 

πολλές διακρίσεις. Για παραδειγμα, η Πολυτεχνική Σχολή 

του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια έχει ονομα-

σθεί προς τιμήν του Πολυτεχνική Σχολή Viterbi. 

Στην τελετή αναγόρευσης παρευρέθηκαν φοιτητές, 

ακαδημαϊκοί, άτομα του χώρου των τηλεπικοινωνιών και 

της τεχνολογίας και πλήθος κόσμου.

Το Πανεπιστήμιο τίμησε τον Andrew Viterbi
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο 

πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς 

του, πραγματοποίησε την Τρίτη, 25 

Μαΐου 2010, εκδήλωση για την πα-

ρουσίαση του ντοκιμαντέρ του δι-

απρεπούς σεναριογράφου Βασίλη 

Βασιλικού και του σκηνοθέτη βρα-

βευμένων κινηματογραφικών ταινι-

ών Τάκη Παπαγιαννίδη, Λεηλατώντας 

μια ματωμένη χώρα. 

Το ντοκιμαντέρ, που προβλήθηκε 

στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του 

Λος Άντζελες τον Ιούνιο, καταγράφει 

την επίσκεψη το 2009 στην Κύπρο 

του Έλληνα συγγραφέα Βασίλη Βασι-

λικού, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος 

με τις καταστροφές της πολιτιστικής 

κληρονομιάς στο κατεχόμενο τμή-

μα του νησιού. Ένα οδοιπορικό σε 

μνημεία, εκκλησίες, αρχαιολογικούς 

χώρους, εικόνες και αρχαιότητες που 

καταστράφηκαν ή εκπατρίστηκαν. 

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αι-

γίδα του Προέδρου της Δημοκρατί-

ας Δημήτρη Χριστόφια, χαιρετισμό 

του οποίου ανέγνωσε ο Υπουργός 

Παιδείας και Πολιτισμού Ανδρέας 

Δημητρίου. Ο Πρόεδρος Χριστόφιας 

τόνισε ότι η ανθρωπότητα έζησε 

αναρίθμητες παρόμοιες καταστρο-

φές, οι οποίες προκύπτουν έπειτα 

από κάθε στρατιωτική εμπλοκή. Ο 

Βασίλης Βασιλικός, ο Τάκης Παπα-

γιαννίδης, η Μαργαρίτα Μπονάτσου 

και οι συνεργάτες τους, πρόσθεσε ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εγκύ-

πτοντας στο πρόβλημα της Κύπρου, 

κάνουν, στην ουσία, μια έκκληση για 

ειρήνη στον κόσμο. Το ντοκιμαντέρ, 

αναφερόμενο στην καταστροφή 

της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Κύπρου, μιλά για όλες τις παρόμοιες 

καταστροφές στον κόσμο, με τρόπο 

που υπενθυμίζει στην ανθρωπότη-

τα πως η διάσωση και προστασία 

του ιστορικού παρελθόντος αφορά 

στην ποιοτική συνέχεια της πορείας 

του ανθρώπου μέσα στο χρόνο, μα 

κυρίως ότι οφείλουμε στις νεότερες 

γενεές να γίνουμε καλύτεροι και να 

μην επιτρέψουμε ξανά να διαμορφω-

θούν συνθήκες για την καταστροφή 

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 

και του τόπου μας, κατέληξε στο χαι-

ρετισμό του ο Πρόεδρος Χριστόφιας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής στην 

οποία παρέστησαν οι ίδιοι οι συντε-

λεστές του έργου καθώς και πλειάδα 

ατόμων που έδωσαν τη δική τους 

σφραγίδα στην ταινία, προβλήθηκαν 

αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ. 

