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τι θα διαβάσετε

Συμφωνία ίδρυσης Έδρας στο Μάρκετινγκ και την Έρευνα 

Αγοράς υπογράφηκε μεταξύ του πρώην Προέδρου της Κυπρι-

ακής Δημοκρατίας και Επίτιμου Διδάκτορα του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, κ. Γιώργου Βασιλείου, και του Πανεπιστήμιου, την 8η 

Μαρτίου 2007. 

Βάσει της συμφωνίας, η Έδρα θα δημιουργηθεί στο Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης και Διοί-

κησης Επιχειρήσεων του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, με χορηγία 

του κ. Βασιλείου, ο οποίος προ-

έβη στη γενναιόδωρη αυτή 

χειρονομία ανταποκρινόμενος 

θετικά στην Εκστρατεία Εξεύ-

ρεσης Οικονομικών Πόρων: 

«Πανεπιστήμιο Κύπρου 2010: 

Διάκριση στην Ευρώπη».

Με την εν λόγω χορηγία θα 

καταστεί δυνατή η πλήρωση της Έδρας με έναν ακαδημαϊκό 

στη βαθμίδα του Καθηγητή. Προς επίτευξη των ερευνητικών και 

άλλων στόχων της Έδρας, ο Χορηγός θα καταβάλλει ετησίως το 

ποσό των 65.000 Λ.Κ. για συνολική περίοδο 10 ετών. 

Η Έδρα θα ασχοληθεί τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά με 

θέματα Μάρκετιγκ και Έρευνας Αγοράς. Πρόκειται για την τε-

τάρτη Έδρα η οποία χορηγείται 

στο πλαίσιο της εκστρατείας 

«Πανεπιστήμιο Κύπρου 2010: Διά

κριση στην Ευρώπη», γεγονός 

που καταδεικνύει ότι η κοινω-

νία αναγνωρίζει έμπρακτα πως 

η ανάπτυξη και η πρόοδος του 

τόπου μπορεί να επιτευχθεί με 

την περαιτέρω στήριξη του έρ-

γου που επιτελείται στο Πανε-

Η εκδήλωση FrancoCypria συνδιοργα-

νώθηκε με μεγάλη επιτυχία από το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Γαλλικών Σπου-

δών και Σύγχρονων Γλωσσών, Τμήμα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Βιβλιοθήκη) 

και τη Γαλλική Πρεσβεία, την 1η Μαρτίου 

2007 στο κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου 

«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης». 

Η εκδήλωση FrancoCypria περιελάμ-

βανε, μεταξύ άλλων, δύο ομιλίες. Η πρώτη 

ομιλία με τίτλο, Η Αφροδίτη στις Βερσαλλί

ες, ή πώς είδε την αρχαιότητα ο Λουδοβίκος 

ΙΔ΄, μελέτησε την αφομοίωση ενός μύθου 

με έντονο κυπριακό ενδιαφέρον από την 

τέχνη της κλασικής περιόδου του γαλλι-

κού πολιτισμού, άρα την παρουσία της 

Κύπρου στη Γαλλία. Η δεύτερη, Ο Roger 

Milliex και τα κυπριακά γράμματα, αναφέρ-

θηκε στη συμβολή του διασήμου Γάλλου 

διανοούμενου στην πνευματική ζωή του 

τόπου και ευρύτερα στην παρουσία της 

Γαλλίας στην Κύπρο.

Η εκδήλωση συνδυάστηκε με ένα εξαι-

ρετικής σημασίας γεγονός, την απόκτηση 

της Συλλογής Τατιάνα και Ροζέ Μιλλιεξ 
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από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κατά τα 

εγκαίνια της εκδήλωσης ο Υπουργός των 

Εξωτερικών, κ. Γιώργος Λιλλήκας, είπε τα 

εξής: «Η Πολιτεία, οι Αρχές Τοπικής Αυτο-

διοίκησης και οι άλλοι αρμόδιοι φορείς 

θα πρέπει να εκφράσουν πιο έμπρακτα 

την ευγνωμοσύνη τους, σε δύο ανθρώ-

πους που αγάπησαν και εργάστηκαν ανι-

διοτελώς και αγωνίστηκαν για την Κύπρο. 

Στις μέρες μας η απουσία ανθρώπων 

όπως ο Roger και η Τατιάνα Milliex είναι 

ιδιαίτερα αισθητή».

Περίοπτη θέση κατείχαν τα βιβλία 

που είχαν δωριστεί στο ζεύγος Milliex 

και φέρουν προσωπικές αφιερώσεις στα 

ελληνικά. Τα βιβλία αυτά φανερώνουν το 

λαμπρό δίκτυο γνωριμιών του ζεύγους 

όπως και το θερμό χαρακτήρα των φι-

λικών σχέσεων που είχαν αναπτύξει και 

στον ελληνόφωνο χώρο.

Όπως εύστοχα κατέληξε ο κ. Τάκης Χα-

τζηδημητρίου στην συγκινητική του ομι-

λία με τίτλο, Ο Roger Milliex και τα κυπρι

ακά γράμματα: «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

με την εκδήλωσή του δίνει επικαιρότητα 

στο έργο και το παράδειγμα της Τατιάνας 

και του Ροζέ Μιλλιέξ, που ξεπερνούν τα 

χρονικά ορόσημα και υπερβαίνουν την 

αδυσώπητη έννοια του τέλους. Αυτό 

μόνο οι άνθρωποι της γνώσης, της προ-

σφοράς και της δημιουργίας, όπως οι 

Μιλλιέξ, μπορούν να εξασφαλίσουν. Είναι 

δωρεά της ιστορίας το διάβα τους από 

την Κύπρο και είναι δωρεά για τις νεότε-

ρες γενιές, η αναδρομή στο έργο τους». 

Οι κληρονόμοι του ζεύγους Μιλλιέξ 

εξέφρασαν την πεποίθησή τους πως η 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου 

δεν είναι μόνο ένας απόλυτα ενδεδειγ-

μένος θεματοφύλακας της μνήμης δυο 

ανθρώπων άρρητα συνδεδεμένων με τα 

Γαλλo-Κυπριακά γράμματα, αλλά αποτε-

λεί και εγγύηση βιβλιοθηκονομικής και 

επιστημονικής ανάδειξής της.

Η Συλλογή Τατιάνας και Ροζέ Μιλλιέξ

Η συλλογή βιβλίων του ζεύγους Τατιά-

νας και Ροζέρ Μιλλιέξ αποτελείται από 

4.000 περίπου βιβλία. Ανάμεσα σε αυτά, 

υπάρχουν περισσότερα από 500 βιβλία 

που φέρουν ιδιόχειρες αφιερώσεις και 

υπογραφές από τους συγγραφείς των 

βιβλίων.Υπογραφές από όλο σχεδόν τον 

λογοτεχνικό κόσμο των προηγουμένων 

δεκαετιών.

Επιφανείς άνθρωποι του πνεύμα-

τος, φίλοι κυρίως του ζεύγους Μιλλιέξ 

υπογράφουν τα βιβλία τους, τα οποία 

σήμερα με ιδιαίτερη χαρά βρίσκονται 

στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα 

ονόματα των: Γιάννη Ρίτσου, Γιώργου 

Σεφέρη, Νικηφόρου Βρεττάκου, Γεώρ-

γιου Παπανδρέου, Νίκου Κρανιδιώτη, 

Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Άγγελου 

Σικελιανού, Κώστα Μόντη, Κυριάκου 

Χαραλαμπίδη, Ευγενίας Παλαιολόγου-

Πετρώνδα.

Στα βιβλία συγκεντρώνεται η διανόη-

ση της Ελλάδας και της Κύπρου. Το σύνο-

λο των βιβλίων αυτών αποτελεί πολύτιμο 

απόκτημα και ιδιαίτερη τιμή όχι μόνο για 

τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου αλλά και για ολόκληρη την πανεπι-

στημιακή κοινότητα.

Αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα 

της συλλογής Μιλλιέξ καθώς και την άμε-

ση ανάγκη για διατήρηση των ιδιόχειρων 

αφιερώσεων, το εργαστήριο ψηφιοποί-

ησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου έχει ήδη προχωρήσει στην 

ψηφιοποίησή τους και σύντομα το υλικό 

αυτό θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Βιβλιοθήκης.

Το ζεύγος Μιλλιέξ

Ο Ροζέ Μιλλιέξ γεννήθηκε το 1913 στη 

Μασσαλία και ξεκίνησε την καριέρα του 

στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών ως καθη-

γητής και στη συνέχεια ως αναπληρωτής 

Διευθυντής στο πλευρό του Οκτάβου 

Μερλιέ. Οι δύο μεγάλοι αυτοί φιλέλληνες 

δημιούργησαν ένα μορφωτικό ίδρυμα με 

σημαντικότατη δράση στη διδασκαλία της 

γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα, και φιλο-

ξένησαν και στήριξαν τις ελληνικές τέχνες 

και τα γράμματα με κάθε τρόπο. Ο Ροζέ 

Μιλλιέξ ήταν μέλος της Ακαδημίας Αθη-

νών, μέλος της Ακαδημίας της Μασσαλίας 

και επίτιμο μέλος της Εταιρίας Ελλήνων 

Λογοτεχνών. Η δράση του υπήρξε επίσης 

το ίδιο σημαντική και στην Κύπρο όπου 

υπηρέτησε για δώδεκα χρόνια, μεταξύ 

άλλων, και ως Πολιτιστικός Ακόλουθος της 
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Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστη-

μών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ημέρα του 

Καταναλωτή στις 15 Μαρτίου 2007, πραγματοποιήθηκε την Τετάρ-

τη, 21 Μαρτίου 2007, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Κύπρου 

(ΕΚΚ), με κύρια ομιλήτρια τη Διευθύντρια του Κέντρου, Δρα Φρόσω 

Χατζηλουκά. Το ΕΚΚ Κύπρου αποτελεί μέρος του Δικτύου Ευρωπαϊ-

κών Κέντρων Καταναλωτή και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά την ομιλία της, η Δρ Χατζηλουκά, 

μεταξύ άλλων, έκανε σύντομη αναφορά 

στις κυριότερες εργασίες του ΕΚΚ Κύ-

πρου και στη φύση της συνεργασίας του 

με τα Κέντρα των Κρατών-μελών της ΕΕ. 

Ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις προτεραι-

ότητες που δίνονται στην πολιτική του 

καταναλωτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασικός στόχος του 

ΕΚΚ είναι να επιμορφώνει και να ενημερώνει τους Ευρωπαίους 

καταναλωτές, ώστε να είναι σε θέση να εκμεταλλεύονται πλή-

ρως τις δυνατότητες που τους προσφέρει η Εσωτερική Αγορά, 

χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η υγεία, η ασφάλεια και τα οικο-

νομικά τους συμφέροντα. Όταν υπάρχει διαφορά ή παράπονο 

που προκύπτει από διασυνοριακή συναλλαγή, το ΕΚΚ Κύπρου 

αναλαμβάνει την παροχή νομικών πληροφοριών καθώς επίσης 

και την αντιπροσώπευση του καταναλωτή στη χώρα που είναι 

εγκατεστημένος ο προμηθευτής, του ελαττωματικού προϊόντος 

ή της σχετικής υπηρεσίας.

Αναφέρθηκε, επίσης, στα δικαιώματα των καταναλωτών με βάση 

τόσο την Κυπριακή όσο και την Κοινοτική νομοθεσία και στους τρό-

πους επίλυσης διασυνοριακών προβλημάτων/διαφορών που μπο-

ρεί να προκύψουν μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών

Τέλος, η Δρ Χατζηλουκά αναφέρθηκε 

συνοπτικά στο Κέντρο SOLVIT Κύπρου, 

ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ των κρα-

τών-μελών, του οποίου σκοπός είναι να 

βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες να 

αντιμετωπίσουν  προβλήματα που οφεί-

λονται σε λανθασμένη ή ελλιπή εφαρ-

μογή του κοινοτικού κεκτημένου από 

τις εθνικές διοικήσεις των κρατών-μελών.  Το Κέντρο SOLVIT 

Κύπρου λειτουργεί στην Κύπρο από την 1η Μαϊου 2004 και στε-

γάζεται στα κεντρικά γραφεία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομη-

χανίας και Τουρισμού, στη Λευκωσία.

Πληροφορίες: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου, Α. Αρα-

ούζου 6, 1421 Λευκωσία – Κύπρος, τηλ: 1429 (Γραμμή Καταναλωτή), 

ηλ.ταχ.: ecccyprus@mcit.gov.cy.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΥΠΡΟΥ

Γαλλικής Πρεσβείας στη Λευκωσία. 

Η Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ γεννήθηκε 

στην Αθήνα, το 1920. Ως δημοσιογράφος 

και κριτικός συνεργάστηκε με πολλές 

εφημερίδες και περιοδικά. Ήταν μέλος της 

Ακαδημίας Ρακίνα του Παρισιού, ιδρυτικό 

μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, μέλος 

της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, του 

Πεν Κλαμπ, του Ελληνικού Λογοτεχνικού 

και Ιστορικού Αρχείου, της Εταιρείας Κριτι-

κών και Εικαστικών Τεχνών και της Στέγης 

Καλών Τεχνών και Γραμμάτων, της οποίας 

διετέλεσε πρόεδρος από το 1981 ως το 

1986. Έχει τιμηθεί με το κρατικό βραβείο 

διηγήματος, το βραβείο των Δώδεκα, το 

κρατικό βραβείο μυθιστορήματος και το 

βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. 

Το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Συγχρόνων Γλωσσών ανα-

κοινώνει με μεγάλη ικανοποίηση ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

απέκτησε τον Ιανουάριο 2007 μια νέα πολύ σημαντική συλλογή 

γαλλικών βιβλίων που αποτελείται από 10.000 βιβλία κυρίως με 

φιλοσοφικό και λογοτεχνικό χαρα-

κτήρα, 200 τόμους από την εκλεκτή 

συλλογή La Pléiade, και 20 περίπου 

αρχεία και σπάνια βιβλία από εξαί-

ρετους φιλοσόφους όπως ο Pascal, 

ο Rousseau και συγγραφείς όπως ο 

La Bruyère. Αυτά τα σπάνια συλλε-

κτικά αντίγραφα θα εκτίθενται σε 

βιτρίνα στη Βιβλιοθήκη.

