
Την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 πραγματοποιήθη-

κε η 4η Τελετή Αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών. 

Παρουσία της πανεπιστημιακής κοινότητας, εκπροσώπων της 

Πολιτείας, φίλων και συγγενών των αποφοίτων απονεμήθηκαν 

173 διπλώματα επιπέδου Μάστερ και 18 διδακτορικοί τίτλοι σε 

191 συνολικά απόφοιτους από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επι-

στημών, τη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, τη 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, τη Σχολή 

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, την Πολυτεχνική και τη 

Φιλοσοφική Σχολή.

Στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης επικεντρώθηκε στην 

Στον Καθηγητή Μάριο Πολυκάρπου, 

Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου 

Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και 

Δικτύων «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, έχει απονεμηθεί η ερευνητική χο-

ρηγία ERC Advanced Grant, που είναι η πιο 

υψηλή διάκριση στον τομέα ευρωπαϊκών 

χορηγιών από το Ευρωπαϊκό Συμβού-

λιο Έρευνας. Η ερευνητική χορηγία ERC 

Advanced Grant παρέχει μακροχρόνια 

χρηματοδότηση στους επιφανέστερους 

Ευρωπαίους επιστήμονες για να ακολου-

θήσουν πολύ φιλόδοξες, πρωτοποριακές 

και μη-συμβατικές ερευνητικές κατευ-

θύνσεις. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα 

του προγράμματος (http://erc.europa.

eu/advanced-grants), κύριος στόχος των 

χορηγιών αυτών είναι η ενθάρρυνση και 

υποστήριξη της επιστημονικής αριστείας 

στους καλύτερους και πιο δημιουργικούς 

ερευνητές της Ευρώπης.

Η επιλογή του Καθηγητή Μάριου 

Πολυκάρπου επιβεβαιώνει την εξαιρετι-

κή διεθνή αναγνώριση που τυγχάνει και 

τις εντυπωσιακές ερευνητικές επιδόσεις 

του. Είναι επίσης τιμή για το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου να φιλοξενήσει μια τέτοια 

μοναδική ερευνητική δραστηριότητα και 

μια απόδειξη της εξαίρετης θέσης που 

κατέχει το Πανεπιστήμιό μας διεθνώς σε 

θέματα ερευνητικής αριστείας. Κάθε χρό-

νο επιλέγονται, με άκρως ανταγωνιστική 

διαδικασία, για τη χορηγία ERC Advanced 

Grant περίπου 8 επιστήμονες από όλους 

τους κλάδους του τομέα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 

συνήθως από χώρες όπως η Γερμανία, η 

Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι η 

πρώτη φορά που Κύπριος επιστήμονας 

πετυχαίνει αυτού του είδους τη διάκριση.

Η χορηγία του έργου, που είναι πέραν 

των €2 εκατομμυρίων, θα χρηματοδοτή-

σει μια ομάδα 10 περίπου ερευνητών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία θα ανα-

λάβει πρωτοποριακή έρευνα με στόχο 

το σχεδιασμό και την ανάλυση έξυπνων 

αλγορίθμων που θα μπορούν να επεξερ-

γάζονται δεδομένα από αισθητήρες σε 

πραγματικό χρόνο για πιο αποδοτική και 

ασφαλή λειτουργία πολύπλοκων συστη-

μάτων και υποδομών, όπως τα συστήμα-

τα διανομής ενέργειας, υδάτινων πόρων 

και αποβλήτων καθώς και δίκτυα τηλεπι-

κοινωνιών. Συγκεκριμένα, η ερευνητική 

ομάδα του Καθηγητή Πολυκάρπου θα 

αναπτύξει βασική έρευνα και τεχνολογικά 

εργαλεία τα οποία θα δίνουν την ικανότη-

τα να εντοπίζονται έγκαιρα και να διορ-
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κομβική σημασία της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, καθώς, όπως 

ανέφερε, καθορίζει την επαγγελματική εξέλιξη και την πνευμα-

τική καλλιέργεια του ατόμου. Εξέφρασε δε την πεποίθησή του 

ότι στην κρίσιμη αυτή περίοδο, κατά την οποία η ανεργία μαστί-

ζει ιδιαίτερα τους νέους - ξεπερνώντας το 25% - γίνεται επιτα-

κτικότερη η ανάγκη ενίσχυσης των πανεπιστημίων, με στόχο να 

δοθούν προοπτικές στους νέους επιστήμονες και την ευρύτερη 

κοινωνία. 

Κατά το χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Δη-

μήτρης Χριστόφιας εστίασε στην ανοδική πορεία του Πανεπι-

στημίου Κύπρου. Τόνισε την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στον 

τομέα της προσφοράς μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε επίπε-

δο Μάστερ και σε διδακτορικό επίπεδο. Εξέφρασε τη βεβαιότη-

τά του ότι η πρόσφατη έγκριση για την ίδρυση Σχολής Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αποτελέσει ιστο-

ρικό σταθμό στην εξέλιξη και ανάπτυξη του Ιδρύματος, καθώς 

πέρα από την ενδυνάμωση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής 

δραστηριότητας, η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών θα ενθαρ-

ρύνει τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών, την 

ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλα Πανεπιστήμια και την προ-

σέλκυση φοιτητών από τον ευρωπαϊκό κυρίως χώρο.

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Χάρης 

Χαραλάμπους ευχόμενος στους απόφοιτους πολλές επαγγελμα-

τικές επιτυχίες τόνισε την αξία της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, 

καθώς αποτελεί απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και συμβάλλει 

στην απόκτηση δεξιοτήτων για συνεχή έρευνα και μάθηση.

Εκ μέρους της ΦΕΠΑΝ, ο κ. Νικόλας Διομήδους δήλωσε ότι 

οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι ζωτικής σημασίας κύτταρα μέσα 

σε ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο, όπου οι σκέψεις πηγαινοέρχο-

νται και η αμφισβήτηση αποτελεί καθημερινό πραγματισμό. 

Καταχειροκροτήθηκε κατά την Τελετή ο κεντρικός ομιλητής, 

ο Μαραθωνοδρόμος Νάσος Κτωρίδης, Ιδρυτής και Πρόεδρος 

της Quantum Corporation, ο οποίος πρόσφατα ανακηρύχθηκε 

και Πρεσβευτής Καλής Θέλησης για τα Παιδιά του Κόσμου. Την 

πολυσχιδή του δράση παρουσίασε ο Αντιπρύτανης Διεθνών 

Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης Καθηγητής Μάριος Μαυ-

ρονικόλας. Στην ομιλία του με τίτλο «Ο Δρόμος» ο κ. Κτωρίδης 

κάλεσε τους νέους απόφοιτους να ανακαλύψουν το δικό τους 

αντισυμβατικό δρόμο, κλείνοντας τα αυτιά στις σειρήνες της 

συμβατικής επιτυχίας. Κάλεσε τους νέους να αφουγκραστούν 

την καρδιά τους, να τιμήσουν και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα 

τους. Αναφερόμενος στις προσωπικές και επαγγελματικές επι-

λογές του καθενός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η αριστεία σε ότι 

και αν διαλέξετε στη ζωή σας δεν είναι δρόμος ταχύτητας. Είναι 

Μαραθώνιος». 

Ο πρωτεύσας μεταπτυχιακός φοιτητής του Προγράμματος 

ΜΒΑ τόνισε ότι κατά τη φοίτησή του τόσο ο ίδιος όσο και οι συμ-

φοιτητές του απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες που συμβάλ-

λουν στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων για την πορεία τους, 

ιδιαίτερα στους καιρούς κρίσης που διανύουμε. 

Στην Τελετή Αποφοίτησης βραβεύθηκαν με το Βραβείο Ernst 

& Young, συνολικής αξίας €2500 ευρώ, εις μνήμην Χρίστιας Ρωσ-

σίδου-Σωτηρίου, η Φαίδη Φαίδωνος, υποψήφια Διδάκτορας Ψυ-

χολογίας, και η Ειρήνη Γιαννακού, απόφοιτη του Προγράμματος 

ΜΒΑ, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρή-

σεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι ομιλίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ucy.

ac.cy/pr στην ενότητα άρθρα/ομιλίες

4Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

Ν Ε Α

θώνονται ενδεχόμενες μικρές βλάβες σε πολύπλοκα συστήματα, 

πριν προκαλέσουν μεγάλες διαταραχές ή την πλήρη καθήλωση 

βασικών υποδομών.

Ο Μάριος Πολυκάρπου είναι Καθηγητής του Τμήματος Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου και Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου 

«Κοίος». Μετά από πολύχρονη ακαδημαϊκή καριέρα στις Η.Π.Α., 

επέστρεψε το 2001 στην Κύπρο, όπου βοήθησε στην έναρξη της 

Πολυτεχνικής Σχολής.

Πρόκειται για την 4η ερευνητική χορηγία ERC που κερδίζει το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η συγκεκριμένη χορηγία ERC Advanced Grant 

αφορά έμπειρους ερευνητές, ενώ οι τρεις προηγούμενες χορηγίες 

ERC Starting Grant δόθηκαν σε ερευνητές που ήταν στην αρχή της 

ακαδημαϊκής τους καριέρας. Το συνολικό ύψος των εν λόγω χορηγι-

ών που κέρδισε το Ίδρυμα ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια Ευρώ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  
ΣΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Συνεχίζεται από τη σελίδα 1
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Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012 στη Μυτι-

λήνη, έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η επίσημη τελετή Υπο-

γραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κων-

σταντίνος Χριστοφίδης, και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, Καθηγητής Π. Τσάρτας, υπέγραψαν το Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας, που αναφέρεται στο εκπαιδευτικό, επιστημονικό, 

ερευνητικό και διοικητικό επίπεδο της λειτουργίας των Πανεπι-

στημίων και εστιάζει σε πέντε διακριτές διαστάσεις στόχων και 

δράσεων: (i) την προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας στα 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, (ii) την ανάπτυξη παιδαγωγικών και 

πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ Πανεπιστημίων, (iii) τη δικτύ-

ωση των ερευνητικών τους εργαστηρίων και την από κοινού 

αξιοποίηση των υποδομών και της τεχνογνωσίας, (iv) τη διαμόρ-

φωση θεσμικού πλαισίου που να διευκολύνει και να προάγει την 

έρευνα σε ποικίλους τομείς και (v) τη διαρκή βελτίωση της πανε-

πιστημιακής λειτουργίας.