Ο τότε Πρύτανης του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος 

Α. Ζένιος, απηύθυνε σύντομο χαιρε-

τισμό και ευχαρίστησε τον Βασίλη 

Βασιλικό και τον Τάκη Παπαγιαννίδη 

για την εισήγησή τους η εκδήλωση 

για την πρώτη προβολή αυτού του 

πολύ σημαντικού για τον τόπο μας 

ντοκιμαντέρ να πραγματοποιηθεί 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο κ. Ζέ-

νιος ανέφερε ότι έχουμε υποχρέωση 

να ενεργοποιήσουμε τις πνευματικές 

μας δυνάμεις για να μην επιτρέψουμε 

αυτό που η δύναμη των όπλων προ-

σπαθεί να καταστρέψει, τις μέρες μά-

λιστα που γίνεται μια συντονισμένη 

προσπάθεια να αφαιρεθεί από αυτόν 

το λαό η ιστορική μνήμη, αλλοτριώ-

νοντας τον πολιτισμό στα κατεχόμε-

να μέρη μας.

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βα-

σιλική Κασσιανίδου, Αντιπρόεδρος 

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιο-

λογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

η οποία μίλησε για τη διατήρηση 

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

Κύπρου και τη σημασία της, ανέφερε 

ότι οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ 

άφησαν τις εικόνες να μιλήσουν μό-

νες τους. Η εναλλαγή των καθαρών 

εικόνων των κατεστραμμένων κατε-

χόμενων μνημείων και του περιβάλ-

λοντός τους, με συνεντεύξεις επιστη-

μόνων και πολλών άλλων ανθρώπων 

που έζησαν τα πράγματα, έχουν ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

οδοιπορικού που χωρίς υπερβολές, 

και με συναίσθημα αλλά χωρίς συναι-

σθηματισμό, παρουσιάζει την οδυ-

νηρή πραγματικότητα. Η Κυπριακή 

Δημοκρατία, η Εκκλησία της Κύπρου, 

οι κατεχόμενοι δήμοι, το Ίδρυμα Λε-

βέντη και άλλα ιδρύματα, πρόσθεσε 

η κα Κασσιανίδου έχουν δώσει και 

εξακολουθούν να δίνουν μάχες για 

την προστασία των μνημείων της 

κατεχόμενης Κύπρου και για τον 

επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων 

που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς 

σε καταλόγους γνωστών οίκων δη-

μοπρασιών. Σε αυτή τη μάχη ενεργό 

μέλος από την ίδρυσή του είναι και 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα μέλη της 

Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας 

και του Τμήματος Ιστορίας και Αρ-

χαιολογίας ως ομάδα και ως άτομα, 

κατέληξε η κ. Κασσιανίδου, δίνουν το 

Λεηλατώντας μια ματωμένη χώρα
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ΤΜΗΜΑ
ΤΕΤΡΑ-

ΕΤΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

ΑΓΓ 2000-2003 ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ  

ΑΓΓ 2004-2007
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ  

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΝΑ ΨΙΝΤΡΟΥ

ΑΓΓ 2008-2010 ΑΝΤΡΗ ΜΑΥΡΟΥ  

ΑΡΗ 2008-2010 ΝΑΤΑΛΥ ΜΙΤΣΙΓΓΑ  

ΒΝΕ 1996-1999 ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΙΟΣ  

ΒΝΕ 2000-2003 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΖΙΚΑΣ ΚΟΥΛΑ ΒΙΛΑΝΟΥ

ΒΝΕ 2004-2007
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ  

ΜΟΥΣΚΑΛΗ
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

ΒΝΕ 2008-2010
ΜΑΡΙΑΝΝΑ  

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΝΑΤΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΓΑΛ 2004-2007 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΟΛΙΟΥ

ΓΑΛ 2008-2010 ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 

ΓΛΩ 1996-1999
ΝΙΚΟΛΑΣ  

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
 

ΓΛΩ 2000-2003 ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΓΙΑΣΕΜΗ  

ΔΔΕ 1996-1999 ΠΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΒΙΚΗΣ

ΔΔΕ 2000-2003 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΑΣΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΒΥΡΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΤΡΑ-

ΕΤΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

ΔΔΕ 2004-2007 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

ΔΔΕ 2008-2010 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΑΚΚΗΣ

ΕΠΑ 1996-1999 ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΦΙΛΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