Η συλλογή αυτή ανήκε στον 

Jacques Musyck, δικηγόρο από τις 

Βρυξέλλες, ο οποίος είχε πάθος για τα βιβλία και περνούσε 

τον ελεύθερο χρόνο του εξερευνώντας βιβλιοπωλεία και 

πλειστηριασμούς στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι, θέλοντας 

να επιλέξει τα κατάλληλα βιβλία για να συμπληρώσει και να 

επεκτείνει την εκλεκτή συλλογή 

του. Επιθυμούσε να τη δει στο σύ-

νολό της να φιλοξενείται, μετά το 

θάνατό του, σε μια πανεπιστημια-

κή βιβλιοθήκη. Το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου αισθάνεται μεγάλη ικα-

νοποίηση που είναι τώρα κάτοχος 

μιας τόσο αξιόλογης συλλογής και 

που θα μπορέσει παράλληλα να 

ικανοποιήσει την επιθυμία αυτή 

του Jacques Musyck.

FONDS EMILE MUSYCK

«Panorama de ma bibliothèque» από τον Jacques 

Musyck, 21 Φεβρουαρίου 2005
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Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρης 

Χριστόφιας και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής 

Σταύρος Α. Ζένιος υπέγραψαν την 1η Μαρτίου 2007 Μνημόνιο 

Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου για το Φάκελο της Κύπρου.

Με την ευκαιρία της υπογρα-

φής του Μνημονίου Συνεργασίας 

ο κ. Χριστόφιας δήλωσε: «Η μέρα 

αυτή είναι σημαδιακή και αρκετά 

σημαντική. Είναι η πρώτη συμφω-

νία που θα υπογραφεί μεταξύ της 

Βουλής των Αντιπροσώπων και του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και αφορά 

στην έρευνα για το Φάκελο της Κύπρου.

Η Βουλή έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει για την έρευνα αυτή 

και επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κύπρου. Βάλαμε πάνω στο 

χαρτί αυτή τη συμφωνία, γι΄ αυτό λέω ότι είναι ιστορικής σημα-

σίας αυτή η κίνηση την οποία κάνουμε. Η επιθυμία μας, ημών και 

του Πανεπιστημίου Κύπρου για συνεργασία χρονολογείται από 

παλιά. Ξεκινήσαμε κάποιες συνεργασίες αλλά τώρα μπαίνουμε 

και στα βαθιά νερά με την έρευνα την οποία φιλοδοξούμε τελικά 

να ολοκληρώσουμε επιτέλους για το Φάκελο της Κύπρου. Πρό-

κειται για θέμα τάξης, θέμα γοήτρου της Βουλής των Αντιπροσώ-

πων. Εύχομαι και ελπίζω η ευκολία με την οποία κάνουμε αυτή 

την κίνηση με το Πανεπιστήμιο να επεκταθεί και στη διερεύνηση 

και ευκολία πρόσβασης σε πηγές στις οποίες ως τώρα υπάρχει 

μεγαλύτερη δυσκολία, κατά τη δική μου εκτίμηση, γι΄ αυτό και 

δεν έχουμε ολοκληρώσει.

Θέλω να συγχαρώ την επιτροπή για τη δουλειά που κάνει 

προς αυτή την κατεύθυνση και βεβαίως το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου και τον Πρύτανη για την προθυμία σας να εμπλακείτε σε 

αυτή την καλώς νοούμενη περιπέτεια. Σας ευχαριστώ όλους και 

εύχομαι καλή επιτυχία, κ. Σιζόπουλε, κ. Πρύτανη, αγαπητοί φίλοι 

πανεπιστημιακοί και φίλοι συνάδελφοι Βουλευτές, σε αυτή την 

κοινή προσπάθεια».

Με τη σειρά του ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε, 

μεταξύ άλλων, ότι η μελέτη ενός 

θέματος τόσο ευαίσθητου όπως 

ο Φάκελος της Κύπρου μπορεί να 

δώσει τροφή σε συζητήσεις με έντο-

νες πολιτικές θέσεις και ιδεολογικές 

απόψεις. Όπως τόνισε ο Πρύτανης, οι ιστορικοί του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Επίκουροι Καθηγητές Πέτρος Παπαπολυβίου και Γεώργιος 

Καζαμίας, θα συμβάλουν με την εμπειρία τους στον εξορθολογισμό 

της προσπάθειας με την επιστημονική μεθοδολογία, στην νηφάλια 

αναζήτηση της αλήθειας και στην ακριβή αποτύπωσή της. Ο Πρύ-

τανης είπε ακόμα ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται πάντα 

στην διάθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων στο πλαίσιο των πα-

ραμέτρων της επιστημονικής διερεύνησης για να συνεισφέρει στις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία της Κύπρου.

Τέλος, ο κ. Χριστόφιας ευχήθηκε τη σύμβαση αυτή μεταξύ 

της Βουλής των Αντιπροσώπων και του Πανεπιστημίου Κύπρου 

να ακολουθήσουν υπογραφές μεταξύ του Πανεπιστημίου και 

άλλων θεσμών, συμπεριλαμβανομένης και της εκτελεστικής 

εξουσίας για έρευνα, και προσέθεσε ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει 

να καταστεί ένας φορέας ανάπτυξης της έρευνας στην Κύπρο, 

τομέας στον οποίο υστερεί.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ  
ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η Επιτροπή Παιδείας του ΑΚΕΛ, συνοδευόμενη από τον Γενικό 

Γραμματέα του ΑΚΕΛ και Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώ-

πων, κ. Δημήτρη Χριστόφια, επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο την 

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2007. Η Επιτροπή και ο κ. Χριστόφιας συνά-

ντησαν τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις, τους Κοσμήτορες 

των Σχολών και εκπροσώπους των φοιτητών και της ΄Ενωσης Δι-

οικητικού Προσωπικού και ενημερώθηκαν κυρίως για τα θέματα 

που έχουν σχέση με την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.

Κατά τη συνάντηση, ανάμεσα σε άλλα, συζητήθηκαν θέματα 

όπως, η ανάπτυξη των Σχολών και των Τμημάτων, η ίδρυση της 

Ιατρικής Σχολής, η δημιουργία πανεπιστημιακού βιβλιοπωλεί-

ου, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η προσφορά εκατό περίπου 

θέσεων σε φοιτητές μέσω της διαδικασίας μετεγγραφών λόγω 

της έκρυθμης κατάστασης στα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς 

και θέματα που αφορούν τους φοιτητές και το διοικητικό προ-

σωπικό. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη για επιτάχυνση 

της ανέγερσης των κτηριακών εγκαταστάσεων στην Πανεπιστη-

μιούπολη (και στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πο-

λυτεχνική Σχολή και το Τμήμα Βιολογίας με τις κτηριακές τους 

εγκαταστάσεις) και στα θέματα του προϋπολογισμού, ούτως 

ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορέσει να υλοποιήσει απρόσκοπτα 

τους στρατηγικούς και αναπτυξιακούς του στόχους προς όφελος 

της κοινωνίας. 

Ο κ. Χριστόφιας, υποστηρίζοντας το όραμα του Πανεπιστη-

μίου να καταστεί ένα πρωτοπόρο εκπαιδευτικό και ερευνητικό 

ίδρυμα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το Πανεπιστήμιο περπατά 

τώρα μόνο του αλλά πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα να τρέ

ξει» και συνεχίζοντας σημείωσε ότι «για να γίνει η Κύπρος εκπαι

δευτικό και ερευνητικό κέντρο, η ραχοκοκκαλιά πρέπει να είναι η 

ανώτατη δημόσια εκπαίδευση».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του Α’ 

ετήσιου προγράμματος επιμόρφωσης στη Νεότερη Ιστορία που 

διοργάνωσε το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης 

και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 2 Φε-

βρουαρίου 2007, στην Αίθουσα 

Τελετών του Πανεπιστημίου.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιο-

λογίας μέσω του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. και σε 

συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελλή

νων Κυπρίων Φιλολόγων (ΟΕΛΜΕΚ) 

προσέφερε το Πρόγραμμα Επιμόρ-

φωσης στη Νεότερη Ιστορία για 

καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευ-

σης για δεύτερη φορά, κατά την 

ακαδημαϊκή χρονιά 2005-2006. 

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν 

χαιρετισμό ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Πρό-

εδρος του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, εκ 

μέρους του Υπουργείου Παιδείας η Διευθύντρια Μέσης Εκπαί-

δευσης κ. Ζήνα Πουλλή, ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής 

Καθηγητής Ιωάννης Ταϊφάκος, ο Αναπληρωτής Καθηγητής και 

συντονιστής του προγράμματος 

κ. Γιώργος Γεωργής και τέλος ο 

Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ κ. Γιώργος 

Σκαλιάς.

Κατά την τελετή λήξης απο-

νεμήθηκαν τα πιστοποιητικά 

παρακολούθησης σε 39 εκπαι-

δευτικούς που ολοκλήρωσαν με 

επιτυχία το πρόγραμμα από τον 

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υπο-

θέσεων και Πρόεδρο του Κ.ΕΠ.

Ε.Α.Α. Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη και τον Κοσμήτορα 

της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή Ιωάννη Ταϊφάκο. 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ Α' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κάθε χρόνο το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-

νικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει το 

διαγωνισμό τεχνολογίας Τεχνοπλεύση για μαθητές και μαθήτριες 

ανώτερης εκπαίδευσης. Ο διαγωνισμός έχει ως απώτερο σκοπό 

την ενθάρρυνση της καινοτομίας, της εφευρετικότητας και της 

δημιουργικότητας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο. 

Η επιτυχία του περσινού 1ου διαγωνισμού και το ενδιαφέρον 

των μαθητών, μαθητριών και καθηγητών ενεθάρρυνε τη συνέχι-

ση της προσπάθειας και την καθιέρωση του 

διαγωνισμού. Παρά την τεχνική δυσκολία 

του θέματος, 21 ομάδες (σύνολο 74 μαθητών 

και μαθητριών) έλαβαν μέρος στον περσινό 

διαγωνισμό. Το διαγωνισμό παρακολούθησε 

επίσης ένας μεγάλος αριθμός θαυμαστών 

της ρομποτικής και της τεχνολογίας, καθη-

γητές και γονείς. Οι διαγωνιζόμενοι κατάφε-

ραν να ενθουσιάσουν το κοινό, τόσο με την 

εξωτερική εμφάνιση των ρομπότ όσο και με 

τις στρατηγικές που ακολούθησαν.

Φέτος, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 

Μαΐου 2007 στην αίθουσα Α018 στα Κεντρι-

κά Κτήρια του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το θέμα του φετινού δια-

γωνισμού είναι και πάλι η ρομποτική. Συγκεκριμένα, οι συμμετέ-

χοντες θα σχεδιάσουν, και θα προγραμματίσουν ένα ρομπότ το 

οποίο θα μαζεύει αυγά και θα τα μεταφέρει σε συγκεκριμένες το-

ποθεσίες ανάλογα με το χρώμα τους (άσπρο ή μαύρο). Ιδιαίτερη 

βαρύτητα θα δοθεί στον προγραμματισμό του ρομπότ αφού η 

λειτουργία του θα πρέπει να είναι αυτόνομη. Όλες οι πληροφορί-

ες καθώς και οι όροι/κανόνες του διαγωνισμού βρίσκονται στην 

ιστοσελίδα του διαγωνισμού http://www.texnopleysi.ucy.ac.cy

Παράλληλα με το διαγωνισμό, θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά 

και τιμή να φιλοξενήσουμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ρο-

μπότ ASIMO της HONDA από τις 2-6 Μαΐου 2007, στο πλαίσιο 

της συνεργασίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών με την εταιρία DEMSTAR η οποία και 

χρηματοδοτεί την εκδήλωση. Το ASIMO είναι 

το πιο εξελιγμένο ανθρωποειδές ρομπότ στο 

κόσμο. Το κοινό θα μπορεί να παρακολουθή-

σει επιδείξεις των ικανοτήτων του ρομπότ, 

ταυτόχρονα με την διεξαγωγή του διαγωνι-

σμού Τεχνοπλεύση 2007.

Οι πιο πάνω πρωτοβουλίες του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών εντάσσονται στη γενικότερη 

προσπάθεια του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

όπως και πολλών άλλων ιδρυμάτων ανώτα-

της εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

να ενισχύσει το ανθρώπινο επιστημονικό 

δυναμικό της Ευρώπης. Ειδικότερα, το Τμήμα, προσδοκεί να δια-

φωτίσει και να ενθαρρύνει τους νέους μας να ανακαλύψουν τις 

ευκαιρίες εκπαίδευσης σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και πληρο-

φορίας, όπως οι Τηλεπικοινωνίες, η Ενέργεια, η Τεχνολογία Πλη-

ροφορικής, η Ρομποτική και η Βιοϊατρική Τεχνολογία τόσο στην 

Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

2ΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η.Μ.Μ.Υ.
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Ο Καθηγητής Μαθηματικών και Διδακτικής των Μαθημα-

τικών Guy Brousseau αναγορεύτηκε σε Επίτιμο Διδάκτορα της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Τελετή Αναγόρευσης πραγματοποιή-

θηκε την Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2007, στην Αίθουσα Τελετών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Την προσωπικότητα και το έργο του τιμωμένου παρουσία-

σε ο Κοσμήτορας της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών και 

Επιστημών της Αγωγής, Καθη-

γητής Αθανάσιος Χ. Γαγάτσης. 

Ακολούθησε η ανάγνωση του 

Ψηφίσματος από τον Κοσμή-

τορα της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών και Επιστημών της 

Αγωγής, Καθηγητή Αθανάσιο 

Γαγάτση και η αναγόρευση 

του Καθηγητή Guy Brousseau σε επίτιμο διδάκτορα από τον 

Πρύτανη, Καθηγητή Σταύρο Α. Ζένιο. 

Ο Guy Brousseau είναι απόφοιτος της Παιδαγωγικής Σχολής 

της Agen στη Γαλλία και πτυχιούχος της σχολής Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Bordeaux. Είναι διδάκτορας των Μαθηματικών 

και Διδακτικής των Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Bordeaux 

Ο Guy Brousseau ίδρυσε το 1972 έναν πρωτοποριακό οργανι-

σμό, το Κέντρο Παρατήρησης και Ερευνών στη Διδασκαλία των 

Μαθηματικών (COREM), το οποίο περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, 

ένα Δημοτικό σχολείο και ένα νηπιαγωγείο τα οποία διεύθυνε 

μέχρι το 1997.

Εισήγαγε μια καινούρια επιστημονική προσέγγιση της διδα-

σκαλίας των Μαθηματικών, δείχνοντας το θεμελιώδη ρόλο των 

καταστάσεων στη συμπεριφορά και μάθηση των Μαθηματικών 

η οποία είναι γνωστή ως «Θεωρία των διδακτικών καταστάσεων 

στα Μαθηματικά». Η θεωρία 

αυτή, επέτρεψε την ερμηνεία 

πολλών φαινομένων, όπως τα 

επιστημολογικά και διδακτικά 

εμπόδια στα Μαθηματικά, το 

διδακτικό συμβόλαιο, ο διδα-

κτικός μετασχηματισμός, το 

διδακτικό περιβάλλον κ.ά.