Σε χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ανέφερε ότι η υπογραφή του Πρωτοκόλλου είναι ιδιαίτερης ση-

μασίας, λόγω των στενών δεσμών που χαρακτηρίζουν τα δύο 

Πανεπιστήμια, αλλά και των κοινών παραμέτρων και ανησυχιών 

που μοιράζονται. Η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των 

δύο Πανεπιστημίων, πρόσθεσε, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα την 

κρίσιμη αυτή περίοδο και στόχος είναι η συνεργασία αυτή να 

έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

Με τη σειρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

ανέφερε ότι σε ώρες κρίσης, τα Πανεπιστήμια καλούνται να ενώ-

σουν δυνάμεις, γιατί μια κρίση αποτελεί και μια ευκαιρία για τη 

δημιουργία πιο σύγχρονων και δημιουργικών δομών. Ο κ. Χρι-

στοφίδης έδωσε έμφαση και στην υπογραφή του 8ου Ευρωπαϊ-

κού Πλαισίου (ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020) το δεύτερο εξάμηνο του 2012 

και την ανάγκη για εξασφάλιση όσο περισσότερων ωφελημάτων 

για τις νέες γενιές.

Με αφορμή την επίσκεψή του στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ο Πρύτανης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Καθηγητής Κωνστα-

ντίνος Χριστοφίδης έδωσε διάλεξη για το θέμα της εξέλιξης της 

επιστήμης στον ελληνικό χώρο τα τελευταία χρόνια.

Αποσπάσματα από την τελετή μεταδόθηκαν από την τηλεό-

ραση της ΕΡΤ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ν Ε Α

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Η Ιατρική Σχολή, η οποία εγκρίθηκε δια νόμου στις 7 Νοεμ-

βρίου 2008, αναμένεται να δεχθεί τους πρώτους 40 φοιτητές το 

Σεπτέμβριο του 2013. Η φοίτηση στην Ιατρική Σχολή θα είναι 

6-ετής και θα αποτελείται από 3 Φάσεις. Η Φάση 1 θα περιλαμβά-

νει μαθήματα από τα υφιστάμενα Τμήματα του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, όπως: Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά και Στατι-

στική, Ψυχολογία κ.ά. Στη Φάση 2 (διάρκειας 2 ετών) πέραν των 

πιο πάνω μαθημάτων προστίθενται και μαθήματα σχετικά με την 

ιατρική, όπως ανατομία, φυσιολογία, φαρμακευτική κ.λπ. Στη 

Φάση 3 (διάρκειας 3 ετών) το μεγαλύτερο μέρος του προγράμ-

ματος σπουδών αποτελείται από κλινικά μαθήματα, τα οποία θα 

διδάσκονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η Ιατρική Σχολή θα στεγάζεται αρχικά στο Σιακόλειο Εκπαι-

δευτικό Κέντρο Υγείας (πρώην Νοσηλευτική Σχολή) και θα απο-

τελείται από 5 βασικούς Τομείς:

	 Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών

	 Τομέας Παθολογίας

	 Τομέας Χειρουργικής

	 Τομέας Παθολογικής Ανατομίας

	 Τομέας Ακτινολογίας

Όλοι οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής θα πρέπει να περά-

σουν, κατά τη διάρκεια των 6 χρόνων φοίτησης τους, από όλους 

τους πιο πάνω Τομείς. 

Η Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή, υπό την προεδρεία του 

Καθηγητή Άντη Αδάμ, συνέρχεται ανά τακτά χρονικά διαστήμα-

τα στην Κύπρο, για να ολοκληρώσει τη μελέτη της σχετικά με την 

οργάνωση και λειτουργία της Σχολής. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει 

συνεργασία με εμπειρογνώμονες, οι οποίοι παρέχουν συμβου-

λευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό του προγράμματος σπου-

δών και του κτηριολογικού προγράμματος της Σχολής. 

Αναμένεται εντός του μηνός Απριλίου 2012 η έγκριση από 

τη Βουλή τόσο της νομοθεσίας που θα διέπει την οργάνωση και 

λειτουργία της Σχολής, όσο και του προϋπολογισμού της Σχολής 

για το 2012. Στη συνέχεια το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα προχω-

ρήσει στην προκήρυξη των πρώτων θέσεων ακαδημαϊκού και 

διοικητικού προσωπικού της Σχολής. 
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Το Τμήμα Πληροφορικής του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο των 

τακτικών δραστηριοτήτων του για την 

ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας 

σχετικά με τις εξελίξεις που προσφέρει 

η Επιστήμη της Πληροφορικής, διοργά-

νωσε την 3η Ημερίδα Πληροφορικής, σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού και τον Κυπριακό Σύνδεσμο 

Πληροφορικής. Η ημερίδα πραγματοποι-

ήθηκε το Σάββατο 3 Μαρτίου στην Πανε-

πιστημιούπολη και την παρακολούθησαν 

86 μαθητές και μαθήτριες από 24 Λύκεια 

(δημόσια και ιδιωτικά) και Τεχνικές Σχολές 

και 5 συνοδοί καθηγητές. Χορηγός της 

εκδήλωσης ήταν το Ίδρυμα “European 

Computer Driving License – ECDL”. Την 

εκδήλωση υποστήριζαν, επίσης, ο Ορ-

γανισμός “Association for Computing 

Machinery” – Τοπικό Παράρτημα Κύπρου 

και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσε-

ων Πληροφορικής CITEA.

Βασικός σκοπός της ημερίδας ήταν 

να προσφέρει στους μαθητές, δηλαδή 

το μελλοντικό ανθρώπινο επιστημονικό 

δυναμικό της Κύπρου, μια περιήγηση στο 

θαυμαστό κόσμο της Επιστήμης της Πλη-

ροφορικής, καθώς και να τους πληροφο-

ρήσει για τις επαγγελματικές προοπτικές 

που προσφέρει η επιστήμη αυτή. 

Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό 

ο Αναπλ. Καθηγητής Μάριος Δικαιάκος 

(Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής). 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας δόθηκε 

διάλεξη από τον Επικ. Καθηγητής του 

Τμήματος Πληροφορικής Pedro Trancoso 

για την Επιστήμη της Πληροφορικής. Στη 

συνέχεια, ο κ. Μιχάλης Τορτούρης, Επιθε-

ωρητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευ-

σης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-

σμού, ανέλυσε τις προοπτικές και το ρόλο 

του καθηγητή Πληροφορικής, ενώ ο κ. 

Νεόφυτος Ξενοφώντος του Κυπριακού 

Συνδέσμου Πληροφορικής μίλησε για τις 

επαγγελματικές προοπτικές σε θέματα 

Πληροφορικής με γνώμονα την Κυπρια-

κή και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. 

Ακολούθησαν επιδείξεις τεχνολογι-

κών εφαρμογών και αναρτημένων ανα-

κοινώσεων που ανέπτυξαν φοιτητές του 

Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου στο πλαίσιο είτε κάποιου 

μαθήματος είτε κάποιου ερευνητικού έρ-

γου, στα ερευνητικά εργαστήρια και στις 

αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος. Η 

ημερίδα ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συ-

ζήτηση των μαθητών με φοιτητές του 

Τμήματος. Απονεμηθήκαν διπλώματα 

παρακολούθησης σε όλους τους συμμε-

τέχοντες. 

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκο-

νται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πλη-

ροφορικής http://www.cs.ucy.ac.cy

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι τριήμερες δραστηρι-

ότητες της εκδήλωσης ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 2012 που οργάνωσε το 

Γραφείο Σταδιοδρομίας της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής 

Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου από τις 6 ως τις 8 Μαρτίου. 

Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν παρουσιάσεις και σεμινάρια, 

στα οποία συμμετείχαν πάνω από 250 φοιτητές, καθώς επίσης 

και Έκθεση Σταδιοδρομίας, στην οποία συμμετείχαν 38 επιχειρή-

σεις και οργανισμοί και την οποία επισκέφτηκαν πάνω από 400 

φοιτητές καθώς και πλήθος κόσμου. Ιδιαίτερη επιτυχία σημείω-

σε το Business Game, όπου συμμετείχαν 9 ομάδες φοιτητών και 

οι νικητές κέρδισαν από ένα IPod, προσφορά της εταιρείας Grant 

Thornton, ενώ άλλες 3 ομάδες κέρδισαν γεύματα με ομάδα στε-

λεχών της PwC, της Deloitte και της Ernst & Young αντίστοιχα. 

Ευχαριστούμε θερμά όλες τις εταιρείες. 

Οι επισκέπτες στην Έκθεση Σταδιοδρομίας είχαν τη δυνα-

τότητα να επιδώσουν το βιογραφικό τους, να συμπληρώσουν 

αιτήσεις εργοδότησης, να συλλέξουν πληροφοριακό υλικό και 

να λάβουν χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας των επιχειρήσεων και 

των οργανισμών.

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας επιθυμεί επίσης να ευχαριστήσει 

όλους τους συμμετέχοντες, φοιτητές, απόφοιτους, επιχειρήσεις 

και οργανισμούς, που με τη συμμετοχή τους συνέβαλαν στην 

πραγματοποίηση όλων των δραστηριοτήτων της εκδήλωσης 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 2012. 

3Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 2012
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ομιλία της Άλκης Ζέη στο Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Ενιαίας Εκπαί-

δευσης του Τμήματος Επιστημών Αγωγής με θέμα τη ζωή και το 

έργο της, με συμμετοχή 200 περίπου ατόμων όλων των ηλικιών.

Η Άλκη Ζέη, ζωντανός θρύλος της νεοελληνικής λογοτεχνί-

ας, ήταν απλή και προσιτή, απάντησε σε ερωτήσεις από μικρούς 

και μεγάλους, και δέχτηκε μια μωβ ορχιδέα (απάντηση στη ‘Μωβ 

Ομπρέλα’ της;) από μια μικρή της θαυμάστρια.  Στο τέλος της 

εκδήλωσης υπέγραψε πρόθυμα βιβλία της για τους μικρούς και 

μεγάλους θαυμαστές που σχημάτισαν ουρά.

Το έργο της προλόγισε η κα Αλεξάνδρα Ζερβού, Καθηγήτρια 

Παιδικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Επισκέπτρια 

Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. Η κα Ζερβού χα-

ρακτήρισε το έργο της Άλκης Ζέη κλασικό και αναφέρθηκε στα 

χαρακτηριστικά στοιχεία της συγγραφέως, όπως το χιούμορ και 

τη δεινή της ικανότητα να  κάνει προσβάσιμες για παιδιά πολύ 

δύσκολες καταστάσεις (πείνα, κατοχή, εκτελέσεις, πόλεμο, δια-

ζύγιο, ναρκωτικά), τα οποία την κάνουν μοναδική στη σύγχρονη 

ελληνική πεζογραφία.

Η όλη εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από το Ραδιοφωνικό 

Σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου UCY Voice με τη βοήθεια της 

λειτουργού του σταθμού Στέλλας Στυλιανού.

Ευχαριστούμε τον Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επι-

στημών και Επιστημών Αγωγής Καθηγητή Στέλιο Γεωργίου για 

τη στήριξή του στην εκδήλωσή μας, και υποσχόμαστε να την 

επαναλάβουμε σύντομα.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Απριλίου 2012 η Ημερίδα 

Επιστημονικής Φαντασίας που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου.