ΕΠΑ 2000-2003 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΟΥΤΗ  

ΕΠΑ 2004-2007 ΚΑΛΛΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  

ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ

ΕΠΑ 2008-2010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΣΙΟΥΡΟΥ ΜΑΜΙΝΑ ΚΑΝΕΛΛΙΔΟΥ

ΕΠΛ 1996-1999 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΙΛΛΗ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΠΛ 2000-2003 ΕΥΗ ΔΙΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

ΕΠΛ 2004-2007 ΓΙΑΝΝΑ ΔΑΝΙΔΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  

ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ

ΕΠΛ 2008-2010 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΥΡΗΣ ΓΙΩΤΑ ΧΑΠΟΥΠΗ

ΗΜΜΥ 2004-2007 ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΗΜΜΥ 2008-2010 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ

ΙΣΑ 2000-2003 ΧΡΥΣΩ ΛΟΥΚΑ ΓΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

ΙΣΑ 2004-2007
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΑΝΤΙΑ ΣΑΒΒΑ

ΙΣΑ 2008-2010 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΠΕ 2000-2003 ΝΑΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΝΟΥ

ΚΠΕ 2004-2007 ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΚΠΕ 2008-2010 ΓΙΟΥΛΗ ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑ
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Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου αναγορεύτηκε ο Ομότιμος Καθη-

γητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Ιωάννης Κ. Χασιώτης. Η Τελετή Αναγόρευσης πραγμα-

τοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου στις 14 Ιουνίου 2010. 

Την προσωπικότητα και το έργο του τιμωμένου παρου-

σίασε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας Πέτρος Παπαπολυβίου. Ακολούθησε 

η ανάγνωση του Ψηφίσματος από τον Κοσμήτορα της 

Σχολής, Καθηγητή Μιχάλη Πιερή, και η αναγόρευση του 

Καθηγητή Ιωάννη Χασιώτη σε Επίτιμο Διδάκτορα από 

τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Σταύρο Α. 

Ζένιο. Μετά από την περιένδυση του τιμωμένου με την 

τήβεννο του Πανεπιστημίου Κύπρου, ακολούθησε η 

αντιφώνησή του με θέμα, Η Κλειώ και τα είδωλά της. Ανα-

ζητώντας τον ρόλο της ιστοριογραφίας στις εθνογενετικές 

ανα-κατασκευές.

Ο Καθηγητής Ιωάννης Χασιώτης είναι ένας από τους 

σημαντικότερους Έλληνες ιστορικούς, με διεθνή αναγνώ-

ριση και κύρος. Το έργο του, πληθωρικό σε έκταση και 

πλούσιο σε θεματολογία, αποτελεί προϊόν μακρόχρονης 

ερευνητικής εργασίας σε πολλά ελληνικά και ξένα αρχεία. 

Στη εκπαιδευτική του δραστηριότητα θα πρέπει να προ-

σμετρηθούν, πέραν της υπερσαραντάχρονης διδασκαλί-

ας του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και τα μαθήματα 

και σεμινάρια που πρόσφερε εκτός Ελλάδος σε αρκετά 

επιστημονικά κέντρα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ο Ιωάννης Χασιώτης  
Επίτιμος Διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής

Ανακοίνωση του Συνδέσμου Αποφοίτων  
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι πιο κάτω απόφοιτοι έχουν εκλεγεί ως αντιπρόσωποι 
των αποφοίτων και αποτελούν το Σώμα των Αντιπρο-
σώπων, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου. 
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Αγαπητοί Απόφοιτοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, έχει στη διάθεση του αριθμό Λευκωμάτων των αποφοίτων του 
Πανεπιστημίου Κύπρου της χρονιάς 1999.  Στο συ-
γκεκριμένο λεύκωμα υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό από διάφορες εκδηλώσεις / δραστηριότητες 
των «τότε φοιτητών» ανά μήνα, ανά όμιλο, ανά παρά-
ταξη κλπ.  Επίσης, στο τέλος υπάρχουν όλοι οι απόφοι-
τοι της χρονιάς 1999 ανά Τμήμα με ομαδική (όλο το 
Τμήμα) και ατομική φωτογραφία.  Το Λεύκωμα είναι 
διαθέσιμο στην τιμή των €20 από το Γραφείο Αποφοί-
των στο τηλέφωνο 2289 4347.   