Το έργο στο οποίο οφείλει 

τη διεθνή του αναγνώριση εί-

ναι το βιβλίο Theory of Didactical situations in mathematics: 1970

1990, Kluwer, 1997, το οποίο έχει γίνει αντικείμενο εκατοντάδων 

αναφορών από ερευνητές της Μαθηματικής Παιδείας. 

Η ανάπτυξη της θεωρίας των διδακτικών καταστάσεων ήταν 

ο βασικός λόγος της απονομής του Βραβείου από τη διεθνή κοι-

νότητα Μαθηματικής Παιδείας Felix Klein του ICMI (2003). Ο κ. 

Brousseau είναι ο πρώτος ερευνητής για θέματα Μαθηματικής 

Παιδείας παγκοσμίως που λαμβάνει αυτό το βραβείο.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ GUY BROUSSEAU

Το αποτέλεσμα Ευρωπαϊκού Σχεδίου με τίτλο EDIPED: The 

Development of a European Digital Portfolio for Educators (www.

ediped.com) συνεχίζει να διαχέεται μέσω εκπαιδευτικών σεμι-

ναρίων που συντονίζει ο Δρ Γρηγόρης Μακρίδης, Προϊστάμενος 

της Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων. Η δη-

μιουργία αυτού του νέου συστήματος αξιολόγησης του εκπαι-

δευτικού προσωπικού όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, που 

είναι σχεδιασμένο για τις ανάγκες του ευρύτερου ευρωπαϊκού 

χώρου με στόχο την αυτοβελτίωση του εκπαιδευτικού και την 

αντικειμενική αξιολόγησή του με ταυτόχρονη χρήση των νέων 

τεχνολογιών, διατηρεί το Ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για συμμετοχή 

και χρήση του.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει πέντε ευρωπαϊκές γλώσσες όπως, 

την Ελληνική, την Αγγλική, τη Γερμανική, την Ολλανδική και την 

Ισπανική. Ο ατομικός φάκελος, ως τρόπος αυτοεκτίμησης, ταιρι-

άζει σ’ έναν επαγγελματία. Δίνει την ανάλογη σοβαρότητα στο 

γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι στη δουλειά τους και 

τα επιτεύγματά τους. Μέσα από την αναπληροφόρηση μπορούν 

να βελτιώσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω την επαγγελματική 

τους προσωπικότητα και τις ικανότητές τους με βάση τους προ-

σωπικούς τους στοχασμούς και αξιολογήσειις χωρίς να αποκλείε-

ται η ανατροφοδότηση και οι αξιολογήσεις άλλων ατόμων.

Το σεμινάριο φιλοξενήθηκε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της 

πόλης Murcia της Ισπανίας από τις 21-28 Φεβρουαρίου 2007. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ  
ΜΕ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
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Συμφωνία για τεχνολογική 

και επιστημονική συνεργασία 

με στόχο το περιβάλλον και 

την προστασία του υπογράφη-

κε μεταξύ του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και του Υπουργείου 

Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος τη Δευτέρα, 26 

Φεβρουαρίου 2007. Η συμφωνία ετοιμά-

στηκε με πρωτοβουλία της Δέσπως Φάτα, 

Λέκτορα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

και Μηχανικών Περιβάλλοντος και του 

Σταύρου Κάσσινου, Επίκουρου Καθηγη-

τή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Παραγωγής. Τη συμφωνία 

υπέγραψε εκ μέρους του Πανεπιστημίου, 

ο Πρύτανης, Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος 

και εκ μέρους του Υπουργείου, ο Υπουρ-

γός κ. Φώτης Φωτίου. 

Με την υπογραφή του μνημονί-

ου, τα δύο μέρη στοχεύουν, μεταξύ 

άλλων, στην προώθηση κοινών προ-

γραμμάτων, μελετών και ερευνών για 

την κατανόηση και την αντιμετώπι-

ση συγκεκριμένων προβλημάτων σε 

τομείς περιβαλλοντικής διαχείρισης 

(υγρά και στερεά απόβλητα, μετεωρο-

λογία, κλιματικές αλλαγές, αέρια θερ-

μοκηπίου, ουσίες που καταστρέφουν 

τη στιβάδα του όζοντος, θόρυβος, πα-

ρακολούθηση ποιότητας νερών, κ.λπ.), 

την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτη-

μένου σε θέματα που σχετίζονται με 

το περιβάλλον στην Κύπρο, την από 

κοινού συμμετοχή σε προ-

γράμματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τη διεξαγωγή δι-

πλωματικών καθώς και με-

ταπτυχιακών εργασιών από 

φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Κύπρου σε θέματα που αφο-

ρούν στο περιβάλλον της 

Κύπρου, καθώς επίσης και την κοινή 

διεξαγωγή σεμιναρίων, συνεδρίων και 

διαλέξεων σε θέματα που καλύπτει η 

παρούσα συμφωνία συνεργασίας.

Την υλοποίηση των πιο πάνω προ-

νοιών της συμφωνίας έχει αναλάβει η 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουρ-

γείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος και το Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλ-

λοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η 

συμφωνία έχει πενταετή ισχύ και είναι 

ανανεώσιμη. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το Συμβούλιο της Συντεχνίας του Δι-

οικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, ΕΔΙΠΠΑΚ 

καταρτίστηκε σε σώμα στις 29 Μαρτίου 2007. Τα αξιώματα κα-

τέλαβαν τα άτομα που εξελέγησαν από το σύνολο των μελών 

στη Γενική Συνέλευση που έγινε στις 27 Μαρτίου 2007. Τα υπό-

λοιπα τέσσερα μέλη του Συμβουλίου της ΕΔΙΠΠΑΚ που είναι οι 

πρόεδροι των Κλαδικών Επιτροπών θα συμπληρωθούν μετά τις 

Γενικές Συνελεύσεις Κλαδικών ομάδων. Ο καταρτισμός σε σώμα 

έγινε μετά από ομόφωνη απόφαση. Η σύνθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχει ως εξής:

Χρίστος Χαραλάμπους Πρόεδρος

Φίλιππος Παττούρας Αντιπρόεδρος

Καλλής Κάππελος Γραμματέας

Σάββας Σάββα Ταμίας

Αθηνούλα Σοφοκλέους Βοηθός Γραμματέας 

Κυριάκος Κακουλλής  Οργανωτικός Γραμματέας 

Θέκλα Κωνσταντίνου Υπεύθυνη Κοινωνικών Θεμάτων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

H Ένωση Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου 

(ΕΔΙΠΠΑΚ) διοργάνωσε για τα μέλη της μουσική βραδιά με δείπνο 

στη μουσική σκηνή Καλλιπόλεως 4, στις 9 Μαρτίου 2007. Η εκδή-

λωση είχε ιδιαίτερη επιτυχία αφού συμμετείχαν πολλά μέλη της 

ΕΔΙΠΠΑΚ, τα οποία διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η μεγάλη ικανοποίηση ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα 

όλων και αυτό είναι εμφανές στα φωτογραφικά στιγμιότυπα που 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΔΙΠΠΑΚ: http://www.ucy.ac.cy/

edippak/subpages/ekdiloseis.htm

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ν Ε Α ΤΟ Υ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ Υ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ Υ

Συνεχίζεται στη σελίδα �4
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Για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας

Το Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων σε συνεργασία με 

το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου οργανώνουν Τουρνουά Μίνι 

Ποδοσφαίρου στις 20 Μαΐου 2007, από 

τις 10:00–16:00 στα γήπεδα της Πανεπι-

στημιούπολης. 

Στο Τουρνουά μπορούν να συμμε-

τάσχουν όλα τα μέλη της κοινότητας 

(απόφοιτοι, φοιτητές, ακαδημαϊκό και 

διοικητικό προσωπικό) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το κόστος 

συμμετοχής για κάθε ομάδα ανέρχεται στις Λ.Κ. 10 και μέρος των 

εσόδων θα δοθεί στο Ταμείο Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπι-

στημίου Κύπρου.

Για δήλωση συμμετοχής επισκεφτείτε 

την ιστοσελίδα του Γραφείου Αποφοίτων 

στη διεύθυνση: www.ucy.ac.cy/alumni 

και επιλέξτε τη σύνδεση: Συμμετοχή στο 

Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου. Συμμετο-

χές γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη, 16 

Μαϊου 2007.

Πληροφορίες: κ. Πάμπος Χαραλά-

μπους, τηλ. 9948 2582 και κ. Ναυσικά Χαραλάμπους-Θεοφά-

νους, τηλ. 9953 7412. 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ν Ε Α Γ Ι Α ΤΟ Υ Σ Α Π Ο Φ Ο Ι ΤΟ Υ Σ

Η λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (ΓΕΣ) στις 

Βρυξέλλες υπό νέα διεύθυνση και με νέο ανθρώπινο δυναμικό απο-

τελεί πλέον πραγματικότητα. Από τις 19 Μαρτίου 2007 το Γραφείο 

καλείται να ανταποκριθεί στην αποστολή και στους στόχους που 

έχουν χαραχθεί εδώ και τρία χρόνια από την παρουσία του.

Οι προτεραιότητες του Γραφείου είναι οι εξής:

n  Εξασφάλιση αξιόπιστης πληροφόρησης για Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα και Πολιτικές που αφορούν στην Έρευνα, την Εκπαί-

δευση, τον Πολιτισμό και άλλους τομείς και τη στοχευμένη διάχυσή 

της προς την ακαδημαϊκή κοινότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις 

χρηματοδοτικές ευκαιρίες και την εξεύρεση συνεργασιών.

n  Δικτύωση και προώθηση των συμφερόντων του Πανεπι-

στημίου Κύπρου στα κέντρα αποφάσεων των Βρυξελλών.

n  Δημιουργία επαφών και συνεργασία με άτομα - κλειδιά 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη Μόνιμη 

Αντιπροσωπεία και άλλους οργανισμούς που εδρεύουν στις Βρυ-

ξέλλες για την έγκαιρη συμμετοχή στις διεργασίες διαμόρφωσης 

πολιτικών της Ε.Ε.

n  Άνοιγμα διαύλου άμεσης επικοινωνίας μεταξύ της ακα-

δημαϊκής κοινότητας και των ιθυνόντων της Ε.Ε.

Οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Συνεργασίας προκειμένου να αναβαθμιστεί και να ανταποκριθεί 

επιτυχώς στις προσδοκίες της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι με-

γάλες. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε έως ότου ωριμάσει η 

απόφαση σχετικά με την προστιθέμενη αξία της επαναλειτουργίας 

του ήταν σημαντικό, με αποτέλεσμα τη διάσπαση της συνέχειας 

στο έργο που είχε ήδη δημιουργηθεί και στις επαφές που είχαν ανα-

πτυχθεί με άτομα-κλειδιά στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. καθώς και σε 

άλλους οργανισμούς και δίκτυα.

Το όραμα όμως του Πανεπιστημίου Κύπρου για προβολή και διά-

κριση στο διεθνή χώρο και η αναγνώρισή του ως κέντρου αριστείας 

είναι η κινητήριος δύναμη της επαναλειτουργίας του Γραφείου στις 

Βρυξέλλες. Πρέπει να υπάρξει κλίμα αισιοδοξίας και να κατανοή-

σουμε όλοι ότι τα αποτελέσματα θα φανούν σε βάθος χρόνου. Για 

το λόγο αυτό ο προγραμματισμός δεν πρέπει να είναι μικροπρόθε-

σμος. 

Η πορεία της μετεξέλιξης του Γραφείου Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

σε Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με βάση το πρότυπο των περιφε-

ρειακών γραφείων άλλων χωρών, όπως του South West UK, Welsh 

European Centre κ.ά. συνεχίζεται επιτυχώς, με τα δύο γραφεία να 

συστεγάζονται σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης. Το 

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου απαριθμεί ήδη δέκα οκτώ μέλη καλύ-

πτοντας με τον τρόπο αυτό ένα ευρύτατο φάσμα ενδιαφερόντων.

Το πλαίσιο συνεργασίας των δύο Γραφείων στοχεύει στη βελτίω-

ση του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου της χώρας, μέσω της προ-

ώθησης κοινών θέσεων και την υιοθέτηση πρακτικών προς αμοι-

βαίο όφελος. Κίνηση στρατηγικής αποτέλεσε η απόφαση λειτουργί-

ας των δύο Γραφείων στο χώρο της Περιφέρειας του West Midlands 

(UK), ενθαρρύνοντας έτσι την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με μια 

περιφέρεια που δραστηριοποιείται ενεργά σε παρόμοιους τομείς 

με στόχο την άμεση αξιοποίηση του υπάρχοντος υλικού.

Η Κύπρος διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με 

άλλα κράτη-μέλη ως προς την εξεύρεση εταίρων για υποβολή προ-

τάσεων και σχεδίων: τη προνομιούχο γεωγραφική της θέση, που 

αποτελεί κριτήριο επιλεξιμότητας. Είναι, λοιπόν, στο χέρι μας να 

κερδίσουμε το στοίχημα και να διεκδικήσουμε ουσιαστικό μερίδιο 

από τις ευκαιρίες που προσφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και σε 

αυτό θα συμβάλλει το Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας.

Πληροφορίες: κ. Ροζμαρί Στρεβινιώτη, Λειτουργός, Ευρωπαϊκό 

Γραφείο Συνεργασίας, Avenue d’Auderghem 22-28, B-1040 Brussels, 

τηλ.: +32 (0) 2 238 10 44, τηλεομοιότυπο: +32 (0) 2 740 27 20, ηλ. δι-

εύθυνση: strevinioti.r@ucy.ac.cy

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΑΜΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ ΣΥ Ν Ε Ρ ΓΑ ΣΙ Α Σ



�

Κάθε καλοκαίρι προσφέρεται η δυνατότητα σε φοιτητές του 

Πανεπιστημίου Κύπρου που μαθαίνουν Γερμανικά να μεταβούν 

για ένα μήνα στη Γερμανία με υποτροφία της Γερμανικής Υπηρε-

σίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με σκοπό να παρακο-

λουθήσουν εντατικά μαθήματα γερμανικής γλώσσας σε Πανεπι-

στήμιο της επιλογής τους και να βελτιώσουν έτσι σημαντικά τις 

γνώσεις τους σε διάστημα τεσσάρων μόνο μηνών. Τα προηγού-

μενα χρόνια η DAAD προσέφερε τρεις υποτροφίες σε φοιτητές 

που διακρίθηκαν στις επιδόσεις τους. Καθώς η ζήτηση των Γερ-

μανικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αυξηθεί με αλματώδεις 

ρυθμούς τα τελευταία τρία χρόνια, αφού ο αριθμός των φοιτη-

τών έχει υπερτριπλασιαστεί, ενώ τα προσφερόμενα τμήματα εκ-

μάθησης γλώσσας έχουν υπερδιπλασιαστεί, η DAAD αποφάσισε 

κατόπιν σχετικών αιτήσεων του κ. Dirk Sangmeister, Επισκέπτη 

Επίκουρου Καθηγητή των Γερμανικών στο Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου, να αυξήσει από το τρέχον έτος τον αριθμό των υποτρο-

φιών από τρεις σε πέντε. Παράλληλα αυξάνεται πάνω από 50% 

και το ποσό της υποτροφίας, το οποίο από 770 € που ήταν μέχρι 

σήμερα και κάλυπτε τα έξοδα παρακολούθησης των μαθημάτων 

και διαμονής για ένα μήνα, θα ανέρχεται πλέον σε 1.165 €, έτσι 

ώστε να καλύπτονται και τα έξοδα μετάβασης στη Γερμανία. 