Κατά την ημερίδα οι διακεκριμένοι ομιλητές εστίασαν στις 

πολιτισμικές, πολιτικές και μεταφυσικές αναφορές των «εξωγή-

ινων» στα έργα επιστημονικής φαντασίας του περασμένου αιώ-

να, στη σχέση επιστήμης και λογοτεχνίας, στο τρόπο δημιουργί-

ας των ουτοπιών, στα όρια του είδους, αλλά και στον προβλημα-

τισμό γύρω από νέες μηχανές που αποτελούν ήδη κομμάτι μιας 

δυνητικής πραγματικότητας, όπως ένα μηχάνημα ανάγνωσης 

σκέψης. 

Την ημερίδα απασχόλησαν οι εξωγήινοι ως υπερβατικά θε-

ϊκά όντα, πότε κακόβουλα και πότε αγγελικά, πότε ως εχθροί 

και πότε ως φίλοι της ανθρωπότητας. Αναπαριστούν οι εξωγή-

ινοι πολιτισμικά και πολιτικά γεγονότα όπως την αποικιοκρατία 

και τον ψυχρό πόλεμο; Αναπαράγουν οι «επαφές τρίτου τύπου» 

θρησκευτικά μοτίβα; Κατά την ομιλία του κ. Jean-Bruno Renard, 

καθηγητή κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Montpellier III, 

διαφάνηκε ότι, ανάλογα με τις εποχές, τα εξωγήινα όντα αναπα-

ριστούν τους φόβους και τις ελπίδες της κοινωνίας. 

Ο κ. Pierre Cassou-Noguès, καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πα-

νεπιστήμιο Paris 8 εστίασε στη σχέση λογοτεχνίας και επιστή-

μης: η λογοτεχνική φαντασία μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα 

για την επιστημονική έρευνα; Ο Αφηγητής του Marcel Proust 

φαντάζεται, για παράδειγμα, τρόπους για να μπει στο μυαλό της 

ερωμένης του. Πώς θα σας φαινόταν η προοπτική ανάγνωσης 

της σκέψης των ανθρώπων; Αναμφισβήτητα είναι ελκυστική η 

δυνατότητα εξέτασης των νοητικών διεργασιών του υποκειμέ-

νου, η πρόσβαση στα όνειρα και τη φαντασία. Το ερώτημα βε-

βαίως που τίθεται είναι αν μία τέτοια εφεύρεση θα αποτελούσε 

εμπόδιο στην ελευθερία και στη σκέψη.

Η ουτοπία, ο ιδεατός, ονειρικός και τέλειος κόσμος υπάρ-

χει άραγε; Στα «ουτοπικά» λογοτεχνικά έργα διακρίνει κανείς 

ορθολογιστικές υποθέσεις και προβολές κοινωνικοπολιτικών 

καταστάσεων. Ο κ. Marc Atallah, καθηγητής λογοτεχνίας στο 

Πανεπιστήμιο της Λωζάννης, επικεντρώθηκε και στο πότε η 

ουτοπία γίνεται δυστοπία, πότε δηλαδή ο ονειρικός κόσμος 

στρεβλώνεται και γίνεται ένα εφιαλτικό ανεπιθύμητο μέρος για 

να ζει κανείς.    

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστο-

φίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, και η Αναπληρώ-

τρια Καθηγήτρια May Chehab, Πρόεδρος του Τμήματος Γαλλικών 

Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών. Ο Πρύτανης στο χαιρετισμό 

του τόνισε ότι με την ημερίδα αυτή το Πανεπιστήμιο Κύπρου πα-

ρουσιάζει, για άλλη μια φορά, τη σύμπνοια των ανθρωπιστικών 

και φιλοσοφικών επιστημών με τις θετικές επιστήμες.

«Τελικά μήπως οι εξωγήινοι είμαστε εμείς;», αναρωτήθηκε ο 

κύριος Παναγιώτης Χριστιάς, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήμα-

τος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου, ο οποίος συντόνισε την ημερίδα. 

ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ;
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Η ΑΛΚΗ ΖΕΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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O οργανισμός RIPE σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πληρο-

φορικών συστημάτων πραγματοποίησε στις 22 και 23 Φεβρου-

αρίου 2012 στην Πανεπιστημιούπολη δυο εκπαιδευτικά σεμινά-

ρια με τίτλους LIR Training Course και IPv6 Training Course. 

Ο οργανισμός RIPE (Reseaux IP Europeens, www.ripe.net) εί-

ναι μια ανοικτή κοινότητα συνεργασίας οργανισμών, εταιρειών 

και προσώπων, που λειτουργούν IP δίκτυα στην Ευρώπη και άλ-

λες περιοχές του κόσμου. Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανι-

σμός και οι δραστηριότητές που εκτελούνται σε εθελοντική βάση 

από τα μέλη του. Το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του 

υλοποιείται σε διάφορες ομάδες εργασίας (working groups).

Ο κύριος στόχος της κοινότητας είναι να εξασφαλίσει τον δι-

οικητικό και τεχνικό συντονισμό που απαιτείται για τη λειτουργία 

των IP δικτύων στις περιοχές του κόσμου που είναι υπό την ευ-

θύνη του. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η παροχή 

και ορθή λειτουργία της IP υπηρεσίας στους τελικούς χρήστες 

του Internet, ανεξάρτητα από το δίκτυο στο οποίο συνδέονται. 

Στο πλαίσιο αυτο ο οργανισμός RIPE πραγματοποιεί εκπαι-

δευτικά σεμινάρια σε διάφορες χώρες για επιμόρφωση των δια-

χειριστών διευθύνσεων IP και καλύτερη ενημέρωση τους για τις 

εξελίξεις επί των σχετικών θεμάτων. 

Τα δύο συγκεκριμένα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου παρακολούθησαν συνολικά γύρω 

στα 50 άτομα, κυρίως από το χώρο των Παρόχων Υπηρεσιών 

Δικτύου στην Κύπρο, αλλά και άτομα από τα δημόσια και τα ιδι-

ωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου.

Μέσω των σεμιναρίων αυτών δόθηκε η δυνατότητα σε όσους 

τα παρακολούθησαν να ενημερωθούν για όλες τις υπηρεσίες 

που παρέχονται από το RIPE και τη χρήση της βάσης δεδομένων 

IP. Επίσης ενημερώθηκαν για την αποτελεσματικότερη αξιοποί-

ηση των υπηρεσιών αυτών (παροχή διευθύνσεων ΙΡ, monitoring 

tools, reporting tools) καθώς επίσης και για ενέργειες που θα βο-

ηθήσουν στην ομαλή μετάβαση στο πρωτόκολλο IPv6.

Αναφορά: https://www.ripe.net/lir-services/training/previous-hosts

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 η τέ-

ταρτη διάλεξη του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου που 

οργανώνουν από κοινού η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας – Αμ-

μοχώστου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Ο Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογί-

ας Γιώργος Γεωργής ανέπτυξε το θέμα: «Εμπειρίες Πολέμου: Αμ-

μόχωστος 1939 – 1941». Το ακροατήριο – συλλαλητήριο, όπως 

το χαρακτήρισε ο κ. Γεωργής, λόγω της θερμής και πάλι αντα-

πόκρισης των φίλων του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου, 

είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μέσα από την ιστορική 

προσέγγιση του εισηγητή τα δεινά που υπέστη το νησί κατά τη 

διάρκεια των ετών 1939 -1941. 

Κατά την είσοδο του νησιού στον πόλεμο, την 3η Σεπτεμ-

βρίου 1939, οι πολίτες κατατάγηκαν εθελοντικά στις ένοπλες 

δυνάμεις, οργανώθηκε η αεράμυνα στο νησί, ειδικά στην Αμ-

μόχωστο, καθώς το λιμάνι ήταν στόχος για τους αντιπάλους, και 

οργανώθηκε η διανομή προϊόντων ανάγκης με δελτία. Ο ειση-

γητής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους εράνους της επαρχίας 

Αμμοχώστου καθώς και στην απουσία τιμών από την Πολιτεία 

στους συμμετέχοντες και πεσόντες Κύπριους του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου, οι οποίοι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Απλοί και 

ταπεινοί προχωρούν στα σκοτεινά, όπως οι ήρωες του Σεφέρη 

στον Τελευταίο Σταθμό». Ο κ. Γεωργής έκλεισε την εισήγησή του 

επισημαίνοντας την ανάγκη γνώσης της τοπικής μας ιστορίας.

Κεντρικό μήνυμα και κατακλείδα της διάλεξης: η υποχρέωση 

αναγνώρισης και τιμής των μέχρι τώρα αφανών ηρώων, των 21 

Παραλιμνιτών και των υπόλοιπων Κυπρίων εθελοντών που έλα-

βαν μέρος στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Συντονιστής της διάλεξης ήταν ο κ. Πέτρος Οικονόμου, πρώ-

ην γυμνασιάρχης και ακαδημαϊκός σύμβουλος στο Xenio High 

School. 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  •  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ  •  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ RIPE  
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 1939 – 1941



7

Τα αποτελέσματα της έρευνας για την Ισότητα στην Εργασία 

και την Απασχόληση παρουσίασε σε δημοσιογραφική διάσκεψη 

η Καθ. Μαίρη Κουτσελίνη, Διευθύντρια της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Το δείγμα της έρευνας, η οποία έγινε με 

ανάθεση από την Επιτροπή Ισότητας στην Εργασία και Απασχό-

ληση, συμπεριλάμβανε 1500 άτομα, 860 γυναίκες και 650 άνδρες, 

και βασική της διαπίστωση ήταν ότι η ανισότητα είναι γεγονός που 

θεμελιώνεται σε συμφέροντα, προκαταλήψεις και θεσμικές αγκυ-

λώσεις. 

Η έρευνα ανέδειξε ως ερείσματα της ανισότητας την ελλιπή ή 

ανύπαρκτη λογοδότηση και τις ισχυρές προκαταλήψεις εις βάρος 

της γυναίκας στο χώρο εργασίας, τόσο σε θέματα που επηρεάζουν 

την εισδοχή στο χώρο εργασίας, όσο και την ανέλιξη, την κατάρτι-

ση και την πολιτική ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Κατά 

την έρευνα διαφάνηκε ότι οι προκαταλήψεις εκτείνονται και στην 

προτίμηση ευπαρουσίαστων ατόμων χωρίς οικογενειακές υποχρε-

ώσεις και στον ηλικιακό ρατσισμό εις βάρος των ατόμων άνω των 

40 ετών, εις βάρος νέων ατόμων, αλλά και εις βάρος των ατόμων με 

αποκλίνουσες σεξουαλικές προτιμήσεις. Η έρευνα ανέδειξε ακόμα 

ότι οι γυναίκες αισθάνονται ότι σε θέματα άνισης διαχείρισης ή/και 

παρενόχλησης έχουν ανεπαρκή πληροφόρηση, υποστήριξη και 

συμπαράσταση. 