ΤΜΗΜΑ
ΤΕΤΡΑ-

ΕΤΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ

ΚΦΙ 2000-2003 ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΙΤΑ ΝΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΦΙ 2004-2007 ΣΥΛΒΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΝΤΩΝΑΣ

ΚΦΙ 2008-2010 ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΠΟΥΠΗ

ΜΑΣ 1996-1999
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΟΙΖΙΑΣ

ΜΑΣ 2000-2003 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΙΤΖΙΗ

ΜΑΣ 2004-2007 ΚΑΤΙΑ ΒΕΛΟΥΔΗ ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

ΜΑΣ 2008-2010 ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ

ΜΜΜΠ 2004-2007 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΟΥΖΑΛΗ  

ΜΜΜΠ 2008-2010 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ  

ΟΙΚ 1996-1999 ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΚΟΥΛΛΑΣ  

ΟΙΚ 2000-2003 ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΝΙΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ

ΟΙΚ 2004-2007 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΚΡΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΟΙΚ 2008-2010 ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΔΗΣ ΧΡΥΣΩ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΠΜΜΠ 2004-2007 ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΠΜΜΠ 2008-2010 ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  

ΤΟΥ 1996-1999 ΑΛΕΞΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

ΤΟΥ 2000-2003 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΗΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΥΚΟΣ

ΤΟΥ 2004-2007  ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΔΟΥΡΟΣ

ΤΟΥ 2008-2010 ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΚΑΡΔΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΙΝΗΣ

ΦΥΣ 2000-2003
ΜΥΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ-

ΑΘΗΑΙΝΙΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΕΚΛΟΣ

ΦΥΣ 2004-2007 ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΡΓΑΤΙΔΗΣ

ΦΥΣ 2008-2010 ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ

ΧΗΜ 2000-2003
ΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΡΟΥ-

ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΦΟΥΡΗΣ

ΧΗΜ 2004-2007 ΜΑΡΙΑ ΞΥΝΙΣΤΕΡΗ ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΧΗΜ 2008-2010 ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

ΨΥΧ 2004-2007 ΑΝΝΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

Όπως προνοεί και το Καταστατικό του Συνδέσμου Απο-
φοίτων, από το Σώμα των Αντιπροσώπων έχει εκλεγεί 
το πιο κάτω Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Απο-
φοίτων: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

Πάμπος Χαραλάμπους (ΔΔΕ 1998) Πρόεδρος

Μενέλαος Μενελάου (ΔΔΕ 2004) Αντιπρόεδρος

Άντια Σάββα (ΙΣΑ 2005) Γραμματέας

Στέλιος Μάτσης (ΜΑΣ 2007) Εκπρ. Τύπου

Σωφρόνης Βικής (ΔΔΕ 1998) Ταμίας

Μαρίνα Οικονομίδου (ΚΠΕ 2007) Υπ. Εκδηλώσεων

Θεόδωρος Θεοδώρου (ΔΔΕ 2004) Υπ. Δημοσίων Σχέσεων

Ναυσικά Χαραλάμπους (ΚΠΕ 2002) Μέλος

Γιάννης Οικονομίδης (ΕΠΑ 1999) Μέλος

Κάλλια Ματθαίου (ΕΠΑ 2005) Μέλος

Αντώνης Κωνσταντίνου (ΔΔΕ 2008) Μέλος

Παρακαλούνται όσοι απόφοιτοι επιθυμούν να επικοι-
νωνήσουν με το Συμβούλιο Αποφοίτων να το πρά-
ξουν στις πιο κάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου: pamboschar@yahoo.com, 
m_menelaos@hotmail.com, 
ή στα τηλέφωνα 9948 2582, 9951 9724. 
Εκ του Συμβουλίου του Συνδέσμου Αποφοίτων του 
Παν. Κύπρου
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δικό τους αγώνα επαγρυπνώντας και ενημερώνοντας τη 

διεθνή επιστημονική κοινότητα για την κατάσταση. 