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν Κύπριοι φοιτητές από 

όλους τους κλάδους σπουδών, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει 

τουλάχιστον τρία εξάμηνα και έχουν πολύ καλές επιδόσεις στο 

μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Οι αιτήσεις πρέπει να 

υποβάλονται μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου κάθε έτους στη Γερμανική 

Πρεσβεία της Λευκωσίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότε-

ρες πληροφορίες στον Επίκ. Καθηγητή του Τμήματος Γαλλικών 

Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, κ. Dirk Sangmeister, μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dirk@ucy.ac.cy. 

Εκτός από τις παραπάνω υποτροφίες, η DAAD προσφέρει επί-

σης υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, 

καθώς και ερευνητικές υποτροφίες. Αναλυτικές πληροφορίες 

για αυτές τις υποτροφίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της DAAD: 

www.daad.de.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Το συγκρότημα του Χορευτικού Ομίλου του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, τηρώντας και φέτος την ετήσια παράδοση διοργάνω-

σης επιτυχημένων παραστάσεων, παρουσίασε την μουσικοχο-

ρευτική υπερπαραγωγή Sex and the city@cy – Male edition, στις 

27 και 28 Φεβρουαρίου καθώς και την 1η Μαρτίου 2007, στο 

πλαίσιο του Πολιτιστικού μήνα του Πανεπιστημίου. 

Η παράσταση, μία παρωδία της ομώνυμης τηλεοπτικής σει-

ράς, πέτυχε αφενός να σατιρίσει τα ταμπού και τις προκαταλή-

ψεις της κυπριακής κοινωνίας και αφετέρου να διασκεδάσει το 

κοινό που κατέκλυσε την αίθουσα τελετών με το φαντασμαγορι-

κό και γεμάτο έμπνευση πρόγραμμα της.

Η ποικιλία των διαφόρων ειδών χορού (Λαϊκοί, Κυπριακοί 

Παραδοσιακοί, Latin, Belly dance, Jazz, Hip-hop, Μπαλέτο και 

Βallroom), καθώς και οι πρωτότυπες φιγούρες και τα απανωτά 

ακροβατικά σε ελληνικούς και ξένους ρυθμούς, εντυπωσίασαν 

για άλλη μια φορά το κοινό και απέσπασαν θετικότατες κριτικές. Η 

φετινή παράσταση, εκτός από το άφθονο γέλιο που προσέφερε με 

τους χιουμοριστικούς θεατρικούς διαλόγους, εξέπεμψε και κοινω-

νικά μηνύματα σχετικά με τα δύο φύλα και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Η παράσταση καλύφθηκε επίσης από τα μέσα μαζικής ενημέρω-

σης, προσελκύοντας έτσι το ενδιαφέρον όχι μόνο της φοιτητικής 

κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κυπριακής κοινωνίας. 

Ο Χορευτικός Όμιλος επιφυλάσσεται και υπόσχεται να δια-

σκεδάσει και πάλι το κοινό με πολλές εκπλήξεις και εντυπωσιακά 

χορευτικά, μεστά από φαντασία και ποιότητα, ανεβάζοντας τη 

μουσικοχορευτική παράσταση του ομίλου, στις 18 και 19 Απρι-

λίου 2007, στις 20:00 στην αίθουσα τελετών του πανεπιστημίου 

μας, με θέμα: So they think they can dance! What do you think?

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α
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Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, ο Σταύρος Κοντογιώργης και 

η Χρύσω Χριστοδουλίδου, κέρδισαν 

χάλκινα μετάλλια στην Πρώτη Μαθη-

ματική Ολυμπιάδα για πρωτοετείς και 

δευτεροετείς φοιτητές Πανεπιστημίων 

SEEMOUS 2007 (Southeastern European 

Mathematical Olympiad for University 

Students – with International Partici-

pation), που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο από 7-12 Μαρτίου 

2007, στην οποία συμμετείχαν φοιτητές από 15 Πανεπιστήμια 

της Ρωσίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, του 

Ισραήλ, της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Η Ολυμπιάδα, που σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, διοργανώ-

θηκε από τη Μαθηματική Εταιρεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

(Mathematical Society of Eastern Europe, MASSEE) και φιλοξενή-

θηκε από την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία σε συνεργασία 

με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Μαθηματική 

Εταιρεία. Η Ολυμπιάδα τελούσε υπό τη αιγίδα του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

Την έναρξη της Ολυμπιάδας, που αποτελεί ιστορικό ορόσημο, 

κήρυξε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού. Την τελετή απονομής 

των μεταλλίων, η οποία έγινε την Κυριακή 11 Μαρτίου στο ξενοδο-

χείο Ρόδον στον Αγρό, τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος 

της Μαθηματικής Εταιρείας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθηγη-

τής Stefan Dodunekov, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών 

του Πανεπιστημίου, κ. Αντρέας Χριστοφίδης και ο Πρόεδρος της 

Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας και Αντιπρόεδρος της MASSEE, 

Δρ Γρηγόρης Μακρίδης. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι των 

Υπουργείων Παιδείας της Ρωσίας και Ρουμανίας καθώς και εκπρό-

σωποι των Πρεσβειών της Βουλγαρίας και Ρουμανίας.

Ανάμεσα στους στόχους της SEEMOUS περιλαμβάνονται και 

οι ακόλουθοι: 

α. Η ενθάρρυνση και ανάπτυξη των χαρισματικών στα μαθημα-

τικά φοιτητών της ανώτατης εκπαίδευσης στον Ευρωπαϊκό 

και Διεθνή χώρο 

β.  Η ανάπτυξη φιλικών δεσμών/σχέσεων ανάμεσα στους φοι-

τητές και τους εκπαιδευτικούς των ιδρυμάτων της ανώτατης 

εκπαίδευσης

γ.  Η δημιουργία ευκαιριών ανταλλαγής πληροφοριών σε θέμα-

τα διδακτέας ύλης της ανώτατης εκπαίδευσης και η δημιουρ-

γία συνεταιρισμών /συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των 

ιδρυμάτων που συμμετέχουν 

δ.  Η δημιουργία νεαρών ερευνητών για τα μαθηματικά και τις 

εφαρμογές τους.

Τα συνολικά αποτελέσματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα: 

www.seemous.com 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TOY ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟΥ  
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ SEEMOUS 2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ 
Ο.Κυπριακός.Όμιλος.Ενιαίας.Εκπαίδευσης.(ΚΟΕΕ).οργανώνει.σειρά.εργαστηρίων.Δημιουργικών.Εργασιών.με.τον.έμπειρο.δάσκαλο.τέχνης,.κ..Stefano.Paci..Τα.μαθήματα.
ξεκίνησαν.τη.Δευτέρα,.26.Μαρτίου.2007.και.θα.παραδίδονται.κάθε.Δευτέρα,.ώρα.18.15.μέχρι.τις.7.Μαΐου.2007.στην.αίθουσα.Ε004..Τα.εργαστήρια.περιλαμβάνουν,.μεταξύ.
άλλων,.κολάζ,.πορτραίτο,.Art.Link,.και.προσφέρονται.δωρεάν..Πληροφορίες:.99.31.9021.

Η ετήσια απονομή του βραβείου Ernst and Young εις μνήμην 

της Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου πραγματοποιήθηκε φέτος στο 

πλαίσιο της Γ’ διάλεξης του Συμποσίου Μοριακής Βιολογίας: Ορί

ζοντες και Προοπτικές στις 7 Μαρτίου 2007, στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. Φέτος το βραβείο απονεμήθηκε 

στην Κυριακή Νεάρχου, τελειόφοιτη φοιτή-

τρια του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελ-

ληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, η οποία έχει διακριθεί για τις ηγετικές 

της ικανότητες, το ομαδικό πνεύμα και το 

όραμα για το μέλλον. Το βραβείο χορηγείται 

από τον ελεγκτικό οίκο Ernst & Young, εις μνήμην της Χρίστιας 

Ρωσσίδου-Σωτηρίου, χαρισματικής γυναίκας και ηγέτιδας, η 

οποία εργαζόταν ως συνέταιρος στον εν λόγω οίκο. Το συγκεκρι-

μένο βραβείο αποσκοπεί στην επιβράβευση των προσπαθειών 

των φοιτητριών που επιδεικνύουν ηγετικές 

ικανότητες, στην ανάδειξη της σημασίας 

της γυναικείας παρουσίας σε ηγετικές θέ-

σεις, στην παροχή κινήτρων για διεκδίκηση 

ηγετικών θέσεων από νεαρές γυναίκες και 

στην ενθάρρυνση της ανάμειξης νεαρών 

γυναικών σε θέματα κοινωνικής φύσεως. 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ERNST AND YOUNG  
ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΑΡΧΟΥ
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Από τις αρχές του 2007 έχουμε πρόσβαση:

n	σε περίπου 10.000 ηλεκτρονικά βιβλία διαφόρων εκδοτών 

που καλύπτουν ποικιλία θεμάτων, π.χ. Αρχαιολογία, Κλασικές 

Σπουδές, Δίκαιο αλλά και πληροφοριακά έργα όπως εγκυκλο-

παίδειες, άτλαντες, εγχειρίδια, κ.λπ. 

n	στο Project Muse Standard Collection - πλήρες κείμενο σε 

300 περίπου τίτλους 65 εκδοτών που καλύπτουν θέματα Λο-

γοτεχνίας, Ιστορίας, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομίας, Φιλο-

σοφίας κ.λπ. 

n	στο ALPSP Learned Journals Collection - πλήρες κείμενο σε 

περισσότερους από 500 τίτλους περιοδικών, 48 μικρών εκδο-

τών όπως Brill Academic Publishers, EDP Sciences, IOS Press 

κ.λπ.

n	σε πλήρη αρχεία των περιοδικών (backfile collection) πολλών 

εκδοτών από το πρώτο τεύχος, όταν αυτό είναι διαθέσιμο. 

n	σε 12 βάσεις δεδομένων της υπηρεσίας EBSCO:

1. Academic Search Premier 

2. Business Source Premier via EBSCOhost Interface 

3. Clinical Pharmacology 

4. DynaMed 

5. ERIC

6. Health Source - Consumer Edition 

7. Health Source: Nursing/Academic Edition 

8. Library, Information Science & Technology Abstracts

9. MasterFILE Premier 

10. MEDLINE

11. Newspaper Source 

12. Regional Business News 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στo πλαίσιo των δραστηριοτήτων του το Κέντρο Διδασκαλίας 

και Μάθησης σε συνεργασία με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοι-

τητικής Μέριμνας διοργάνωσε την 3η σειρά ταχύρρυθμων μαθη-

μάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων για φοιτητές.

Η 1η σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων προσφέρθηκε κατά το 

εαρινό εξάμηνο 2005-2006 και η 2η κατά το χειμερινό εξάμηνο 

2006-2007. Τα μαθήματα αποσκοπούν στην καλύτερη προετοι-

μασία των φοιτητών για τις σπουδές τους και γίνεται προσπά-

θεια να διοργανώνονται κάθε εξάμηνο. Τα μαθήματα καλύπτουν 

διάφορα θέματα σύμφωνα με τη 

ζήτηση από τους φοιτητές και 

την προσφορά για διδασκαλία 

από τους διδάσκοντες.

Ευρύτερος στόχος του Κέν

τρου Διδασκαλίας και Μάθησης 

είναι να διαδραματίσει σημα-

ντικό ρόλο σε θέματα μάθησης 

προσφέροντας μαθήματα που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

των φοιτητών. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του στόχου αυτού, 

το Κέντρο συνεργάζεται και με άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστη-

μίου που προσφέρουν μαθησιακή στήριξη στους φοιτητές όπως 

την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων.

Η 3η σειρά μαθημάτων έγινε από τις 28 Φεβρουαρίου - 31 

Μαρτίου 2007 και τα μαθήματα κάλυψαν συνολικά 40 ώρες εκ-

παίδευσης. Τα μαθήματα διδάχθηκαν από το ακαδημαϊκό προ-

σωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα θέματα που καλύφθηκαν 

ήταν: 

1. Ετοιμασία Βιβλιογραφίας, Δήμος Χαρμπής, Λέκτορας

2. Εισαγωγή στο Matlab, Πέτρος Κωμοδρόμος, Λέκτορας

3. Διεξαγωγή Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, Αντρέας Πα-

παπαύλου, Αν. Καθηγητής 

4. Συγγραφή Εργαστηριακών Αναφορών, Θεοχάρης Θεοχαρί-

δης, Λέκτορας

5. Συγγραφή Μελέτης, Παύλος Παύλου Λέκτoρας και Γιώργος 

Σπανούδης, Επίκ. Καθηγητής 

6. Αξιοποίηση Σύγχρονων Τεχνολογικών Εργαλείων, Νικόλας 

Μουσουλίδης, ΕΕΠ

7. Διεξαγωγή Φιλολογικής 

Έρευνας, Αικατερίνη Καρατά-

σου, Ειδ. Επιστήμονας

8. Δεξιότητες και Τεχνικές 

Μελέτης, Κωνσταντίνος Φωκια-

νός, Αν. Καθηγητής

Από τα ταχύρρυθμα μαθήμα-

τα επωφελήθηκαν συνολικά 125 

φοιτητές του Πανεπιστημίου. 

Από τα ερωτηματολόγια αξιολό-

γησης που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες φάνηκε ότι, στο σύ-

νολό τους, οι φοιτητές είχαν θετική εντύπωση για τα μαθήματα 

και τα βρήκαν βοηθητικά για τις σπουδές τους. Ακόμα αξιολόγη-

σαν θετικά την ύλη και τις δραστηριότητες των μαθημάτων.