Η Διευθύντρια της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου παρουσίασε καλές πρακτικές για άμβλυνση της ανισότητας 

σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως η νομοθετική ρύθμιση για 

κατάθεση έκθεσης για θέματα ισότητας και η ρύθμιση νομοθεσίας 

για έλεγχο των ποσοστών των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στον 

ιδιωτικό τομέα. 

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των έμφυλων διακρί-

σεων διαφάνηκε η επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής για 

διεκδίκηση της ισοτιμίας και της ισότητας. Η υποχρεωτική συμμε-

τοχή γυναικών με ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας σε όλες τις 

επιτροπές προσλήψεων και ανελίξεων, οι ποσοστώσεις σε ανελίξεις 

γυναικών με ίσα προσόντα και η θεσμοθέτηση ειδικής επιτροπής 

παρακολούθησης σε θέματα ισότητας που θα κινείται προληπτικά 

για αντιμετώπιση των επιπτώσεων των έμφυλων διακρίσεων στο 

χώρο εργασίας ήταν μερικές από τις εισηγήσεις για αντιμετώπιση 

της ανισότητας. Επιπρόσθετα η ενημέρωση και η επιμόρφωση, 

εντός και εκτός του χώρου εργασίας, προτάθηκαν ως χρήσιμα ερ-

γαλεία για την εμπέδωση της ισότητας και της ισοτιμίας στο χώρο 

εργασίας. Στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης τα ΜΜΕ μπορούν, 

σύμφωνα με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση 

και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ, να 

διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Τη διάσκεψη χαιρέτισαν η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων κυρία Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ο Πρύτανης του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και η 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας κυρία Αργεντούλα Ιωάννου.
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ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ  
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Με την ευκαιρία της Δανέζικης Προεδρίας της ΕΕ η πρεσβεία 

της Δανίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσαν εκδηλώ-

σεις γνωριμίας με τη Δανία, την Πέμπτη 22 Μαρτίου και τη Δευ-

τέρα 26 Μαρτίου 2012: 

Την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2012, η Πρέσβειρα της Δανίας στην 

Κύπρο Α.Ε. κυρία Kirsten Geelan έδωσε διάλεξη στο Πανεπιστή-

μιο Κύπρου με τίτλο: Η Δανέζικη Προεδρία της ΕΕ σε μεταβαλλόμε-

νες εποχές. Κατά τη διάλεξη η Πρέσβειρα της Δανίας αναφέρθηκε 

στις προκλήσεις της Προεδρίας της ΕΕ και στις προτεραιότητες 

που έχει θέσει η Δανία ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου 

της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2012.  Συστατικά και προαπαιτού-

μενα επιτυχίας μίας Προεδρίας της ΕΕ χαρακτήρισε τον επαγγελ-

ματισμό, τη διαφάνεια και την ταπεινοφροσύνη. 

 Προτεραιότητες που έθεσε η Δανέζικη Προεδρία της ΕΕ 

είναι η θεμελίωση μίας υπεύθυνης, δυναμικής, πράσινης και 

ασφαλούς Ευρώπης. Η αντιμετώπιση της κρίσης χρέους, η τόνω-

ση της ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και 

η εξασφάλιση της επάρκειας και της αειφορίας μέσω της επέν-

δυσης στην πράσινη ανάπτυξη, στις πράσινες τεχνολογίες και 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι οι πολιτικές για τις οποίες 

εργάζεται και τις οποίες προωθεί η Δανέζικη Προεδρία. 

Τη διάλεξη της Πρέσβειρας της Δανίας φιλοξένησε στο μά-

θημα «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» ο Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου Αντώνης Έλληνας.

Τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012, πραγματοποιήθηκαν τα 

εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης Δανία: Η ζωή σε κίνηση και 

ισορροπία. Τα εγκαίνια χαιρέτισαν η Α.Ε Πρέσβειρα της Δανίας 

και ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος χαρακτήρισε την έκθεση ως 

ένα έξοχο τρόπο γνωριμίας με την χώρα που προεδρεύει του 

Συμβουλίου της ΕΕ. Τόνισε δε ότι η συμμετοχή και εμπλοκή των 

πολιτών της Ευρώπης στα ευρωπαϊκά δρώμενα είναι προνόμιο 

και συνάμα υποχρέωση. Ακολούθησε προβολή του ιστορικού 

ντοκιμαντέρ Ο δρόμος προς την Ευρώπη το οποίο παρουσιάζει 

τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για 

την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η φωτογραφική έκθεση διήρκησε μέχρι και τις 6 Απριλίου 

2012. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΑΝΙΑ 
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Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβι-

σμού και της θυματοποίησης λαμβάνει 

ανησυχητικά αυξανόμενες διαστάσεις. Ο 

εντοπισμός και η κατανόηση των παρα-

γόντων που συντείνουν στη δημιουργία 

του φαινομένου συμβάλλουν ουσιαστικά 

αφενός στη σκιαγράφηση των προφίλ των 

συμμετεχόντων για εντοπισμό των παι-

διών υψηλού κινδύνου και αφετέρου στη 

χάραξη των κυριότερων γραμμών ανά-

πτυξης σχετικών συστημικών και συστη-

ματικών παρεμβατικών προγραμμάτων, 

τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επί-

πεδο. Σκοπός της παρουσίασης της Φαί-

δης Φαίδωνος, εκπαιδευτικού δημοτικής 

εκπαίδευσης και υποψήφιας διδάκτορα 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

ήταν ακριβώς η περιγραφή των ατομικών 

και κοινωνικών παραγόντων που συντεί-

νουν στη δημιουργία του φαινομένου και 

η συζήτηση των μεταξύ τους σχέσεων. 

Κατά τη διάλεξη του Ιεροκήπειου 

Ελεύθερου Πανεπιστημίου με τίτλο «Το 

παιδί μου φοβερίζει ή φοβερίζεται από 

τους συμμαθητές του. Tι φταίει. Μπορώ 

να βοηθήσω;» διαφάνηκε ότι υπάρχουν 

τρεις διακριτές ομάδες παιδιών που συμ-

μετέχουν στο φαινόμενο του σχολικού 

εκφοβισμού και θυματοποίησης: οι θύ-

τες, τα θύματα και τα επιθετικά θύματα, 

οι οποίες παρουσιάζουν διαφορές τόσο 

ως προς τις ατομικές, όσο και ως προς 

τις δι-ατομικές τους παραμέτρους. Οι κυ-

ριότεροι ατομικοί παράγοντες αφορούν 

στην ιδιοσυγκρασία και την ψυχοπαθο-

λογία, ενώ η διαφορετικότητα των παι-

διών και η δημοτικότητά τους αποτελούν 

τις κυριότερες κοινωνικές παραμέτρους 

του φαινομένου. Όσον αφορά ειδικότε-

ρα τους οικογενειακούς παράγοντες, η 

γονική εμπλοκή, το γονικό στυλ και η γο-

νική κατάθλιψη φαίνεται να προβλέπουν 

σημαντικά το σχολικό εκφοβισμό και τη 

θυματοποίηση. 

Πολλοί ερευνητές έχουν καταλήξει 

σε ποικίλα μοντέλα περιγραφής των 

σχέσεων μεταξύ των προαναφερθέντων 

παραγόντων, με πιο σύγχρονα τα δια-

δραστικά ή μοντέλα αμφίδρομων σχέσε-

ων, τα οποία διανοίγουν νέους ορίζοντες 

στην μελέτη του φαινομένου. Ο αλληλο-

επηρεασμός παιδιού και γονέων μέσα 

σε ένα συνεχές πλαίσιο αλληλεξάρτησης 

προσφέρει τροφή σκέψης και προβλημα-

τισμού και για την καλύτερη κατανόηση 

των αιτιών που δύναται να οδηγήσουν 

στην ανάπτυξη και διαιώνιση της κοινω-

νικής αυτής πρόκλησης. 

Οι διαλέξεις του Ιεροκήπειου Ελεύθε-

ρου Πανεπιστημίου που συνδιοργανώ-

νουν από κοινού ο Δήμος Γεροσκήπου, 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ράδιο 

Πάφος 93.7 FM είναι ανοικτές για το 

κοινό και μεταδίδονται ζωντανά από το 

Ράδιο Πάφος, 93.7 και ηχογραφημένες 

από το Ραδιοσταθμό του Πανεπιστημίου 

Κύπρου UCYvoice 95.2. Το Ιεροκήπειον 

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο χορηγεί η ΣΠΕ 

Γεροσκήπου & Ανατολικής Πάφου. Χορη-

γός επικοινωνίας είναι η εφημερίδα «Ο 

Φιλελεύθερος». 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μεγάλη ανταπόκριση είχε η διάλεξη του Δρος Γιώργου 

Παπαντωνίου, ερευνητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, με θέμα 

«Έγκωμη – Σαλαμίνα – Αμμόχωστος: Αιώνες Ιστορίας και Πολι-

τισμού». Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Μαρτίου 

2012 στο Σαλαμίνιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, που συνδιοργανώ-

νουν η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας – Αμμοχώστου και το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου, και τη Δευτέρα 26 Μαρτίου στο Ελεύθερο 

Πανεπιστήμιο του Δήμου Αμμοχώστου στη Λεμεσό, που διορ-

γανώνουν από κοινού ο Δήμος Αμμοχώστου, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Ραδιοτηλε-

οπτικός Σταθμός Capital.

Ο εισηγητής εστίασε στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα που 

αναπτύχθηκαν ανά τους αιώνες στη σύγχρονη επαρχία Αμμοχώ-

στου: Την Έγκωμη, που ιδρύθηκε τον 16ο αι. π.Χ. και επέζησε μέ-

χρι και τις αρχές του 11ου αι. π.Χ., τη Σαλαμίνα, η ζωή της οποίας 

διήρκεσε από τον 11ο αι. π.Χ. ως και τον 7ο αιώνα μ.Χ., και το αστι-

κό κέντρο που μέχρι σήμερα ονομάζεται Αμμόχωστος-Βαρώσι 

και αναγνωρίζεται από τις γραπτές πηγές, ήδη από τον 3ο αι. π.Χ., 

ως Αρσινόη. Μέσα από την αναδρομή στις ιστορικές πηγές και 

τον υλικό πολιτισμό που αφορούν στην ίδρυση, εγκατάλειψη και 

διαδοχή των τριών αυτών αστικών κέντρων σκιαγραφήθηκαν η 

πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ιστορία της Κύ-

πρου, από τους «προϊστορικούς» μέχρι και τους πρώιμους χρι-

στιανικούς χρόνους. 