Στην αντιφώνησή του ο σκηνοθέτης Τάκης Παπαγιαννί-

δης περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγ-

ματοποιήθηκαν τα γυρίσματα στα κατεχόμενα, ενώ από 

την πλευρά του φανερά συγκινημένος, ο Βασίλης Βασιλι-

κός εξέφρασε την ελπίδα ότι μέσα από αυτό το ντοκιμα-

ντέρ θα κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη παγκοσμίως για την 

καταστροφή και τη λεηλασία που υπέστησαν τα μνημεία 

και οι εκκλησίες στα κατεχόμενα. Ο σκηνοθέτης τόνισε ότι 

ήδη έξι διεθνή φεστιβάλ ζήτησαν να παρουσιάσουν την 

ταινία, η οποία, σύμφωνα και με τον σεναριογράφο της, 

θα αποτελέσει εργαλείο προώθησης του τεράστιου προ-

βλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα μας στο εξωτερικό. 

Σημειώνεται ότι η πρώτη παγκόσμια επίσημη προβολή 

του ντοκιμαντέρ έγινε το Σάββατο, 29 Μαΐου 2010 στο Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου, όπου το κυπριακό κοινό γέμισε ασφυ-

κτικά την αίθουσα και τίμησε με την παρουσία του το έργο 

του Βασίλη Βασιλικού και του Τάκη Παπαγιαννίδη.

δήμους, και τη διαχείριση του συστήματος θα έχει η υπό-

δημιουργία διαδημοτική εταιρεία. Το πρόγραμμα θα πε-

ριλαμβάνει 4 σταθμούς και 50 ποδήλατα στην Αγλαντζιά, 

8 σταθμούς και 80 ποδήλατα στο Στρόβολο, 5 σταθμούς 

και 100 ποδήλατα στη Λευκωσία, 3 σταθμούς και 20 πο-

δήλατα στο Δάλι, 2 σταθμούς και 20 ποδήλατα στον ́ Αγιο 

Δομέτιο και 2 σταθμούς και 15 ποδήλατα στα Λατσιά.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα κοινής χρήσης ποδη-

λάτων προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όπως, π.χ., φτάνει 

σε προορισμούς που δεν είναι προσβάσιμοι με άλλα μέσα, 

απαιτεί λιγότερα συστήματα υποδομών από άλλα μέσα, εί-

ναι λιγότερο ακριβό στην παραγωγή και διαχείρισή του, δε 

συμβάλλει στην κυκλοφοριακή συμφόρηση, δεν προκαλεί 

μόλυνση του περιβάλλοντος και παρέχει στο χρήστη το επι-

πρόσθετο πλεονέκτημα της άσκησης. Συνοψίζοντας, το εν 

λόγω σύστημα θεωρείται πρωτοποριακό, μιας και σκοπεύει 

να αλλάξει νοοτροπίες και να συμβάλει αποφασιστικά στην 

επίλυση/άμβλυνση των σοβαρών κυκλοφοριακών προ-

βλημάτων με σχετικά απλό και ανέξοδο τρόπο.

Το ποδήλατο μπαίνει ξανά στη ζωή μας

Ανατολικού Αιγαίου.

Στο νέο ανασκαφικό τομέα που διανοίχθηκε Βόρεια 

της Ιεράς Οδού διαπιστώθηκε η επέκταση και πιθανότα-

τα και το όριο του οικισμού της ύστερης Ρωμαϊκής περι-

όδου προς Βόρεια - Βορειοανατολικά.