Η 4η σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων προγραμματίζεται για το 

Χειμερινό Εξάμηνο 20072008. Εισηγήσεις από τους φοιτητές για 

τα θέματα που τους ενδιαφέρουν είναι ευπρόσδεκτες. 

Πληροφορίες: kedima@ucy.ac.cy ή κτήριο Αθηνά, Λεωφ. 

Αγλαντζιάς 12, μεσόροφος, τηλ. 2233 5077 εσωτ. 28. 

Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ν Ε Α Α Π Ο Τ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Ν Ε Α ΤΟ Υ Κ Ε.Δ Ι.Μ Α.
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Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου λαμβάνει μέρος 

στο έργο IlGreco (Implementing Learning Game Resources 

based on Educational CΟntent) στo πλαίσιo του ευρωπαϊκού 

προγράμματος Socrates, Grundtvig 1.1 μαζί με άλλους 10 εταί-

ρους. Η διάρκεια του έργου θα είναι δύο χρόνια.

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλί-

ας, βασισμένων στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και τα ηλεκτρο-

νικά παιχνίδια, με τη χρήση κινητών συσκευών με αποτέλεσμα 

να δημιουργηθούν εκπαιδευτικές και διδακτικές μεθοδολογίες 

με εφαρμογή στην εκπαίδευση ενηλίκων. Συγκεκριμένα, οι εκ-

παιδευτές ενηλίκων θα καθορίζουν το θέμα και το περιβάλλον 

του παιχνιδιού, ενώ ο χρήστης (εκπαιδευόμενος) θα μπορεί να 

επιλέξει ανάμεσα σε πολλαπλά εκπαιδευτικά σενάρια παιχνιδιών 

βασισμένα σε TCP/IP δίκτυα.

Ομάδες-στόχοι του έργου είναι οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευ-

τές κέντρων πολιτισμού, όπως μουσεία και βιβλιοθήκες, καθώς 

και οι εκπαιδευτές άλλων ιδρυμάτων παροχής εκπαίδευσης σε 

ενήλικες.

Διακρατικοί εταίροι του έργου είναι οι παρακάτω:

n	 Institute of Mobile Technologies for Education and Culture, 

Λιθουανία (συντονιστής)

n	 Institute of Mathematics and Informatics, Λιθουανία

n	 Integra Association, Βουλγαρία

n	 Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educa-

tiva, Ισπανία

n	 MDR PARTNERS, Μεγάλη Βρετανία 

n	 Mobile future- Micecult Foundation, Ουγγαρία 

n	 Library of the University of Cyprus, Κύπρος

n	 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Τουρκία 

n	 Polo Europeo della Conoscenza – Rete di scuole permanente 

(Liceo Scientifico Galileo Galilei), Ιταλία 

n	 Centre for professional training in culture, Ρουμανία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ IIGRECO

ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Το Τμήμα Χημείας συνεχίζει τις επιτυχίες του στην προσέλ-

κυση εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο 

της Δέσμης Προγραμμάτων του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας 

(Ι.Π.Ε.) για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (2006), όπως και 

του 6ου Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Τμήμα 

έχει εξασφαλίσει νέα ερευνητικά προγράμματα, σε όλους τους 

τομείς του ερευνητικού του ενδιαφέροντος. Η συνολική χρημα-

τοδότηση ανέρχεται σε Λ.Κ. 953.241.

Mobile Laboratory for Environmental Pollution Measurements 

and Emission Control Systems Evaluation (E. U. 6th FP, INTERREG 

III, Ποσό 205.000 Ευρώ), Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος 

Ευσταθίου.

Πειραματική και Θεωρητική Μηχανιστική Μελέτη της Αντίδρασης 

WATERGAS SHIFT (ΙΠΕ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ, Ποσό Λ.Κ. 60.000), Αναπληρωτής 

Καθηγητής Άγγελος Ευσταθίου.

Αξιοποίηση Βιομάζας για Παραγωγή Υδρογόνου μέσω Καταλυτικής 

Αναμόρφωσης των Υγρών και των Βαριών Υδρογονανθράκων (Tar) 

Πυρόλυσης (ΙΠΕ Διακρατική Συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας, ποσό 

Λ.Κ. 10.350), Αναπληρωτής Καθηγητής Άγγελος Ευσταθίου.

Σχηματισμός Πυραμιδικών Αλκενίων: Υπολογισμοί και Πειράματα (ΙΠΕ, 

ποσό Λ.Κ. 33.334), Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος Νικολαΐδης.

Εφαρμογές Κβαντομηχανικών Υπολογισμών στην Χημεία (ΙΠΕ, 

ποσό Λ.Κ. 66.667), Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Νικο-

λαΐδης.

Δισθενείς Ενώσεις του άνθρακα (Πανεπιστήμιο Κύπρου, ποσό Λ.Κ. 

20.000) Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Νικολαΐδης.

Νέα Υλικά για τη βελτίωση της απόδοσης Ηλιακών Κυψελίδων 

(ΙΠΕ, ποσό Λ.Κ. 10.000), Αναπληρωτής Καθηγητής Αναστάσιος 

Κεραμιδάς.

Νέα Υλικά για τη βελτίωση της απόδοσης Ηλιακών Κυψελίδων (ΙΠΕ, 

Ποσό Λ.Κ. 90.000), Αναπληρωτής Καθηγητής Αναστάσιος Κεραμιδάς.

Σύνθεση και Μελέτη Νέων Μαγνητικών Πολυμερών Ένταξης Βασι

σμένων σε 3d Μεταλλοϊόντα Μετάπτωσης (ΙΠΕ, Ποσό Λ.Κ. 60.000), 

Λέκτορας Αναστάσιος Τασιόπουλος.

Μοριακοί Νανομαγνήτες Βασισμένοι σε 3d Mεταλλοϊόντα: Σύνθεση, 

Μαγνητική Μελέτη και Οργάνωση τους σε Επιφάνειες (ΙΠΕ, Ποσό Λ.Κ. 

90.000), Λέκτορας Αναστάσιος Τασιόπουλος.

Σύνθεση και Μελέτη Νέων Μαγνητών Μοναδικού Μορίου (ΙΠΕ, 

Ποσό Λ.Κ. 39.340), Λέκτορας Αναστάσιος Τασιόπουλος.

Διαχωρισμός Αμινοξέων και Παρεμποδιστών Χολινεστεράσης με Χρω

ματογραφία και Ηλεκτροχρωματογραφία Τριχοειδούς (ΙΠΕ, Ποσό Λ.Κ. 

90.000), Λέκτορας Κωνσταντίνα Καπνίση – Χριστοδούλου.

Σύνθεση Οπτικώς Ενεργών Φουλερενικών Παραγωγών: Μελέτη 

της Δράσης τους στη Χειρομορφή Φωτοευαισθητοποίηση (ΙΠΕ, 

Ποσό Λ.Κ. 90.000), Λέκτορας Νικόλαος Χρονάκης.

Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Καταλυτική Δράση Χειρόμορφων Φουλερενι

κών Παραγωγών (ΙΠΕ, Ποσό Λ.Κ. 60.000), Λέκτορας Νικόλαος Χρονάκης.

Σχεδιασμός και Σύνθεση Νέων Φουλερενικών Χειρόμορφων Ελι

κοειδών Πολυμερών (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ποσό Λ.Κ. 20.000), 

Λέκτορας Νικόλαος Χρονάκης.

Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Υλικών για Απομάκρυνση Βορίου από το 

Νερό της Αφαλάτωσης (ΙΠΕ, Ποσό Λ.Κ. 90.000), Αναπληρωτής Καθη-

γητής Επαμεινώνδας Λεοντίδης.

Φασματοσκοπία και Χημειομετρία: Εργαλεία στον προσδιορισμό 

της αυθεντικότητας των αλκοολούχων ποτών (ΙΠΕ, Ποσό Λ.Κ. 

2.550), Καθηγητής Χάρης Ρ. Θεοχάρης.

Ε Ρ Ε Υ ΝΑ
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7Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΤΠ  
(JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES)

Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ γνωστές ως JTI’s) θα 

αποτελέσουν οι μακροπρόθεσμες συνεργασίες μεταξύ του δη-

μοσίου και του ιδιωτικού τομέα πάνω σε συγκεκριμένες περιοχές 

έρευνας, συνδυάζοντας την ιδιωτική χρηματοδότηση με τα κρατι-

κά και ευρωπαϊκά κονδύλια.

Οι ΚΤΠ θα συσταθούν με βάση το άρθρο 171, το οποίο επι-

τρέπει στην Επιτροπή να δημιουργεί ανεξάρτητες νομικές οντό-

τητες οι οποίες θα μπορούν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από 

οποιαδήποτε πηγή και είναι να ανοικτές σε όλους. Οι ΚΤΠ έχουν 

προκύψει μέσα από τις υφιστάμενες Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές 

Πλατφόρμες.

Τί σκοπό εξυπηρετούν οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβου-

λίες;

Oι ΚΤΠ θα δημιουργηθούν κάτω από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 

με σκοπό να αποφύγουν τον κατακερματισμό των ερευνητικών 

προσπαθειών σε στρατηγικά πεδία έρευνας. Θα προσπαθήσουν 

δηλαδή να “συνδυάσουν” τις διάφορες μακροπρόθεσμες στρατη-

γικές έρευνας για να αποφύγουν την επανάληψη και την επικά-

λυψη. 

Τον Ιούνιο του 2005 η επιτροπή είχε κάνει αναφορά σε 6 πε-

δία στα οποία είχαν ήδη αναπτυχθεί οι προηγμένες Τεχνολογικές 

Πλατφόρμες και στα οποία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν Κοι-

νές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες.

Αυτά ήταν:

n	 Καινοτόμα Φάρμακα 

n	 Αεροναυτική και Εναέριες Μεταφορές 

n	 Υδρογόνο και Κυψέλες Καυσίμων 

n	 Παγκόσμιος Έλεγχος για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια

n	 Νάνο-ηλεκτρονικές Τεχνολογίες 2002 

n	 Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα 

Αναμένεται ότι οι ΚΤΠ θα διεξάγονται στη βιομηχανία και τα 

θέματα θα ορίζονται από αυτήν. Αναμένεται ότι η κάθε Τεχνολο-

γική Πρωτοβουλία θα χρηματοδοτηθεί με 2-3 δισ. ευρώ για την 

περίοδο 2007-13, ενώ το 50% των εξόδων να καλύπτονται από τη 

βιομηχανία, το 16% περίπου από την Επιτροπή και το 33% από τα 

κράτη-μέλη. 

Αναμένεται ότι οι προτάσεις για τα καινοτόμα φάρμακα και 

τα ενσωματωμένα υπολογιστικά συστήματα θα ανακοινωθούν 

πρώτες τον Απρίλιο του 2007. Μεγάλη συζήτηση εν τούτοις διεξά-

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΤΑΧΕΩΝ ΠΑΛΜΩΝ LASER

Είναι γνωστό στις μέρες μας ότι με την ανάπτυξη της τεχνολογίας 

ο 21ος αιώνας θα αποτελέσει τον πρόδρομο της βελτίωσης των 

συνθηκών ζωής του καθημερινού ανθρώπου αλλά και μια περίοδο 

ανάδυσης πολλών επιστημονικών πεδίων και εφαρμογών. Το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ενεργά στον αγώνα που άρχισε και 

μοναδικό σκοπό του έχει την ανακάλυψη νέων τεχνολογικών εφαρ-

μογών τόσο σε βιομηχανικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο έρευνας 

και εφαρμογών. Η δημιουργία νέων εργαστηρίων διεθνούς εμβέ-

λειας με πρωτοποριακό εξοπλισμό, τα οποία μπορούν να προσφέ-

ρουν βασική έρευνα και εφαρμογές σε επίπεδο αντάξιο των επι-

στημονικών εργαστηρίων και ιδρυμάτων του εξωτερικού έχει γίνει 

πραγματικότητα. Το Ερευνητικό Κέντρο Research Center of Ultrafast 

Science το οποίο εδρεύει στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου άρχισε τη λειτουργία του πριν από πέντε χρόνια με τη διεκ-

δίκηση ερευνητικών χρηματοδοτήσεων-κονδυλίων τόσο από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της 

Κύπρου και σήμερα διαθέτει έναν ερευνητικό εξοπλισμό τελευταίας 

τεχνολογίας. Το συνολικό ποσό διεκδίκησης μέχρι σήμερα από 

ερευνητικά προγράμματα ξεπερνά το 1.000.000 Λ.Κ. Οι συνεργασί-

ες και οι ερευνητικές δημοσιεύσεις του Κέντρου αποδεικνύουν την 

ποιότητα της έρευνας που διεξάγεται στο Κέντρο και προϊδεάζουν 

τη μελλοντική του πορεία. 

Το Research Center of Ultrafast Science διαθέτει συστήματα laser 

υπερταχέων παλμών με χρονικές διάρκειες μερικών εκατομμυριο-

στών του δισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου τα οποία σε 

συνδυασμό με την μεγάλη εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού 

του και τις πολυάριθμες πειραματικές τεχνικές (Multiwavelength 

spectroscopic ellipsometry, Photometry, Supercontinuum pump-

probe, Z-scan, Computer controlled pulse shaping, κ.ά.) είναι σε 

θέση να προσφέρουν έρευνα σε νέα επιστημονικά πεδία όπως 

νανοηλεκτρονική-οπτοηλεκτρονική και μοντέρνα οπτική. Ο οπτι-

κός χαρακτηρισμός και η χωρο-χρονική εξέλιξη της δυναμικής των 

φορέων σε ημιαγωγικά-πολυμερικά και σύνθετα νανο-υλικά σε 

αυτές τις χρονικές κλίμακες αποτελούν μερικά από τα ερευνητικά 

επιτεύγματα του Κέντρου. Με την ανακοίνωση αυτή το Research 

Center of Ultrafast Science σκοπό έχει την ενημέρωση του ακαδη-

μαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και γενικό-

τερα της κοινωνίας της Κύπρου ότι στην τελευταία κρίση των κρα-

τικών προγραμμάτων αναβάθμισης και δημιουργίας ερευνητικών 

εργαστηρίων, το Κέντρο έτυχε χρηματοδότησης δύο επιπλέον 

ερευνητικών προγραμμάτων «infrastructure» που σκοπό έχουν τη 

μελλοντική αναβάθμιση του Κέντρου. 