ΕΓΚΩΜΗ – ΣΑΛΑΜΙΝΑ – ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ:  
ΑΙΩΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 

Φεβρουαρίου η τρίτη διάλεξη του όγδο-

ου κύκλου διαλέξεων του Ελεύθερου Πα-

νεπιστημίου του Δήμου Αμμοχώστου στη 

Λεμεσό, που διοργανώνουν από κοινού 

ο Δήμος Αμμοχώστου, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και ο Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός 

Capital, με χορηγό το Συνεργατικό Ταμι-

ευτήριο Λεμεσού και χορηγό επικοινωνί-

ας την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος».

Εισηγητής της διάλεξης με τίτ-

λο «Ναυτιλιακές Υποδομές: Στρατηγικοί 

Στόχοι για την Κύπρο» ήταν ο Αναπλ. Κα-

θηγητής του Τμήματος Εμπορίου, Χρη-

ματοοικονομικών και Ναυτιλίας Φώτης 

Παναγίδης. 

Ο Δρ Παναγίδης αναφέρθηκε κατά τη 

διάλεξή του στους στρατηγικούς στόχους 

της κυπριακής ναυτιλίας, οι οποίοι πρέπει 

να συμπεριλαμβάνουν το νηολόγιο, τις 

υπεράκτιες εταιρείες (διαχείρισης πλοίων 

και πλοιοκτησίας), τα λιμάνια και το δια-

μετακομιστικό εμπόριο και την έρευνα 

και διδασκαλία. Τόνισε δε τη σημασία που 

πρέπει να δοθεί στην προσέλκυση πλοί-

ων για εγγραφή στο νηολόγιο από κράτη 

με μεγάλη πλοιοκτησία και στην περαι-

τέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας 

της Κύπρου, ώστε να προσελκύει διαμε-

τακομιστικό εμπόριο (transshipment). 

Πρέπει επίσης, επεσήμανε, να μελετηθεί 

η βιωσιμότητα των ατμοπλοϊκών συνδέ-

σεων με γειτονικές χώρες και με την Ελ-

λάδα.

Ως προς τα λιμάνια, ο Δρ Παναγίδης 

ανέφερε πως είναι σημαντικό να προ-

χωρήσουμε σε αναπτυξιακά έργα που 

θα εξυπηρετήσουν τον τόπο μας και θα 

συνεισφέρουν στην οικονομία μας, όπως 

η επέκταση του δυτικού κρηπιδώματος 

του νέου Λιμανιού Λεμεσού κατά 500μ., η 

δημιουργία νέου λιμανιού στην περιοχή 

Βασιλικού και η ενθάρρυνση επενδυτών 

και ξένου κεφαλαίου για μεγαλεπήβολες 

επενδύσεις.

Τέλος, υπογραμμίστηκε πως στρατη-

γικός στόχος, όσον αφόρα τις προοπτικές 

της Κυπριακής ναυτιλίας, πρέπει είναι και 

η αναβάθμιση του τομέα της έρευνας και 

διδασκαλίας, μέσω των οποίων μπορού-

με να προαγάγουμε τη γνώση και την 

αποδοτικότητα, να διευκολύνουμε την 

εργοδότηση και να παραγάγουμε και να 

εξαγάγουμε ναυτιλιακή τεχνογνωσία.

Απόφοιτος, περιοδική έκ-

δοση του Γραφείου Αποφοίτων, 

Μαρίζα Λαμπίρη (επιμ.), Πανεπι-

στήμιο Κύπρου, Μάρτιος 2012, 

6ο τεύχος, σσ. 36, ISSN 1986-

0382

Το 6ο τεύχος του περιοδικού 

είναι αφιερωμένο στους ακαδη-

μαϊκούς του Πανεπιστημίου που 

είναι και απόφοιτοι του ιδρύ-

ματος. Το Γραφείο Αποφοίτων 

εξασφάλισε σύντομες συνεντεύξεις από το ακαδημαϊκό προσω-

πικό που θέλησε να συμμετάσχει σε αυτό το αφιέρωμα και τους 

φωτογράφισε για τους σκοπούς του περιοδικού. Στον Απόφοιτο 

δημοσιεύτηκε, επίσης, συνέντευξη με θέμα Ασφάλεια στο διαδί-

κτυο, την οποία εξασφάλισε ο Επίκ. Καθηγητής στο Τμήμα Πλη-

ροφορικής Βάσος Βασιλείου από τη συντονίστρια της Γραμμής 

Βοήθειας του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. 

Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύθηκαν νέα του Πανεπιστημίου 

για το έτος που πέρασε, επιτεύγματα και ερευνητικές δραστηρι-

ότητες ακαδημαϊκών, άρθρα αποφοίτων, νέα για τις δραστηριό-

τητες του Γραφείου Αποφοίτων, κ.ά. 

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που ενδιαφέρο-

νται να δημοσιεύσουν κάποιο άρθρο ή είδηση στο περιοδικό 

μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Μαρίζα Λαμπίρη, Υπεύθυ-

νη για την ύλη και την επιμέλεια της έκδοσης, στα τηλ. 22894347, 

22894366 ή να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

labiri.marisa@ucy.ac.cy. 

Κέντρο Πληροφόρησης-

Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου, 

ειδική έκδοση του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου για το θεμέλιο 

λίθο του Κέντρου Πληροφό-

ρησης-Βιβλιοθήκης «Στέλιος 

Ιωάννου», Φίλιππος Ιωάννου, 

Μαρίζα Λαμπίρη, Παναγιώτα 

Πύλα (επιμ.), Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δεκέμβριος 2011, σσ. 58. 

Στην ειδική αυτή έκδοση παρατίθενται οι σχετικές πληροφο-

ρίες που αφορούν στο ιστορικό της δημιουργίας του Κέντρου 

Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου», με αφορμή 

την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου, σηματοδοτώντας την έναρ-

ξη των εργασιών ανέγερσής του.  

Την έκδοση προλογίζουν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο Πρόεδρος 

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου κ. Χάρης Χαραλάμπους και 

ο επιχειρηματίας και συλλέκτης, ιδρυτής του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, 

κ. Δάκης Ιωάννου. 
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ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ

Πανεπιστήμιο Κύπρου και Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών τί-

μησαν και φέτος τις Εθνικές Επετείους με 

την αρμόζουσα λαμπρότητα.

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση που 

έγινε στις 29 Μαρτίου 2012 ήταν ο Κο-

σμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Αναπληρωτής 

Καθηγητής Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

Γιώργος Καζαμίας.  Στην ομιλία του με 

θέμα «Από την 25η Μαρτίου 1821 στην 

1η Απριλίου 1955: Εθνικοί αγώνες σε και-

ρούς κρίσης» ο κ. Καζαμίας συνδύασε τις 

δύο επετείους τονίζοντας ότι, παρά τη 

χρονική απόσταση που χωρίζει τα δύο 

γεγονότα, πρόκειται για επεισόδια της 

ίδιας ιστορίας, χρονικά τον πρώτο και τον 

τελευταίο κρίκο της ίδιας συνεχούς ιστο-

ρίας του Ελληνισμού.  

Παρά τη χρονική απόσταση ανάμεσα 

στο 1821 και το 1955, ανέφερε χαρακτη-

ριστικά ο κ. Καζαμίας, και τα δυο γεγο-

νότα εντάσσονται σε ένα σχέδιο εθνικής 

ολοκλήρωσης, όμοιο με αυτό που είχαν 

εκπονήσει και τα άλλα εθνικά κινήματα.  

Το σχέδιο της γερμανικής ενοποίησης, 

το ιταλικό Risorgimento κι άλλα αντίστοι-

χα, είναι η Μεγάλη Ιδέα για τον Ελληνι-

σμό, μέρος του οποίου και η Κύπρος, με 

πρώτο εκφραστή τον Καποδίστρια. Στο 

δεύτερο μέρος της ομιλίας του ο Κοσμή-

τορας της Φιλοσοφικής Σχολής επικε-

ντρώθηκε στους αγώνες και τις κρίσεις, 

αναφέροντας ότι οι εθνικοί αγώνες που 

γιορτάζουμε προέκυψαν ως αποτέλεσμα 

κάποιας κρίσης. Όπως συνέβη και στην 

περίπτωση της μητροπολιτικής Ελλάδας 

το 1821, έτσι και στην Κύπρο το 1955, 

φαίνεται ότι οι ειρηνικές διεκδικήσεις εί-

χαν φτάσει στα όριά τους κι όταν ο αγώ-

νας ξεκίνησε, έγινε ευρύτατα αποδεκτός 

ως η προσφορότερη και σαφώς η αξιο-

πρεπέστερη λύση από αυτές που ήταν 

διαθέσιμες στους Έλληνες της Κύπρου. 

Οι Έλληνες στην οθωμανοκρατούμε-

νη Ελλάδα και στη Βρετανοκρατούμενη 

Κύπρο αντίστοιχα, τόνισε ο Κοσμήτορας, 

ξεσηκώθηκαν γιατί εν μέρει είχαν φτάσει 

στα όριά τους, γιατί οι πολιτικές συνθή-

κες, τα οικονομικά και κοινωνικά όρια 

που τους είχαν επιβληθεί είχαν ξεπερα-

στεί και εν μέρει γιατί η προσωπική ροή 

των ανθρώπων της εποχής, τους οδή-

γησαν να τοποθετήσουν πάνω από την 

προσωπική τακτοποίηση, το «βόλεμα», 

ή τον ατομικό πλουτισμό, κάτι άλλο: την 

ελευθερία.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυ-

ναν οι Πρυτάνεις των δύο Πανεπιστημίων, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος  Χριστοφίδης 

και Καθηγητής Θεοδόσης Πελεγρίνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Βραβείο 

Θεμιστοκλή Δέρβη, που δίνεται κάθε 

χρόνο στον καλύτερο φοιτητή ή φοιτή-

τρια που έχει εξασφαλίσει την καλύτερη 

ακαδημαϊκή επίδοση και την σημαντικό-

τερη κοινωνική προσφορά κατά το 2011, 

απονεμήθηκε στον Πατέρα Χρίστο Μιχα-

ηλίδη του Τμήματος Ψυχολογίας.  

Στην εκδήλωση, που ολοκληρώθη-

κε με πλούσιο μουσικοχορευτικό πρό-

γραμμα των αντίστοιχων συγκροτημά-

των των δύο Πανεπιστημίων, παρέστη-

σαν εκπρόσωποι κομμάτων, η πρώην 

Υπουργός Παιδείας Κλαίρη Αγγελίδου, 

πλήθος κόσμου, μέλη της πανεπιστημια-

κής κοινότητας, καθηγητές και φοιτητές 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-

στημίου Αθηνών καθώς και σπουδαστές 

του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας και 

Πολιτισμού του Πανεπιστημίου του Πα-

λέρμο της Ιταλίας, Ισπανοί φοιτητές της 

αντίστοιχης πανεπιστημιακής σχολής 

της Γρανάδας, αλλά και Γερμανοί φοι-

τητές του ευρωπαϊκού προγράμματος 

«Εράσμους».  