Τέλος, ανατολικά του Μεγάλου Ναού της Ήρας διερευ-

νήθηκαν κατάλοιπα των ιεροπραξιών γύρω από τους προ-

γενέστερους ναούς της Ήρας πριν από την ανέγερση του 

«βωμού του Ροίκου». Αναθήματα από φαγεντιανή, προερ-

χόμενα από την αιγυπτιακή Ναύκρατι, καθώς και κυπρια-

κά πήλινα και ασβεστολιθικά ειδώλια (π.χ. κεφαλή κούρου, 

οκλάζων λέων) του ύστερου 7ου και πρώιμου 6ου αι. π.Χ. 

αποτελούν λίγα μόνο από τα πολυπληθή ευρήματα.
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από τα παιδιά του Εργαστηρίου Εγχόρ-

δων – Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσι-

κών Ταλέντων του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού υπό την καλλιτεχνική 

διεύθυνση του Ματθαίου Καριόλου. 

  Η έκθεση αρχειακού υλικού των 

Υπουργείων Εξωτερικών και Πολιτι-

σμού και Τουρισμού της Ελλάδας που 

πραγματοποιήθηκε στον προθάλαμο 

της Αίθουσας Τελετών του Πανεπι-

στημίου επ’ ευκαιρία της εορτής των 

Γραμμάτων, έχει ήδη παρουσιαστεί, 

υπό την αιγίδα των πρεσβευτικών και 

προξενικών Αρχών της Ελλάδας, σε 25 

πόλεις ανά τον κόσμο. Στην εκδήλωση 

παρέστησαν, εκτός από τις Πρυτανικές 

Αρχές και την Πρεσβεία της Ελλάδος, η 

Ερίτιμος κυρία Έλση Χριστόφια, εκπρό-

σωποι κομμάτων, βουλευτές, δήμαρχοι 

και άλλοι επίσημοι, καθώς επίσης φοι-

τητές και πλήθος κόσμου.

Συνέχεια από τη σελίδα 20

Η γιορτή των γραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Η μάχη του Μαραθώνα

Ανασκαφή στο Ηραίο Σάμου

Λεηλατώντας μια ματωμένη χώρα
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ελληνικού και του ιταλικού πολιτι-

σμού, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι 

όποια πέτρα σηκώσεις στο πεδίο της 

αναγεννησιακής και σύγχρονης ελ-

ληνικής και κυπριακής γραμματείας, 

θα βρεις από κάτω μιαν ιταλική ρίζα. 

Ο Μ. Πιερής αναφέρθηκε στη βαθιά 

ιταλική εμπειρία κορυφαίων ποιη-

τών και συγγραφέων όπως οι, Κορ-

νάρος, Χορτάτσης, Φόσκολο, Σολω-

μός, Κάλβος, Ροΐδης, η οποία υπήρ-

ξε καθοριστική για την εξέλιξη της 

ελληνικής λογοτεχνίας, και τόνισε 

τις αιώνιες πολιτισμικές σχέσεις ανά-

μεσα στην Κύπρο και την Ιταλία που 

είχαν ως αποτέλεσμα τα περίφημα 

κυπριακά ερωτικά ποιήματα του 16ου 

αιώνα, την οργανική ενσωμάτωση 

πολλών ιταλικών λέξεων στην κυπρι-

ακή διάλεκτο, αλλά και την εισαγωγή 

πλήθους ιταλικών στοιχείων στην 

αρχιτεκτονική, τη μουσική, ακόμη 

και στη μαγειρική της Κύπρου.

Μιλώντας για την προσωπική του 

επαφή με την Ιταλία, ο Μιχάλης Πιε-

ρής ανέφερε ότι αυτή ξεκίνησε μέσω 

του έργου του μεσαιωνικού χρονο-

γράφου Λεόντιου Μαχαιρά, για να 

εξελιχθεί αργότερα σε μια ουσιαστι-

κή σχέση σεβασμού και εκτίμησης, 

στην οποία συνέβαλε η φιλία του με 

ξεχωριστούς ανθρώπους στον χώρο 

των γραμμάτων και των τεχνών στην 

Ιταλία, η γνωριμία του με καταξιωμέ-

νους Ιταλούς καλλιτέχνες οι οποίοι 

έλαβαν μέρος στο Πολιτιστικό Φε-

στιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

αλλά και τα πολυάριθμα ταξίδια του 

στην Ιταλία που ενέπνευσαν πολλά 

από τα ποιήματά του.