Οι πρωτεργάτες του Κέντρου αυτού, ο Δρ Εμμανουήλ Ε. Λιου-

δάκης (mlioud@ucy.ac.cy) και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας 

Όθωνος (othonos@ucy.ac.cy), συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία 

και προσκαλούν όλους τους ερευνητές του Πανεπιστημίου και όχι 

μόνο, σε ερευνητικές συνεργασίες και στην από κοινού κατάθεση 

ερευνητικών προτάσεων στα μεγάλα σύνθετα στρατηγικά έργα του 

ΙΠΕ και το έβδομο ευρωπαϊκό πλαίσιο FP7 για διεκδίκηση χρηματο-

δοτήσεων. 

Συνεχίζεται στη σελίδα �4
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ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΥ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλον-

τος του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα LIFE - Περιβάλλον με το πρόγραμμα Ανάλυση Κύ

κλου Ζωής ως Υποστηρικτικό Εργαλείο Λήψης Αποφάσεων για 

την Οικολογική Παραγωγή Ελαιόλαδου (LIFE04 ENV/GR/000110, 

2004-2006), το οποίο υλοποιήθηκε από κοινού με το Πολυ-

τεχνείο Κρήτης (Ελλάδας) και τον Οργανισμό Fundacion LEIA 

C.D.T. (Ισπανίας), με συμμετοχή περιοχών από τις τρεις αυτές 

χώρες που παράγουν ελαιόλαδο (περιοχή Λυθροδόντα, περι-

οχή Βουκολιών Κρήτης και περιοχή Navara Ισπανίας). Το πρό-

γραμμα, που ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2004 και ολοκληρώθη-

κε τον Οκτώβριο του 2006, είχε ως στόχο τον σχεδιασμό και 

εφαρμογή της τεχνικής: Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), στην 

παραγωγή ελαιόλαδου στις τρεις αυτές περιοχές. 

Μέσω της ΑΚΖ που έγινε με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού, 

όχι μόνο ποσοτικοποιήθηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 

παραγωγής ελαιόλαδου αλλά και προσδιορίστηκαν τα στάδια 

εκείνα της παραγωγής του ελαιόλαδου, από την καλλιέργεια της 

ελιάς μέχρι την αποθήκευση του ελαιόλαδου, που επιβαρύνουν 

περισσότερο το περιβάλλον και, επομένως, χρήζουν βελτίωσης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα στάδια αυτά είναι η χρήση 

λιπασμάτων και εντομοκτόνων (σε όλες τις περιοχές), η επί τό-

που καύση των κλαδιών που προκύπτουν από το κλάδεμα των 

ελαιόδεντρων (σε όλες τις περιοχές) και η διαχείριση των υγρών 

αποβλήτων (του λεγόμενου τζίζουρου) από τα ελαιοτριβεία (Κύ-

προς και Κρήτη).

Σε όλες τις περιοχές μελέτης είναι εμφανές ότι για την επιβά-

ρυνση του περιβάλλοντος ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η αλό-

γιστη χρήση λιπασμάτων και εντομοκτόνων, που προκαλούν 

κυρίως προβλήματα ευτροφισμού, οξίνισης και οικοτοξικότη-

τας, ενώ η παραγωγή τους ρυπαίνει σημαντικά την ατμόσφαιρα 

και εξαντλεί τους φυσικούς πόρους. Τα στοιχεία έδειξαν ότι ένα 

σημαντικό ποσοστό καλλιεργητών χρησιμοποιεί ποσότητες με-

γαλύτερες από τις ενδεικνυόμενες, επιδεινώνοντας έτσι το περι-

βαλλοντικό φορτίο, χωρίς να ωφελείται η καλλιέργεια.

Η καύση των κλαδιών που προκύπτουν μετά το κλάδεμα, 

όπως παρατηρήθηκε σε όλες τις περιοχές μελέτης, προκαλεί ση-

μαντικές εκπομπές αερίων που συμβάλουν στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθά-

νιο, τοξικών ενώσεων, όπως το βενζόλιο και αερίων που συμβάλ-

λουν στο φαινόμενο της φωτοχημικής οξείδωσης, όπως είναι το 

μονοξείδιο του άνθρακα. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να απο-

φευχθεί με την κομποστοποίηση, αφού προηγηθεί τεμαχισμός 

των υλικών. Από την κομποστοποίηση, όχι μόνο περιορίζεται η 

ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και αξιοποιείται πολύτιμη οργανι-

κή ύλη, μειώνοντας τις απαιτήσεις για επιπρόσθετη λίπανση.

Η Κύπρος και η Κρήτη έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα σε 

ό,τι αφορά τα ελαιοτριβεία γιατί χρησιμοποιείται το τριφασικό 

σύστημα, που σε αντίθεση με το διφασικό που χρησιμοποιείται 

στην Ισπανία, δημιουργεί, επιπρόσθετα από τα στερεά, και υγρά 

απόβλητα. Η πρακτική της εναπόθεσης των υγρών αποβλήτων 

σε δεξαμενές εξάτμισης στο έδαφος, που ακολουθείται τόσο 

στην Κύπρο όσο και στην Κρήτη, δεν είναι απόλυτα ασφαλής σε 

ότι αφορά το περιβάλλον αφού ένα μέρος των αποβλήτων εξα-

τμίζεται, ενώ το υπόλοιπο παραμένει στο χώρο και φιλτράρεται 

από το έδαφος με τον κίνδυνο να προκληθεί ρύπανση του υδρο-

φόρου ορίζοντα. Κάποιες εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης των 

αποβλήτων αυτών, όπως είναι η βιολογική επεξεργασία, είναι 

οικονομικά ασύμφορες για τον μικρό όγκο των αποβλήτων που 

παράγονται στην Κύπρο, λαμβανομένης υπόψη και της μεγάλης 

διασποράς των ελαιοτριβείων σε διάφορες περιοχές του νησιού. 

Μια άλλη λύση, που όμως επίσης απαιτεί κεφαλαιουχικό κόστος, 

είναι η αντικατάσταση του τριφασικού συστήματος επεξεργασίας 

με το διφασικό, που ήδη χρησιμοποιείται στην Ισπανία. Το σύ-

στημα αυτό παράγει μόνο στερεό απόβλητο με μεγάλο συντελε-

στή υγρασίας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κόμποστ, 

αποφεύγοντας έτσι τη χρήση χημικών λιπασμάτων.

Πληροφορίες: Μάριος Αβρααμίδης, τηλ: 2246 6418, Δρ Δέ-

σπω Φάττα, τηλ., 2289 2275, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος. Ιστοσελία: http://www.ecoil.tuc.gr 

7Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΤΠ  
(JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES)

γεται ως προς την υλοποίηση των Πρωτοβουλιών αυτών εφόσον 

δεν υπάρχουν προηγούμενα παραδείγματα. Η μόνη περίπτωση 

που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως παρόμοια είναι αυτή του 

GALILEO (λόγω του συνεταιρισμού ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

για την ανάπτυξή του). Το παράδειγμα όμως του δορυφορικού συ-

στήματος πλοήγησης GALILEO έχει χαρακτηριστεί ως αργοπορη-

μένο και είναι ήδη εκτός του αρχικού προϋπολογισμού. 

Η δημιουργία των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών ενδε-

χομένως να αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα, εν τούτοις επι-

κρατεί έντονα η πεποίθηση ότι μόνο μέσω της θεσμοθετημένης 

συνεργασίας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο θα επιτύχουν οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες να 

συνεισφέρουν ουσιαστικά στην επίτευξη της Στρατηγικής της Λισ-

σαβόνας και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Εποχής. 

Πληροφορίες: κ. Ξένια Κωνσταντίνου, Γραφείο Υποστήριξης 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τηλ. 2289 4297, ηλ. διεύθυνση: 

xeniac@ucy.ac.cy 

Συνεχίζεται από τη σελίδα ��
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Ανάλυση βαθμού ικανοποίησης περιηγητών και προτάσεις 

αναβάθμισης του κυπριακού τουριστικού προϊόντος, Επίκου-

ρος Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης

Προσδιορισμός μέσω οικονομετρικής ανάλυσης των παρα-

γόντων που επηρεάζουν: (α) την ικανοποίηση των τουριστών 

από όλες σχεδόν τις πτυχές του κυπριακού τουριστικού προ-

ϊόντος και από την Κύπρο συνολικά, (β) την πρόθεσή τους να 

επισκεφτούν το νησί ξανά, (γ) την αντίληψή τους για την Κύπρο 

σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν πριν την επισκεφτούν και 

(δ) την αντίληψή τους για την Κύπρο σε σχέση με άλλους προ-

ορισμούς σε όρους τιμών/ακρίβειας. Απώτερος στόχος είναι να 

εντοπίζονται έγκαιρα οι πτυχές που ικανοποιούν λιγότερο τους 

τουρίστες καθώς και οι παράγοντες που συσχετίζονται με μειω-

μένη ικανοποίηση, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 

και να χαράζεται η κατάλληλη πολιτική από τους αρμόδιους φο-

ρείς που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της ποιότητας και της 

ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.

Μοντέλο εξομοίωσης φοροπαροχών για την κυπριακή οι-

κονομία και εφαρμογές, Καθηγητής Πάνος Πασιαρδής

Το μοντέλο εξομοίωσης φοροπαροχών είναι μια λογισμική 

διατύπωση των κανόνων του συστήματος φορολογίας και κοι-

νωνικών παροχών μιας χώρας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση μέτρων δημοσιο-

νομικής και κοινωνικής πολιτικής. Οι πλείστες χώρες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης διαθέτουν μοντέλα εξομοίωσης φοροπαροχών 

και συμμετέχουν στο δίκτυο Euromode, που αποβλέπει στη σύν-

θεση των μοντέλων των επιμέρους χωρών για το σχεδιασμό και 

την αξιολόγηση μέτρων δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτι-

κής στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Κύπρο δεν έχει ακόμα κατασκευαστεί μοντέλο εξομοί-

ωσης φοροπαροχών και το προτεινόμενο ερευνητικό έργο έχει 

στόχο να καλύψει αυτό το κενό. Επιπλέον, το μοντέλο που θα 

κατασκευαστεί θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του προτεινόμε-

νου ερευνητικού έργου για τη διερεύνηση θεμάτων επίκαιρου 

ενδιαφέροντος, όπως:

n Οι επιπτώσεις της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις διά-

φορες κοινωνικοοικονομικές ομάδες,

n Η εκ των προτέρων αξιολόγηση προτεινομένων αλλαγών στο 

σύστημα φορολογίας και κοινωνικών παροχών, όπως η αύξη-

ση του αφορολόγητου εισοδήματος, η αύξηση των εισφορών 

στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων κ.λπ.

n Η εκτίμηση του ύψους της φοροδιαφυγής και του βαθμού 

στον οποίο τα διάφορα χαρακτηριστικά του ατόμου/νοικο-

κυριού (π.χ. αυτo-απασχόληση) συνδέονται με αυτή,

n Η επίπτωση της φτώχειας, ιδιαίτερα της παιδικής, και ο εντο-

πισμός δημογραφικών (π.χ. μεγάλη ηλικία) και άλλων χαρα-

κτηριστικών (π.χ. μη συμμετοχή στην αγορά εργασίας) που 

την προσδιορίζουν, και

n Η αξιολόγηση του κοινωνικού ρόλου του κράτους με ανάλυ-

ση της επίδρασης της φορολογίας και των κοινωνικών παρο-

χών στην ανισότητα και τη φτώχεια.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα πιο πάνω θέματα είναι ενδεικτικά 

αυτών που μπορούν να μελετηθούν στο πλαίσιο ενός μοντέλου 

εξομοίωσης φοροπαροχών. Στην πράξη η ύπαρξη τέτοιου μο-

ντέλου επιτρέπει τη διερεύνηση πολλών άλλων θεμάτων (όταν 

αναφύονται) και την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ένα ευρύ φά-

σμα δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Η κατασκευή και 

οι εφαρμογές του μοντέλου εξομοίωσης φοροπαροχών θα βασι-

στεί κυρίως στα στατιστικά στοιχεία που περιέχονται στις Έρευ-

νες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ): 1984/85, 1991/92, 

1996/97 και 2002/03.

Ε Ρ Ε Υ ΝΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο Μηχανικής Λογισμικού και Τεχνολογιών 

Πληροφορικής (Software Engineering and Internet Technolo-

gies Lab, http://www.cs.ucy.ac.cy/seit/ ) του Τμήματος Πληρο-

φορικής, επικεφαλής του οποίου είναι ο Καθηγητής Γιώργος 

Α. Παπαδόπουλος, συμμετέχει ενεργά τα τελευταία χρόνια σε 

ερευνητικές πρωτοβουλίες στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθη-

σης (e-learning), σε ευρωπαϊκό και κυπριακό επίπεδο. Ένα από 

τα τρέχοντα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω-

παϊκή Κοινότητα, το UNITE (Unified eLearning environment for 

schools, http://www.unite-ist.org), προωθεί την υποστήριξη της 

εκπαίδευσης των μαθητών στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που προσφέρει 

δυνατότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης 

τόσο με χρήση προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, όσο και 

με κινητές συσκευές (π.χ. PDAs, κινητά τηλέφωνα, κ.λπ.). 