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  •  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ  •  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
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Ελπίδες για θεραπεία της ηλιακής εκφύλισης της ωχράς κηλί-

δας, ασθένειας του ματιού η οποία προκαλεί μέχρι και τύφλωση, 

υπόσχεται ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και τα πανεπιστήμια University of California at Riverside και 

Princeton University στις ΗΠΑ.

Το πεπτίδιο της κομπστατίνης είναι ένα υποσχόμενο φάρ-

μακο, που δρα στο ανοσοποιητικό σύστημα καταστέλλοντας 

τη δραστηριότητα του συστήματος συμπληρώματος, το οποίο 

αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας του ανθρώπινου οργανι-

σμού σε προσβολές από παθογόνους οργανισμούς. Κατά παρά-

δοξο τρόπο, η πρώτη γραμμή άμυνας μπορεί να αποτελέσει σε 

μερικές περιπτώσεις εχθρό του ανθρώπινου οργανισμού, αφού 

αρκετές ασθένειες, όπως η ηλιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, 

το οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, η νόσος Alzheimer, εγκεφαλικά 

επεισόδια, καρδιακές προσβολές κ.ά. σχετίζονται με μη ελεγχό-

μενη δραστηριοποίηση του συστήματος συμπληρώματος.

Εισάγοντας κατάλληλες τροποποιήσεις στο υπάρχον φάρ-

μακο, οι ερευνητικές ομάδες των καθηγητών Γ. Αρχοντή (Παν. 

Κύπρου), Δ. Μωρίκη (UC Riverside) και Χ. Φλούδα (Princeton 

University) δημιούργησαν παράγωγα με βελτιωμένη ανασταλτι-

κή δραστηριότητα. Αυτό το επίτευγμα συνιστά ένα ακόμα βήμα 

προς τη δημιουργία φαρμάκου για θεραπεία της ηλιακής εκφύ-

λισης της ωχράς κηλίδας.

Μέρος των αποτελεσμάτων δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο 

επιστημονικό περιοδικό Chemical Biology and Drug Design. 

Υποσχόμενα πειραματικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο 

διεθνές συνέδριο με θέμα την ηλιακή εκφύλιση της ωχράς κηλί-

δας «Arnold and Mabel Beckman Initiative for Macular Research 

Conference» από τον Καθηγητή Δημήτριο Μωρίκη, στα οποία 

συμπεριλήφθηκαν και δεδομένα σε επιθηλιακά κύτταρα του 

αμφιβληστροειδούς, από μελέτες του Καθ. Lincoln Johnson στο 

Πανεπιστήμιο University of California Santa Barbara.

Στην όλη ανακάλυψη, σημαντική ήταν η συμβολή του Δρος 

Φανούριου Ταμάμη και του Αναπλ. Καθηγητή Γεώργιου Αρχοντή, 

του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Προσομοι-

ώσεις μοριακής δυναμικής που θα χρειάζονταν περίπου 20 έτη 

σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή διεξήχθησαν στα υπολογιστικά 

εργαστήρια Βιοφυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και οδήγη-

σαν στο σχεδιασμό μιας από τις επιτυχημένες νέες γενιές του 

φαρμάκου.

Την παρούσα περίοδο γίνονται επιπρόσθετες πειραματικές 

δοκιμές στα Πανεπιστήμια University of California at Riverside 

και University of California at Santa Barbara, με σκοπό την εξεύ-

ρεση ακόμη πιο δραστικών φαρμάκων, που βασίζονται σε και-

νούριες προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου.

Οι επιστήμονες που έλαβαν μέρος στο κύριο σκέλος της 

ερευνητικής εργασίας, ανάμεσα τους και οι δύο ερευνητές από 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχουν καταθέσει πατέντα για μερικά 

από τα νέα υποσχόμενα φάρμακα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:  
ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Η ολιστική 

προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμε-

τώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων στην Κύπρο 

και εισηγήσεις για διορθωτικά μέτρα πολιτικής» έχει αναλάβει 

τo Τμήμα Νομικής του Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία 

με την εταιρεία GrantXpert Consulting, τη Σχολή Οδηγών Χάλ-

κος και το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας Κύπρου Το έργο, 

το οποίο έχει διάρκεια 24 μήνες, συγχρηματοδοτείται από την 

Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας Κύπρου. 

Συντονιστής του έργου είναι ο εγκληματολόγος Καθηγητής κ. 

Ανδρέας Καπαρδής.

Σκοπός του έργου, το πρώτο του είδους του, είναι η αξιολό-

γηση των υφιστάμενων μέτρων σε σχέση με την οδική ασφά-

λεια και τους λόγους αναποτελεσματικότητάς τους, ώστε να 

προτείνει την ουσιαστική βελτίωση τους και την εισαγωγή νέων 

μέτρων για μείωση των τροχαίων. Πιο συγκεκριμένα, το έργο 

στοχεύει:

	Στην εις βάθος διερεύνηση των αιτιών της αναποτελεσμα-

τικής αντιμετώπισης του προβλήματος των τροχαίων στην 

Κύπρο. 

	Στη σύγκριση των απόψεων/αντιλήψεων διαφορετικών 

ομάδων πληθυσμού και εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων.

	Στην εστίαση στα χαρακτηριστικά νέων ομάδων υψηλού 

κινδύνου (αλλοδαποί, τουρίστες, χρήστες εξαρτησιογόνων 

ουσιών, μοτοσικλετιστές και ηλικιωμένοι) και των προληπτι-

κών μέτρων που πρέπει να παρθούν για κάθε ομάδα. 

	Στη διερεύνηση του επιπέδου εκπαίδευσης και εξέτασης 

των οδηγών και την καταλληλότητα των εκπαιδευτών. 

	Στην εξέταση των πολιτικών/δράσεων που έχουν χρησιμο-

ποιηθεί επιτυχώς σε άλλες Ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες και 

την προσαρμογή τους στις ιδιαιτερότητες της Κύπρου. 

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί εμπεριστατω-

μένη ποιοτική και ποσοτική έρευνα με τη συμμετοχή εμπειρο-

γνωμόνων σε θέματα οδικής ασφάλειας αλλά και του κοινού και 

τα ευρήματα της μελέτης θα κοινοποιηθούν ευρέως. 

Ε Ρ Ε Υ Ν Α
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Ν Ε Α  ΤΟΥ  Κ Ε. Δ Ι . Μ Α .

ΝΕΟΤΕΡΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ  
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η Δρ Σταματούλα Παναγάκου (Τμήμα Κοινωνικών και Πολι-

τικών Επιστημών), εμπειρογνώμονας της πολιτικής θεωρίας του 

αγγλικού 19ου αιώνα, με ειδίκευση στο βρετανικό ιδεαλισμό, επέ-

κτεινε την ερευνητική της δραστηριότητα στη νεότερη αγγλική 

φεμινιστική θεωρία μελετώντας το έργο της Mary Wollstonecraft 

(1759-1797) και του J. S. Mill (1806-1873). Η έρευνά της επικε-

ντρώνεται σε δύο κλασικά έργα της ιστορίας της φεμινιστικής 

σκέψης, το A Vindication of the Rights of Woman (1792) της 

Wollstonecraft, και το The Subjection of Women (1869) του Mill. 

Η Δρ Παναγάκου αναλύει τα δύο αυτά κείμενα ως αντιπροσω-

πευτικά παραδείγματα μιας θεωρίας δικαιωμάτων που εστιάζε-

ται στην ευτυχία και αυτοπραγμάτωση του ατόμου και στη δια-

φύλαξη και προώθηση του κοινού καλού. Και οι δύο στοχαστές, 

εμπνεόμενοι από τη φιλοσοφία του Διαφωτισμού και την ανανε-

ωτική πνοή της Γαλλικής Επανάστασης, εξετάζουν το άτομο, τον 

πολίτη, και την κοινωνικοπολιτική οργάνωση, με βάση τις αρχές 

της ελευθερίας, της ισότητας, και της δικαιοσύνης, και καταγγέλ-

λουν με θάρρος τη διαφθορά, την υποκρισία, και την αδικία των 

κοινωνιών τους. 

Η Δρ Παναγάκου μελετά τις φεμινιστικές θεωρίες της 

Wollstonecraft και του Mill στο πλαίσιο του φιλελεύθερου αλλά 

και του ριζοσπαστικού πολιτικού λόγου και αποτιμά τη συμβο-

λή τους τόσο στη θεωρία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 

κράτους δικαίου, όσο και στην υλοποίηση πολιτικών που χαρα-

κτηρίζουν τη σύγχρονη κοινωνία, όπως η χρηστή διακυβέρνηση 

και η κατάργηση των διακρίσεων. Η Δρ Παναγάκου έχει παρου-

σιάσει την έρευνά της ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Διεθνές 

Συνέδριο για την Πολιτική Σκέψη του Mill που πραγματοποιήθη-

κε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (4 Ιουνίου 2011) και σε Ερευνητι-

κό Σεμινάριο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (7 Μαρτίου 2012). 

Άρθρα της θα δημοσιευτούν: (α) σε ένα συλλογικό τόμο για την 

πολιτική σκέψη του Mill από την Palgrave Macmillan και (β) στο 

ηλεκτρονικό περιοδικό του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και 

Διεθνών Υποθέσεων, In Depth. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κέντρο Διδασκαλί-

ας και Μάθησης προσφέρει ταχύρρυθμα μαθήματα προς φοιτη-

τές που αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία των φοιτη-

τών για τις σπουδές τους. 

Η 13η σειρά μαθημάτων διεξήχθη κατά το Εαρινό Εξάμηνο 

2011-12 σε συνεργασία με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητι-

κής Μέριμνας. Τα μαθήματα κάλυψαν 53 ώρες εκπαίδευσης στα 

ακόλουθα θέματα:

1. Δράμα στην εκπαίδευση: ένα εξαιρετικό εργαλείο διδασκαλίας 

2. LaTeX: η επαγγελματική μέθοδος δημιουργίας βιβλίων, 
διατριβών και ερευνητικών αναφορών 

3. Εισαγωγή στην SPSS

4. Χρήση SPSS – προχωρημένο επίπεδο 

5. Διαχείριση χρόνου για φοιτητές πανεπιστημίου 

6. Εισαγωγή στη Matlab

7. Η τέχνη της επιχειρηματολογίας 

8. Σεμινάριο Autocad

9. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης κειμένου σε 
άγνωστη ευρωπαϊκή γλώσσα 

10. Ανάλυση οπτικών μέσων: πώς να χρησιμοποιούμε και να 
ερμηνεύουμε πίνακες, γραφικές παραστάσεις, χάρτες, 
διαγράμματα και διαδικασίες 

11. Δεξιότητες παρουσιάσεων 

12. Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη διεξαγωγή 
έρευνας και συγγραφή ερευνητικής εργασίας

Σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη προσφέρθηκαν επίσης τα 

ακόλουθα σεμινάρια (12 ώρες εκπαίδευσης): 

1. Εισαγωγή στις Υπηρεσίες και στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης 

2. Τεχνικές αναζήτησης πληροφοριακού υλικού 

3. Χρήση ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης 

4. Χρήση εργαλείου Refworks για διαχείριση βιβλιογραφικών 
αναφορών

Από τα μαθήματα επωφελήθηκαν συνολικά περίπου 450 

φοιτητές από διάφορα Τμήματα σε όλα τα επίπεδα σπουδών. 