Στο τέλος ο Μιχάλης Πιερής διά-

βασε λίγους στίχους από την ιταλική 

μετάφραση του ποιήματός του Στη 

Βουτσερία (λαϊκή αγορά στο Παλέρ-

μο), οι οποίοι εκφράζουν με τον κα-

λύτερο και τον πιο αληθινό τρόπο, 

τον ποιητικό, τη σχέση του με την 

Ιταλία — un paese straniero, che 

pure hai amato come fosse il tuo.

Η τελετή έκλεισε με την προβολή 

ενός ντοκιμαντέρ από την περυσινή 

περιοδεία του Θεατρικού Εργαστη-

ρίου του Παν επιστημίου Κύπρου 

στην Ιταλία (Παλέρμο, Βενετία, Τερ-

γέστη, Ρώμη) με τη γλωσσικά δισυ-

πόστατη παράσταση (ελληνικά και 

ιταλικά) του έργου Ερωτόκριτος του 

Βενετο-κρητικού ποιητή, Βιτσέντζου 

Κορνάρου.

Όπως τονίστηκε και στην εκδή-

λωση, η εξέχουσα αυτή τιμή στον 

ποιητή και Καθηγητή του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου Μιχάλη Πιερή, ήρθε ως 

επιστέγασμα σε μια σειρά από τιμη-

τικές διακρίσεις που είχε ήδη λάβει 

στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια:

Τον Ιούνιο του 1998 και με αφορ-

μή το ποίημά του, Φεγγάρι Μνήμη 

στο Παλέρμο, ο Μιχάλης Πιερής τι-

μήθηκε από τον Δήμαρχο του Πα-

λέρμου με το μετάλλιο της πόλης 

στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για 

την επαναλειτουργία του φημισμέ-

νου Theatro Massimo. Τον Μάρτιο 

του 2004 εξελέγη Αντεπιστέλλον 

Μέλος του Istituto Siciliano di 

Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno 

Lavagnini” του Παλέρμου. Τον Φε-

βρουάριο του 2005 το διεθνούς φή-

μης λογοτεχνικό περιοδικό Poesia 

του Μιλάνου έκανε ένα μεγάλο αφι-

έρωμα στην ποίηση του Μ. Πιερή, 

και την ίδια χρονιά προσεκλήθη και 

συμμετείχε στο Festivaletteratura, 

τo διεθνώς καθιερωμένο πολιτι-

στικό Φεστιβάλ της Μάντοβα. Τον 

Μάρτιο του 2009 προτάθηκε για το 

βραβείο Premio Letterario Camaiore 

(βραβείο καλύτερου ξένου συγ-

γραφέα στην Ιταλία), τον Απρίλιο 

του 2009 το λογοτεχνικό περιοδικό 

της Ρώμης Poeti e Poesia του έκανε 

ένα μικρό αφιέρωμα και τον Ιούλιο 

του 2009 τιμήθηκε με το Διεθνές 

Βραβείο Ποίησης «Lazio between 

Europe and the Mediterranean» της 

πιο ιστορικής περιφέρειας της Ιταλί-

ας, της Regione Lazio. Παράλληλα, 

και με αφορμή την έκδοση της ποι-

ητικής του συλλογής Metamorfosi 

di Città (Μεταμορφώσεις Πόλεων), 

στον εκδοτικό οίκο Donzelli Editore 

(Ρώμη 2008), έγιναν εκδηλώσεις 

προς τιμήν του σε αρκετές πόλεις 

της Ιταλίας.
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Η Ιταλική Δημοκρατία τίμησε τον ποιητή και 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Μιχάλη Πιερή
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