Η πλατφόρμα αυτή, η πρώτη έκδοση της οποίας έχει ήδη ολο-

κληρωθεί, αναμένεται να εξεταστεί και να αξιολογηθεί μέσα στο 

2007 με την εφαρμογή κάποιων καινοτόμων σεναρίων e-learning 

σε ένα Δίκτυο Ευρωπαϊκών Σχολείων που έχει δημιουργηθεί για 

τους σκοπούς του έργου. Η Κύπρος εκπροσωπείται στο συγκεκρι-

μένο Δίκτυο από την Αγγλική Σχολή. Τα αποτελέσματα της υιοθέ-

τησης της πλατφόρμας από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Σχολείων του 

UNITE, αναμένεται να δημοσιευτούν στον κυπριακό τύπο καθώς και 

σε ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
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Προσλήψεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού 

Χατζηκωστής Χριστόφορος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανι

κών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αναπληρωτής Καθηγητής, 

22/01/07

Επισκέπτες καθηγητές

Κονναρή-Νικολάου Άγγελ, Λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας

Δεμέστιχα Στυλιανή, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Λέ-

κτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ανδρέου Λουκάς, Λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ξανθοπούλου-Κυριάκου Άρτεμη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Κωτίτσα Ζωή, Philipps Universitat Marburg Germany, Λέκτορας 

στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τάλιας Μιχάλης, International University Bremen Germany, Λέκτο-

ρας στο Τμήμα Δημόσιας Δοιίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Kotzeva Rossitza, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Λέκτορας 

στο Τμήμα Οικονομικών

Mackay Πολίνα, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας στο Τμήμα 

Αγγλικών Σπουδών

Μαυρομούστακος Θωμάς, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αν. Καθη-

γητής στο Τμήμα Χημείας

Caron Pascal, Miaisonnelve College, Λέκτορας στο Τμήμα Αγγλι

κών Σπουδών

Harrison Phil, UCL London, Λέκτορας στο Τμήμα Αγγλικών 

Σπουδών

Καρεκλά Μαρία, Intercollege Κύπρος, Λέκτορας στο Τμήμα Ψυ

χολογίας

Άδωνη Μάριος, Intercollege Κύπρος, Λέκτορας στο Τμήμα Ψυ

χολογίας

Λεμονίδης Χαράλαμπος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Αγωγής

Γούναρης Αναστάσιος, University of Manchester, Λέκτορας στο 

Τμήμα Πληροφορικής

Λέστας Μάριος, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ειδικός Επιστήμονας), 

Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής

Παπαδοπούλου Βίκυ, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ειδικός Επιστή-

μονας), Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής

Χρυσοστόμου Χρυσόστομος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτο-

ρας στο Τμήμα Πληροφορικής

Νεστορίδης Βασίλειος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγητής στο 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Λάμπρου Μιχάλης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Καθηγητής στο Τμή-

μα Μαθηματικών και Στατιστικής

Χρυσαφίνου Ουρανία, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγήτρια στο 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Αγρότη Μαρία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας στο Τμήμα 

Μαθηματικών και Στατιστικής

Ντόκας Ιωάννης, University Louis Pasteur IRMA Στρασβούργο, 

Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Προσλήψεις Διοικητικού Προσωπικού

Στρεβινιώτη Ρόζα Μαρία, Υπηρεσία ΄Ερευνας, Διεθνών και 

Δημοσίων Σχέσεων, Λειτουργός Πανεπιστημίου-Βρυξέλλες, 

15/03/07-14/03/08

Χαραλάμπους Κατακλύσα, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Γενικός Γραφέας, 01/03/07-29/02/08

Πέτρου Μαρίνα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-

κών Υπολογιστών, Γενικός Γραφέας, 01/03/07-29/02/08

Κωνσταντίνου Δέσποινα, Πολυτεχνική Σχολή, Λειτουργός Παν-

επιστημίου (Γενικά Διοικητικά Θέματα), 15/03/07

Καζαμίας Διονύσης, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Γενικά Διοικη-

τικά Θέματα), 16/04/07 

Στυλιανού-Κλαδευτηρά Μαρία, Λειτουργός Πανεπιστημίου 

(Οικον./Γεν. Διοικητικά), 15/03/07

Μαυρουδή Μαρία, Τεχνικές Υπηρεσίες, Τεχνικός (Πολιτικής Μη-

χανικής/Αρχιτεκτονικής), 15/03/07

Ανελίξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Κασσιανίδου Βασιλική, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, προ-

ήχθηκε σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 01/02/07

Κούρτελλος Άντρος, Τμήμα Οικονομικών, προήχθηκε σε Επί-

κουρο Καθηγητή, 01//02/07

Ζαχαρία Ζαχαρίας, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, προήχθηκε σε 

Επίκουρο Καθηγητή, 01//02/07

Τούμπας Νικόλαος, Τμήμα Φυσικής, προήχθηκε σε Επίκουρο 

Καθηγητή, 01/03/07

Μαυρονικόλας Μάριος, Τμήμα Πληροφορικής, προήχθηκε σε 

Καθηγητή, 01/02/07

Πορτίδης Δημήτριος, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και 

Φιλοσοφίας, προήχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή, 01/02/07

Παραιτήσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Φαλάς Αναστάσιος, Τμήμα Πληροφορικής, Επισκέπτης Λέκτο-

ρας, 15/01/07

Ν Ε Α Π Ρ Ο ΣΩ Π Α ΣΤΟ Π Α Ν Ε Π Ι ΣΤ Η Μ Ι Ο

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ένα.από.τα.κύρια.καθήκοντα.ενός.καθηγητή.είναι,.για.παράδειγμα,.να.υπερβάλει.λίγο.και.για.τη.σημασία.του.αντικειμένου.του.και.για.το.πόσο.σημαντικός.είναι.ο.ίδιος.

σε.σχέση.με.αυτό..Ένας.άνθρωπος.που.συνεχώς.διερωτάται.«Αξίζει.τον.κόπο.αυτό.που.κάνω;».και.«Είμαι.ο.κατάλληλος.άνθρωπος.για.να.το.κάνει;».θα.είναι.πάντοτε.αναποτε-

λεσματικός.ο.ίδιος.και.αποθαρρυντικός.για.τους.άλλους..Πρέπει.να.κλείνει.για.λίγο.τα.μάτια.και.να.αποδίδει.μεγαλύτερη.σημασία.στο.αντικείμενό.του.και.το.έργο.του.από.ό,τι.

πραγματικά.αξίζουν..Αυτό.δεν.είναι.πολύ.δύσκολο:.είναι.πιο.δύσκολο.να.αποφύγει.τη.γελοιοποίηση.του.αντικειμένου.και.του.εαυτού.του.κλείνοντας.τα.μάτια.του.πολύ.σφιχτά..

Απόσπασμα.σε.ελεύθερη.μετάφραση.στα.Ελληνικά.από.το.βιβλίο.του..G..H..Hardy,.A Mathematician´s Apology, Cambridge.University.Press,.1940
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Στις 19 Μαρτίου 2007, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

προσεκάλεσε για διάλεξη τον αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης 

Μανώλη Γλέζο. Η διάλεξη είχε μεγάλο ενδιαφέρον και πραγμα-

τοποιήθηκε σε μια κατάμεστη Αίθουσα Τελετών, καθώς την πα-

ρακολούθησαν, εκτός των φοιτητών, και δεκάδες μαθητές από 

Λύκεια της Λευκωσίας.

Τον Μανώλη Γλέζο καλωσόρισαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

με χαιρετισμούς τους ο Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής, 

Καθηγητής Ιωάννης Ταϊφάκος και ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδω-

ρος Μαυρογιάννης. Την ομιλία του Μανώλη Γλέζου, ο οποίος 

γεννήθηκε στην Απείρανθο Νάξου το 1922, ακολούθησαν πολ-

λές ερωτήσεις από το ακροατήριο που αφορούσαν κυρίως την 

αντιστασιακή δράση και τις εμπειρίες του ομιλητή από την περί-

οδο της τριπλής φασιστικής κατοχής στην Ελλάδα (1941-1944), 

με αποκορύφωμα την υποστολή της χιτλερικής σβάστικας από 

την Ακρόπολη (31 Μαΐου 1941), κορυφαία συμβολική πράξη της 

πρώιμης κατοχικής περιόδου, αλλά και την μετέπειτα πλούσια 

αγωνιστική και πολιτική του δραστηριότητα. Αρκετές από τις 

ερωτήσεις που υποβλήθηκαν, αφορούσαν την άποψη του Μα-

νώλη Γλέζου για το ρόλο του διανοουμένου και των νέων στις 

σύγχρονες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις σε συνάρ-

τηση με την κυπριακή πολιτική πραγματικότητα. Της συζήτη-

σης προήδρευσε ο Επίκουρος Καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής 

Ιστορίας Πέτρος Παπαπολυβίου, που είχε και τον συντονισμό της 

εκδήλωσης.

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Με την επιτυχή κατάληξη του διετούς 

ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE - Περι-

βάλλον ECOIL: Ανάλυση Κύκλου Ζωής ως 

Υποστηρικτικού Εργαλείου Λήψης Αποφά

σεων για την Οικολογική Παραγωγή Ελαιό

λαδου, πραγματοποιήθηκε από το Εργα-

στήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ 

του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργα-

σία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Λυθροδό-

ντα ενημερωτική ημερίδα στην κοινότη-

τα του Λυθροδόντα στις 25 Ιανουαρίου 

2007. Η ημερίδα ήταν ιδιαίτερης σημα-

σίας διότι η κοινότητα έχει μεγάλη παρα-

γωγή και, επίσης, διότι η παραγωγή του 

ελαιόλαδου στην κοινότητα αποτέλεσε 

αντικείμενο της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής 

στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. 

Στην εκδήλωση, η οποία απευθυνόταν 

κυρίως σε ελαιοκαλλιεργητές και σε προ-

σωπικό από τα ελαιοτριβεία της περιοχής, 

συμμετείχαν εκπρόσωποι του Τμήματος 

Γεωργίας και της Υπηρεσίας Περιβάλλο-

ντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας υπο-

γραμμίστηκε η σημασία της παραγω-

γής ελαιόλαδου καλής ποιότητας, ενώ 

τονίστηκε η σημασία της προστασίας 

του περιβάλλοντος στην αγροτική πα-

ραγωγή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 

ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων 

(του λεγόμενου τζίζουρου) από ελαιοτρι-

βεία. Η υπεύθυνη του Εργαστηρίου Δρ 

Δέσπω Φάττα παρουσίασε τους στόχους 

και το αντικείμενο του προγράμματος 

ECOIL, ενώ τα αποτελέσματα της Ανάλυ-

σης Κύκλου Ζωής για την κοινότητα του 

Λυθροδόντα παρουσιάστηκαν από τον 

ειδικό επιστήμονα του εργαστηρίου κ. 

Μάριο Αβρααμίδη. Τέλος δόθηκαν, από 

την κ. Μαργαρίτα Βατυλιώτου, επίσης 

ειδικό επιστήμονα, πρακτικές κατευθυ-

ντήριες οδηγίες για την περιβαλλοντι-

κή βελτιστοποίηση της παραγωγής του 

ελαιόλαδου. Κατά τη διάρκεια της εκδή-

λωσης διανεμήθηκε έντυπο πληροφορια-

κό υλικό. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
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Η επίσημη παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), που προσφέρει το Τμήμα Δημό-

σιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, πραγματοποιήθηκε 

στο Πανεπιστήμιο την Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2007. Την παρουσίαση 

προσεφώνησαν ο Υπουργός Οικονομικών κ. Μιχάλης Σαρρής, ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος Ζένιος 

και εκ μέρους της Amberia Global Ventures Ltd, εκ των χορηγών 

του Προγράμματος, ο κ. Κώστας Θεμιστοκλέους. 

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρονται τα ακόλουθα δύο 

προγράμματα:

n	 Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

(Επαγγελματικό MBA) - μερικής φοίτησης, διάρκειας δύο ετών. 

Προσφέρονται ξεχωριστά ακροατήρια στην Αγγλική και την 

Ελληνική γλώσσα.

n	 Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) 

- πλήρους φοίτησης, διάρκειας ενός έτους. 

Οι συντονιστές του Προγράμματος στην παρουσίασή τους 

ανέφεραν ότι τα Προγράμματα αυτά απευθύνονται σε άτομα 

που, ανεξάρτητα με το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο, θέλουν να 

επενδύσουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των προσωπικών, 

διευθυντικών και ηγετικών τους δεξιοτήτων. Απευθύνονται επί-

σης σε οργανισμούς που θέλουν να επενδύσουν στο ανθρώπινο 

δυναμικό τους, κατανοώντας την αξία των καινοτόμων προ-

γραμμάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων που συνδυάζουν την επαγ-

γελματική και ακαδημαϊκή διάσταση και προσφέρουν υποκατά-

στατο εμπειρίας ζωής. Η επένδυση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη 

διαμόρφωση διοικητικών στελεχών με όραμα οι οποίοι έχουν 

την ικανότητα να ηγηθούν των οργανισμών τους στην τοπική 

και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. 

Τα Προγράμματα έχουν σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων 

λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες σχολές σκέψης όσον αφο-

ρά την εκπαίδευση διοικητικών στελεχών στην Ευρώπη και Βό-

ρεια Αμερική καθώς και τις ανάγκες της αγοράς. Για την ολοκλή-

ρωση των Προγράμματος απαιτείται η συμπλήρωση αριθμού 

μαθημάτων, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις 

επαγγελματικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχό-

ντων, ενώ επιστέγασμα του Προγράμματος αποτελεί η εκπόνηση 

Εφαρμοσμένης επιχειρηματικής μελέτης, η οποία επιτρέπει στους 

σπουδαστές να εφαρμόσουν τη γνώση που απέκτησαν κατά τη 

διάρκεια του προγράμματος σε συγκεκριμένο οργανισμό.

Πληροφορίες: www.mba.ucy.ac.cy ή Γραφείο Προγράμ-

ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου:  

τηλ. 2289 2413, 2289 2415. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΜΒΑ)

Η τρίτη διάλεξη του Συμποσίου Μοριακής Βιολογίας: Ορίζοντες 

και Προοπτικές πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2007, 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Συμπόσιο, που είναι μια πρωτοβου-

λία της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και του 

Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, φιλοξένησε την Δρα Ουρανία 

Τσιτσιλώνη. Η Δρ Τσιτσιλώνη, απέκτησε διδακτορικό στις Βιολο-

γικές Επιστήμες το 1993 και πτυχίο ιατρικής το 1995. Ως ιατρός 

ειδικεύεται στην ιατρική βιοπαθολογία και ως ακαδημαϊκός/ερευ-

νήτρια στην ανοσοθεραπεία, την επιστήμη στην οποία οφείλονται 

οι προαναφερθείσες ανακαλύψεις εμβολίων κατά του καρκίνου. Η 

κ. Τσιτσιλώνη διδάσκει και κάνει έρευνα στο Τμήμα Βιολογίας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει στο ενεργητικό της δημοσιεύσεις σε 

γνωστά επιστημονικά περιοδικά. 

Στην παρουσίασή της με θέμα, Χάραξη νέων θεραπευτικών 

δρόμων στην καταπολέμηση του καρκίνου η Δρ Τσιτσιλώνη εξή-

γησε πώς η έρευνα στην περιοχή της Μοριακής Βιολογίας οδή-

γησε σε νέους δρόμους για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Ακολούθησε η απονομή βραβείου Ernst and Young που απονέ-

μεται κάθε χρόνο εις μνήμην της Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου. 