Για πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.

ucy.ac.cy/~kedima 
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Τον τίτλο του πρώτου παγκύπρια πράσινου οινοποιείου 

απέκτησε στο Πελένδρι το οινοποιείο Τσιάκκας, που πιστοποιή-

θηκε κατά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και 

Ελέγχου (EMAS) την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2012. Σημειώνεται 

ότι μόνο έξι οινοποιεία σε ολόκληρη την Ευρώπη διαθέτουν πι-

στοποίηση EMAS.

Το EMAS είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο για επιχειρήσεις και 

άλλους οργανισμούς, το οποίο στοχεύει στην αξιολόγηση, κατα-

γραφή, βελτίωση και δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής τους 

απόδοσης. Το EMAS οδηγεί σε βελτίωση των επιδόσεων, της αξι-

οπιστίας και διαφάνειας των εγγεγραμμένων οργανώσεων. 

Η ιδέα ξεκίνησε από την Επίκ. Καθηγήτρια του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανε-

πιστημίου Κύπρου Δρα Δέσπω Φάττα-Κάσινου και από τον διευ-

θυντή του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τάλως Λτδ, κ. Αλέξανδρο 

Μιχαηλίδη, όταν θέλησαν να εντάξουν τη βιομηχανία κρασιού 

στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα WINEC (LIFE08 ENV/CY/000455). Το 

πρόγραμμα WINEC υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 

LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση και επιδιώκει 

την ενθάρρυνση των οινοποιείων να υιοθετήσουν περιβαλλο-

ντικά φιλικές πρακτικές στο πλαίσιο ενός Συστήματος Περιβαλ-

λοντικής Διαχείρισης καθώς επίσης και συστημάτων για προ-

χωρημένη επεξεργασία υγρών αποβλήτων οινοποιείων. Έτσι 

το οινοποιείο Τσιάκκας, ύστερα από την παρότρυνση της Τάλως 

Λτδ, αποφάσισε να δεχθεί την πρόσκληση της συντονίστριας 

του προγράμματος, Δρος Δέσπως Φάττα-Κάσινου, υπεύθυνης 

καθηγήτριας του Εργαστηρίου ΓΑΙΑ, Μηχανικής Περιβάλλοντος, 

και να λάβει μέρος στο πρόγραμμα αυτό, όπου συμμετέχουν συ-

νολικά 5 συμπράττοντες δικαιούχοι.

Για την όλη πορεία της προσπάθειας ο ιδιοκτήτης του οινο-

ποιείου κύριος Κώστας Τσιάκκας αναφέρει σχετικά:

«Η ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία του περιβάλλο-

ντος είναι θέσεις τις οποίες χρησιμοποιούμε ως γνώμονα για να 

κινηθούμε στην οργάνωση, λειτουργία και προώθηση των προϊ-

όντων μας. Το ιδεώδες της λειτουργίας του οινοποιείου ήταν για 

όλους μας να δημιουργεί παραγωγές ετήσιες χωρίς να επιβαρύ-

νει το περιβάλλον.

Κατά τη διαδικασία της παραγωγής του κρασιού παράγο-

νται μεγάλοι όγκοι τόσο υγρών όσο και στερεών αποβλήτων, η 

ποσότητα και η ποιότητα των οποίων εξαρτάται από τον τύπο 

του κρασιού καθώς και τις τεχνικές παραγωγής που χρησιμο-

ποιούνται. Τόσο τα υγρά απόβλητα όσο και τα στερεά απόβλητα 

οινοποιείων πρέπει να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία πριν 

την τελική τους διάθεση στο έδαφος ή σε υδάτινα σώματα. Άλλα 

προβλήματα που συνδέονται με τη λειτουργία των οινοποιείων 

είναι η αυξημένη κατανάλωση νερού και ενέργειας για σκοπούς 

συντήρησης και ψύξης καθώς επίσης και οι πιθανές εκπομπές 

αερίων. Αυτά αποτελούν μόνο μερικά από τα πιθανά περιβαλλο-

ντικά προβλήματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο 

πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Δι-

αχείρισης σε κάποιο οινοποιείο. 

Όλα αυτά ήταν αρκετά να μας οδηγήσουν ένα βήμα πιο πέρα, 

ένα βήμα μπροστά στη δημιουργία του πράσινου οινοποιείου». 

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του οινοποιείου 

έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2010 στο πλαίσιο του 

προγράμματος LIFE+ WINEC. Ένα από τα σημαντικότερα μέτρα 

που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, είναι η μονάδα προχωρημένης 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων οινοποιείου αποτελούμενη 

από Βιοαντιδραστήρα Μεμβρανών (MBR) και στάδιο Προχω-

ρημένης Ηλιακής Οξείδωσης (SOLAR). Η μονάδα τέθηκε σε λει-

τουργία τον Οκτώβριο του 2011 προχωρώντας ένα βήμα μπρο-

στά από την υφιστάμενη νομοθεσία για τα μικρά οινοποιεία, επι-

τυγχάνοντας υψηλό επίπεδο επεξεργασίας των αποβλήτων ενώ 

επιτρέπει τη συλλογή επεξεργασμένου νερού άριστης ποιότητας 

για σκοπούς άρδευσης. Η μονάδα αυτή έχει κατασκευαστεί και 

λειτουργεί στις βέλτιστες συνθήκες, ενώ συνεχείς έλεγχοι των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών στην είσοδο και έξοδο της μονά-

δας πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την 

ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία 

και ενημέρωση της κατασκευάστριας εταιρείας S.K Euromarket 

Ltd. επίσης, συνεχίζονται οι μακροπρόθεσμες πειραματικές δο-

κιμές βελτιστοποίησης στην πιλοτική μονάδα ηλιακής φωτοκα-

τάλυσης και στους ηλιακούς φωτοκαταλυτικούς αντιδραστήρες, 

από τις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου Κύπρου και του 

Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η τελική ετοιμασία του οινοποιείου για την επιθεώρηση 

EMAS πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τον Αναπτυ-

ξιακό Οργανισμό ΤΑΛΩΣ. 

Οι εταίροι του προγράμματος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

• ΓΑΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ • ΤΜΗΜΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ • ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟ-

ΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • RTD TALOS LTD • S.K. EUROMARKET LTD • 

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΣΙΑΚΚΑ. Με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού 

μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ
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Βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερη 

μελέτη των ετών 2009-2011» απονεμή-

θηκε από το περιοδικό ΔΟΜΕΣ στο Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου για το συγκρότημα 

της Πολυτεχνικής Σχολής των αρχιτεκτό-

νων, Χ. Η. Χρυσάνθου και Συνεργάτες-

Αρχιτέκτονες και Αρχιτέκτονες Τοπίου, 

Ηρακλής Παπαχρίστου Αρχιτέκτονες, Α. 

Μ. Κωτσιόπουλος και Συνεργάτες Αρχιτέ-

κτονες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 

στις 28 Ιανουαρίου 2012, στο Μουσείο 

Μπενάκη στην Αθήνα, και στην τελετή 

βραβεύτηκαν 25 έργα σε τρεις διαφορε-

τικές κατηγορίες. Εκ μέρους του Πανεπι-

στημίου Κύπρου το βραβείο παρέλαβε ο 

αρχιτέκτονας κ. Κωτσιόπουλος. Αξίζει να 

σημειωθεί πως στην πρωτοβουλία «ΔΟ-

ΜΕΣ 2012» αξιολογήθηκαν περισσότερες 

από 170 συμμετοχές. 

Τα «Βραβεία ΔΟΜΕΣ 2012» εντάσσο-

νται στην πρωτοβουλία «ΔΟΜΕΣ 2012», η 

οποία στοχεύει στην καταγραφή, ενθάρ-

ρυνση και προώθηση του έργου των Ελ-

λήνων αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, καθώς και της σύγχρονης αρ-

χιτεκτονικής δημιουργίας εν γένει στην 

Ελλάδα.

Η ανέγερση των κτηριακών εγκατα-

στάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής θα εί-

ναι ένας σημαντικός σταθμός για την Πα-

νεπιστημιούπολη και την εξέλιξή της. Το 

εντυπωσιακό κτήριο θα στεγάσει τα τρία 

από τα τέσσερα Τμήματά της, το Τμήμα 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

και το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας 

και Κατασκευαστικής, τα οποία αυτή τη 

στιγμή φιλοξενούνται σε πολλές και διά-

σπαρτες εγκαταστάσεις εντός της μείζο-

νος Λευκωσίας.

Θα περιλαμβάνει, πέραν των γραφει-

ακών χώρων, ενενήντα περίπου εξειδι-

κευμένα διδακτικά και ερευνητικά εργα-

στήρια, τα οποία θα ενισχύσουν ακόμη 

περισσότερο την ερευνητική δραστηρι-

ότητα σε τεχνολογίες αιχμής, εκπληρώ-

νοντας έναν από τους βασικότερους στό-

χους του Πανεπιστημίου, την προώθηση 

της έρευνας και της καινοτομίας.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

H πρόταση των Αιμίλιου Μιχαήλ, Επι-
σκέπτη Λέκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτο-
νικής, Βασίλη Ιερείδη, Αλέξανδρου Ζώμα, 
Ελένης Μητάκου, Αλεξίας Ραίση, Δημή-
τρη Χατζόπουλου και Παρασκευής Φανού 
(Αναστασία Λαδά σύμβουλος) έλαβε το 
πρώτο Βραβείο στο Διεθνή Αρχιτεκτονικό 
Διαγωνισμό γα τη Διαμόρφωση του Αλι-
ευτικού Καταφυγίου και του Ποταμού στο 
Λιοπέτρι, ο οποίος προκηρύχθηκε από το 
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Στόχος της πρότασης είναι η διαμόρ-
φωση του αλιευτικού καταφυγίου και του 
ποταμού στο Λιοπέτρι και η οργάνωση 
ενός Εθνικού Πάρκου με έντονο περιβαλ-
λοντικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Η προσέγγιση μπορεί να 
περιγραφεί ως μια σειρά δράσεων για την ενδυνάμωση της εν-
δημικής χλωρίδας, τη δημιουργία πυκνότερων ζωνών βλάστησης 
και την προστασία αυτών με τη χάραξη πορειών μέσα από το το-
πίο. Επιπλέον, υποστηρίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαδρομών 
περιπάτου και ποδηλασίας, που θα ενώνουν την περιοχή με τις 
γειτνιάζουσες κοινότητες. 

Ο σχεδιασμός χωρίζεται σε δύο μέρη, αυτό της εμπειρίας, 
που περιγράφεται ως μία συνολική θεώρηση του χώρου, όπου 
η φύση και ο γεωργικός πολιτισμός κυριαρχούν, και αυτό του 
λειτουργικού μέρους, όπου ήπιες παρεμβάσεις αναπτύσσονται 
υπό μορφή νησίδων φιλοξενώντας το κτηριολογικό πρόγραμμα. 

Όλες οι κατασκευές σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να μην παρε-
μποδίζουν τη θέα προς τον ποταμό, ενώ παράλληλα στοχεύουν 
στην ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων στο τοπίο και το υφιστά-
μενο ανάγλυφο. Η προσθήκη μικρών σε όγκο εγκαταστάσεων 
επιτρέπει την αρμονική ένταξη στο φυσικό περιβάλλον, δίνοντας 
παράλληλα έμφαση στην αναστρεψιμότητα των κατασκευών. 
Στόχος είναι η διατήρηση του φυσικού ανάγλυφου και της παρα-
δοσιακής, για την περιοχή, χρήσης από τους αλιείς. Η πρόταση 
επιδιώκει τη διατήρηση της ευαίσθητης ισορροπίας μέσα από 
τον έλεγχο όλων των δράσεων, των κατασκευών, των διαδρομών 
και των χρήσεων, αλλά εμμέσως και μέσω της ευαισθητοποίησης 
και περιβαλλοντικής ενημέρωσης των επισκεπτών. 
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Η Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού καθιερώθηκε το 2007 από 

τον ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου. Η πρωτο-

βουλία αυτή έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις 

ανάγκες των αυτιστικών ατόμων, συμβάλλοντας στην αποδοχή 

και ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Την παγκόσμια αυτή ημέ-

ρα, εκατοντάδες κτήρια στον πλανήτη φωτίζονται μπλε συμμε-

τέχοντας στην εκδήλωση «Light Ιt Up Blue» ρίχνοντας έτσι φως 

στη σκοτεινή πλευρά της απομόνωσης και περιθωριοποίησης 

που βιώνουν τα άτομα αυτά.

Στο παρελθόν ο αυτισμός απο-

τελούσε μια σπάνια διαταραχή. Πρό-

σφατα όμως δεδομένα φαίνεται να 

καταρρίπτουν αυτή τη διαπίστωση. 

Σε ανασκοπική μελέτη του 2005 ανα-

φέρεται ότι στις 10.000 γεννήσεις, 

10-16 παιδιά θα φέρουν την τυπική 

διαταραχή, ενώ ένα ποσοστό 0.6% 

αναπτύσσει κάποια διαταραχή του 

φάσματος του αυτισμού. Στην Κύπρο, 

δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά 

δεδομένα για τον αριθμό των ατόμων 

με αυτισμό. 

Ο αυτισμός αποτελεί μια ισόβια, πολύπλοκη εκ γενετής νευ-

ροαναπτυξιακή διαταραχή που συνήθως εκδηλώνεται στη φάση 

της ανάπτυξης. Τα κλινικά χαρακτηριστικά του αυτισμού περι-

λαμβάνουν την ελλιπή κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινω-

νία, την εκδήλωση στερεοτυπικών επαναληπτικών συμπεριφο-

ρών, την ύπαρξη γλωσσικών διαταραχών ή και απουσία λόγου, 

σημαντικού ή όχι βαθμού νοητική υστέρηση ή άλλες ιατρικές 

καταστάσεις. Η αιτία του παραμένει άγνωστη, αν και κάποιες 

γενετικές επιδράσεις αναγνωρίζονται ως σημαντικές σε συνδυ-

ασμό με κάποιους, κυρίως περιγεννητικής φύσεως, παράγοντες 

κινδύνου. Αν και ο αυτισμός δε θεραπεύεται, έγκαιρες εξειδικευ-

μένες θεραπευτικές παρεμβάσεις βοηθούν στη βελτίωση της 

λειτουργικότητας των ατόμων.

Πρόκειται ίσως για τη μοναδική αναπηρία που «γοητεύει» 

το κοινό λόγω της μυστηριώδους φύσης και της παράδοξης 

“ευφυΐας” των αυτιστικών ατόμων. Δύσκολα κανείς όμως αγγίζει 

το πρόβλημα και συνήθως παραμένει έκθαμβος αλλά και προ-

κατειλημμένος παρατηρητής. Πρώτος ο Αυστριακός L. Kanner 

περιέγραψε τον αυτισμό το 1943 και συσχέτισε τη διαταραχή με 

«ψυχρή» συμπεριφορά των γονέων, υπόθεση η οποία δεν επι-

βεβαιώθηκε επιστημονικά αλλά συνέβαλε στο στιγματισμό των 

ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους. Η ιδιαίτερη συ-

μπεριφορά των ατόμων με αυτισμό 

αλλά και διάφορες τέτοιες θεωρίες 

συμβάλλουν δραστικά στην περιθω-

ριοποίησή τους. 

Τα άτομα αυτά έχουν ανάγκη 

κυρίως για αποδοχή και κοινωνική 

στήριξη. Διάφοροι οργανισμοί όπως 

ο Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό 

Κύπρου, δίνουν τη φωνή που τους 

λείπει και εργάζονται για το δικαίω-

μά τους για μια πιο ανθρώπινη ζωή. 

Σε επίπεδο πολιτείας, τα άτομα αυτά 

καλύπτονται από τις νομοθεσίες που ισχύουν για άτομα με ανα-

πηρία και νοητική υστέρηση τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε το-

πικό επίπεδο. 

Πηγές: Eric Fombonne, “The Changing Epidemiology of Autism. 

Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities” 2005 (18) 

281–294. Σ. Κωτσόπουλος, “Η νευροβιολογία του Αυτισμού” Ψυχι-

ατρική 2007: 18 (3). «Πρακτικός οδηγός για Άτομα με Αυτισμό στην 

Κύπρο: Δικαιώματα και παροχές από Κρατικές και μη Κρατικές υπη-

ρεσίες» Copyright 2011© Ευγενία Κουή. Ελληνική 

Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων http://www.

autismgreece.gr. Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου http://

www.autismsociety.org.cy/

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

«...Κι όμως είσ ’ ωραίος  

κι η ομορφιά σου  

δεν έχει μέτρο,  

γιατί περιφρονεί  

την αποδοχή μας...»

Παράπονο, Β. Τ. μητέρα αυτιστικού παιδιού

ΤΟ Μ Ε Α Σ  Α Σ ΦΑ Λ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  Υ Γ Ε Ι Α Σ
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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ιερωνύμου Εύης, Λέκτορας, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστι-

κής, από 02/01/2012

Μαρκόπουλος Παναγιώτης, Λέκτορας, Τμήμα Δημόσιας Διοί-

κησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, από 02/01/2012

Μπαξεβάνη Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μαθη-

ματικών και Στατιστικής, από 02/01/2012

Σφενδουράκης Σπύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιο-

λογικών Επιστημών, από 04/01/2012

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αργυρίου Βασίλειος, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα 

Πληροφορικής, από 01/01/2012

Κύζα Ειρήνη, Επισκέπτρια Λέκτορας, Τμήμα Μαθηματικών και 

Στατιστικής, από 01/01/2012

Χαραλάμπους Θεμιστοκλής, Επισκέπτης Λέκτορας, Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, από 

01/01/2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

(ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ)

Παλάση Σταυριανή, Τεχνικός, Τεχνικές Υπηρεσίες, από 

15/02/2012

Πηλείδη Ιουστίνη, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Προπτυχιακές 

Σπουδές), ΥΣΦΜ, από 15/02/2012

Μάγου Μαρία, Τεχνικός, Τεχνικές Υπηρεσίες, από 15/02/2012

Τομάζου Μάριος, Τεχνικός (Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής), 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 

από 15/02/2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

(ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ)

Καψού Μαργαρίτα, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Ψυχολογική 

Στήριξη), ΥΣΦΜ, από 15/02/2012 

Κοιλιάρη Κορίνα, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Εκδόσε-

ων), ΥΕΔΣ, από 03/01/2012

Σωτηρίου Χρυστάλλα, Βοηθός Λειτουργός Πανεπιστημίου 

(Νηπιαγωγός), Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφό-

ρου», από 28/02/2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

(ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Καϊάφα Χαρά, Βοηθός Γραφείου, Πολιτιστικό Κέντρο, από 

09/01/2012

Χαραλάμπους Έλλη, Βοηθός Γραφείου, ΙΣΑ, από 20/02/2012

Κωνσταντίνου Μάριος, Βοηθός Γραφείου, Πρόγραμμα Προ-

ϋπηρεσιακής Κατάρτισης, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, από 

29/12/2011.

Χριστούδια Σκεύη, Βοηθός Γραφείου, Νεοελληνικό Σπουδα-

στήριο Πετρώντα, 25/11/2011

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριστοδήμου Βούλλα, Προαγωγή από Γενικός Γραφέας σε 

Γραμματειακός Λειτουργός, Γραφείο Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέ-

σεων, Οικονομικών και Διοίκησης, από 23/01/2012

Τομπάζου Σοφία, Γραμματειακός Λειτουργός, Γραφείο Διευθυ-

ντή Διοίκησης και Οικονομικών, από 23/01/2012 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κλεάνθους Βασιλική, Γενικός Γραφέας, Σχολή Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, από 26/01/2012

Στυλιανού Αθηνά, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου, Σχο-

λή Μεταπτυχιακών Σπουδών, από 26/01/2012

Χρίστου Παναγιώτα, Γενικός Γραφέας, Σχολή Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, από 26/01/2012

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βουκής Μαρίνος, Λειτουργός Πανεπιστημίου με Σύμβαση, 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο 

Γραφείο ΜΒΑ, από 23/02/2012.

Σταυροπούλου Ελένη, Γενικό Γραφέας (Σ), Πολιτιστικό Κέντρο, 

από 01/01/2012

ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Καμπέρη Ελένη, Βοηθός Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη, από 

09/02/2012 

Στιβαρού Σωκράτια, Βοηθός Λειτουργός Πανεπιστημίου (Νη-

πιαγωγός), Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου», 

από 24/02/2012
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