 Γ’ ΔΙΑΛΕΞΗ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ:  
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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Με τη συνεχή αύξηση του πληθυσμού και της ενεργειακής 

κατανάλωσης η αέρια ρύπανση παραμένει ένας από τους βασι-

κότερους άξονες στην επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης στα αστικά 

κέντρα έχοντας επιπτώσεις τόσο σε παγκόσμια κλίμακα, όπως οι 

κλιματικές αλλαγές, όσο και σε τοπική κλίμακα, όπως η έκθεση 

πληθυσμού σε ψηλές συγκεντρώσεις ρύπων. Παρά τις βελτιώ-

σεις στην τεχνολογία, η διεθνής επιστημονική κοινότητα θέτει 

ως βασική προτεραιότητα για τη διαμόρφωση στρατηγικών 

μεθοδολογιών αντιμετώπισης τη βελτίωση στην κατανόηση της 

επιστήμης της αέριας ρύπανσης.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλ-

λοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα στο πλαίσιο της κοι-

νωνικής του προσφοράς μέσω της προαγωγής των επιστημών 

περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης διοργάνωσε στις 27-29 

Μαρτίου, στη Λεμεσό, το 6ο Διεθνές Συνέδριο Αέριας Ρύπανσης 

και Ποιότητας Ατμοσφαιρικού Αέρα σε συνεργασία με το Ευρω-

παϊκό Δίκτυο Αριστείας για Ατμοσφαιρικές Μεταβολές ACCENT, 

την Ευρωπαϊκή Δράση (COST) 728 για Ατμοσφαιρικές Προσο-

μοιώσεις Μεσοκλίμακας και το Κυπριακό Διεθνές Ινστιτούτο του 

Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για το Περιβάλλον και τη Δημό-

σια Υγεία. Το 6ο αυτό συνέδριο αποτελεί τη συνέχεια μια σειράς 

συνεδρίων που εγκαινίασε το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire 

(Αγγλίας) το 1996 και συνέχισαν το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της 

Μαδρίτης (1999), το Ελληνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο «Δημόκρι-

τος» στο Λουτράκι (2001), το Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην 

Πράγα (2003) και το Ισπανικό Κέντρο Εφαρμοσμένων Επιστη-

μών στη Valencia (2005). Το συνέδριο παρακολούθησαν 250 σύ-

νεδροι από 41 χώρες - η μεγαλύτερη συμμετοχή στην ιστορία 

του συνεδρίου - και συζητήθηκαν δέκα πέντε θεματικές ενότη-

τες σε τρεις παράλληλες συνεδρίες. Ένα ξεχωριστό τμήμα των 

εργασιών ασχολήθηκε ειδικά με προβλήματα αέριας ρύπανσης 

στην Κύπρο.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλον-

τος στη γενικότερη προσπάθειά του να συνεισφέρει στην ερευ-

νητική παιδεία προσέφερε 10 υποτροφίες σε ξένους νέους ερευ-

νητές για την παρακολούθηση του συνεδρίου από: την Αίγυπτο 

(1), το Βέλγιο (2), την Ελλάδα (2), το Ηνωμένο Βασίλειο (3), την 

Ινδία (1), την Ιταλία (1). Τέσσερεις φοιτητές του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος της Μηχανικής Περιβάλλοντος του Τμήματος 

ΠΜΜΠ παρουσίασαν τις ερευνητικές τους εργασίες: η Μαρία Δη-

μητρίου και ο Ζήνωνας Κάννας (στη θεματική ενότητα Μελέτες 

Τοπικής –Αστικής Κλίμακας), η Άντρη Κακονίτη (στην Αστική Κλι-

ματολογία), και η Ναταλία Λόντου (στην Αξιολόγηση Επίδοσης 

Μοντέλων Διασποράς). 

Το συνέδριο χαιρέτησε εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου στην εναρκτήρια τελετή ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, 

Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Α. Κάκας και ο εκπρόσω-

πος του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας στο Βερολίνο, Professor  

H-G Mücke. Τους συνέδρους χαιρέτησε επίσης σε βραδινή δε-

ξίωση φιλοξενίας ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Αντρέας Χρίστου, ο 

οποίος προσέφερε ξενάγηση στο χώρο του Παλαιού Κάστρου 

Λεμεσού και στους παλιούς Χαρουπόμιλους της πόλης. Οι εργα-

σίες του συνεδρίου έκλεισαν στις 29 Μαρτίου με καταληκτικούς 

χαιρετισμούς από την Οργανωτική Επιτροπή και σύντομη καλλι-

τεχνική εκδήλωση με παρουσίαση από το Χορευτικό Όμιλο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα προκαταρτικά πρακτικά του συνεδρίου περιλαμβάνουν 

ένα τόμο από τις περιλήψεις των εργασιών του συνεδρίου και 

τις πλήρεις εργασίες σε CD (ISBN: 978-1-905313-46-4). Τα τελικά 

πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν σε ειδικά αφιερωμένους 

τόμους σύμφωνα με τις θεματικές του συνεδρίου από τους εκδο-

τικούς οίκους Springer και Elsevier. Τις εργασίες του συνεδρίου 

συντόνισαν ο Πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Επιτρο-

πής του Συνεδρίου, Καθηγητής Ranjeet Sokhi (Πανεπιστήμιο 

Hertfordshire, H.B) και η Δρ Μαρίνα Νεοφύτου, Λέκτορας του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 

του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το συνέδριο υποστήριξαν οι οργανισμοί: World Health 

Organization, World Meteorological Organization, European 

Meteorological Society, American Meteorological Society, Cluster 

of European Air Quality Research, Air & Waste Management 

Association. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αρμόζουν στους τοπικούς χορη-

γούς: Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Δήμο 

Λεμεσού, Εrnst&Young, Τσιμεντοποιεία Βασιλικού, και Medisell.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ
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Στις 10 Μαρτίου 2007 τα Τμήματα Αγγλικών Σπουδών και Γαλ-

λικών Σπουδών και Συγχρόνων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα, Σύγχρονες Τάσεις στη Διδα

κτική της Μετάφρασης στον Ελληνόφωνο Χώρο. Η ημερίδα, η οποία 

περιελάμβανε τέσσερεις θεματικές ενότητες, είχε μεγάλη επιτυχία 

και συγκέντρωσε σημαντικό αριθμό μεταφρασεολόγων που ειδι-

κεύονται στη διδακτική της μετάφρασης στον πανεπιστημιακό 

και μη πανεπιστημιακό ελληνόφωνο χώρο όπως επίσης και νέους 

μεταφρασεολόγους και μεταφραστές. Οι προσκεκλημένοι αντάλ-

λαξαν απόψεις σε θέματα όπως, οι μεθοδολογικές αναζητήσεις 

στη Διδακτική της Μετάφρασης, η Διδακτική της Μετάφρασης 

στο πλαίσιο των Ειδικών Γλωσσών, στο πλαίσιο της Λογοτεχνίας 

και του Πολιτισμού, στα τμήματα φιλολογίας ξένων γλωσσών και 

τέλος η σχέση της με τις νέες τεχνολογίες. Λόγω του μεγάλου ενδι-

αφέροντος από την πλευρά του κοινού, οι διοργανωτές πρότειναν 

συνέχιση του διαλόγου στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ημερί-

δας http://imerida.blogspot.com η οποία θα συνεχίσει να είναι σε 

ισχύ και θα ανανεώνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεόρτασε με τη 

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών τις εθνικές επετείους της 25ης 

Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955 

στις 28 Μαρτίου 2007, στην Αίθουσα Τε-

λετών. 

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία 

τους ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος 

Κύπρου κ. Χρυσόστομος ο Β’, οι εκπρό-

σωποι του πρέσβη της Ελλάδας και του 

αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, ο Δήμαρ-

χος Λευκάρων κ. Ανδρέας Σώσειλος, ακα-

δημαϊκοί, φοιτητές και πλήθος κόσμου. 

Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ μέρους του 

Πανεπιστημίου Κύπρου ο Αντιπρύτανης 

Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοί-

κησης, Καθηγητής Αντώνης Κάκας, ενώ 

εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών 

χαιρετισμό απηύθυνε ο Καθηγητής Πα-

ναγιώτης Κοντός. Ακολούθησε ο πανηγυ-

ρικός της ημέρας, τον οποίον εξεφώνησε 

ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Μπουραζέλης, με θέμα, Ρωμαιοκρατία και 

Τουρκοκρατία ή Παιδεία και Αναίρεση της 

‘Ηττας στην Ιστορία του Ελληνισμού. 

Ακολούθως, απονεμήθηκε το βρα-

βείο Θεμιστοκλή Δέρβη στο φοιτητή του 

Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοί-

κησης Επιχειρήσεων, κ. Μιχάλη Καψό, ο 

οποίος διακρίθηκε για την υψηλή ακα-

δημαϊκή του επίδοση και την προσφορά 

του στο κοινωνικό σύνολο. Ακολούθησε 

πρόγραμμα της χορωδίας του Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών υπό τη διεύθυνση του κ. Νίκου 

Μαλλιάρα, Επίκουρου Καθηγητή, και η 

εκδήλωση έκλεισε με ελληνικούς δημοτι-

κούς χορούς της Κρήτης που παρουσίασε 

ο Πολιτιστικός ‘Ομιλος Φοιτητών του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, και με Κυπριακούς 

χορούς τους οποίους παρουσίασε το 

συγκρότημα του Χορευτικού Ομίλου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, 

Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Εκδόσεις Νεφέλη, 

Αθήνα 2007, σσ. 250, ISBN 978-960-211-

830-6.

Tο βιβλίο αυτό, το οποίο βραβεύτη-

κε με το έπαθλο Χρήστου και Ελένης 

Ξανθοπούλου-Παλαμά της Ακαδημίας 

Αθηνών, αφορά κυρίως στην επιτυχή προσπάθεια του Παλαμά 

να διασκεδάσει τη μονοτονία στην οποία ο ποιητής αισθανόταν 

ότι είχε περιπέσει ο ελληνικός στίχος –μονοτονία που είχε όλα 

τα χαρακτηριστικά μιας κρίσης- καθιστώντας τον πολύτροπο. 

Πιο συγκεκριμένα: τρία από τα κείμενά του μελετούν εκείνες 

τις πλευρές της ποίησης του Παλαμά που σχετίζονται με την 

προσπάθειά του να υπερβεί αυτήν την κρίση του ελληνικού στί-

χου και να ανανεώσει την ελληνική ποιητική προσωδία με την 

πραγματοποίηση μιας πολύτροπης αρμονίας ανάλογης με την 

καλβική. Το τέταρτο διερευνά την ποιητική παράδοση του Φω-

τόδεντρου, στην οποία εντάσσεται η Φοινικιά, εξετάζοντας το 

περιεχόμενο του παλαμικού ποιήματος στη σχέση του με την 

καλβικών αναζητήσεων μετρική του οργάνωση.

Ε Κ ΔΟ ΣΕ Ι Σ

Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση στην 

Κύπρο, Ελένη Φτιάκα, Εκδόσεις Ταξι-

δευτής, Αθήνα 2007, σσ. 290, ISBN 978-

960-8365-84-1

Το βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί 

καρπό συλλογικής προσπάθειας υπό 

την επίβλεψη της συγγραφέως, στόχο 

έχει να καταγράψει με ακρίβεια και γλαφυρότητα την ειδική και 

ενιαία εκπαίδευση στην Κύπρο έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται 

στο νησί τα τελευταία δέκα πέντε χρόνια. Για το σκοπό αυτό 

συγκεντρώνει ερευνητικά κείμενα που αφορούν στην ειδική και 

ενιαία εκπαίδευση στην Κύπρο, τα οποία έχουν δημοσιευτεί στα 

ελληνικά από το 1999 και μετά. Τα κείμενα καλύπτουν χώρους 

όπως η Νομοθεσία, η Φιλοσοφία, η Ιστορία, η Πολιτική και η 

Πρακτική στο χώρο της ειδικής και της ενιαίας κυπριακής εκπαί-

δευσης.

Είναι μια μοναδική για τα κυπριακά χρονικά συλλογή, και ένας 

πολύτιμος οδηγός για όσους μελετούν, ερευνούν και διδάσκουν 

στο χώρο αλλά και για όσους ασχολούνται με την εκπαιδευτική 

πολιτική, ένα ολοκληρωμένο και χαρακτηριστικό παράδειγμα 

της οποίας είναι η περίπτωση της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευ-

σης στην Κύπρο.

Λόγω της εκτεταμένης του αναφοράς σε πρόσφατα εμπει-

ρικά ερευνητικά δεδομένα από τα κυπριακά σχολεία, συνιστά 

ένα ανεκτίμητο βοήθημα για όσους εμπλέκονται στη διαδικασία 

παραπομπής και στήριξης μαθητών με ειδικές ανάγκες, δηλαδή 

για γονείς, επιθεωρητές, διευθυντές, γενικούς και ειδικούς εκπαι-

δευτικούς, εκπαιδευτικούς στήριξης, ψυχολόγους κ.λπ., για τους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαί-

δευσης αλλά και για όσους ενδιαφέρονται να διδάξουν στη Δη-

μόσια και την Ιδιωτική Εκπαίδευση μετά την ολοκλήρωση των 

σπουδών τους και, τέλος, για τους ερευνητές και εξοικειωμένους 

με το χώρο αυτό και για όσους προσεγγίζουν το θέμα αυτό για 

πρώτη φορά.

Griechenland, Zypern, Balkan 

und Levante. Eine kommentierte 

Bibliographie der Reiseliteratur des 18. 

Jahrhunderts, Ιουλία Χατζηπαναγιώτη, 2 

τόμοι, εκδόσεις Lumpeter & Lasel, Eutin 

2006, σσ. 722, ISBN 3-9810674-2-8

Το εκτεταμένο αυτό έργο καταγράφει 

τη συνολική βιβλιογραφία που γράφτηκε από ταξιδιώτες του 

18ου αιώνα για τον ελληνικό χώρο. Συνολικά περιλαμβάνει γύρω 

στα 300 έργα από 1.217 διαφορετικές εκδόσεις και μεταφρά-

σεις σε διάφορες γλώσσες της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης. 

Η καταγραφή των τίτλων έγινε σχεδόν αποκλειστικά μετά από 

αυτοψία των έργων, τα οποία βρέθηκαν κυρίως σε εθνικές και 

πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Αυ-

στρία, την Ολλανδία, τη Δανία και τη Σουηδία. 

Στην εισαγωγή περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά του 

σώματος των κειμένων και σκιαγραφούνται τα σημαντικότερα 

γνωρίσματα και εξελικτικά στάδια της ταξιδιωτικής λογοτεχνί-

ας ως λογοτεχνικού είδους. Πριν από κάθε τίτλο παρατίθενται 

σύντομα βιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων, παρατηρήσεις 

γύρω από τα ταξίδια τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κα-

θώς και αναφορές στα πιο σημαντικά έργα δευτερογενούς βι-

βλιογραφίας. 

Το έργο περιέχει επίσης πολυάριθμες απεικονίσεις, οι οποί-

ες καθιστούν σαφέστερη την εικόνα που σχημάτισαν οι τότε 

ταξιδιώτες για Έλληνες και Οθωμανούς. Οι δύο τόμοι του έργου 

κλείνουν με πέντε ευρετήρια τα οποία διευκολύνουν, μεταξύ 

άλλων, την αποτελεσματική ανεύρεση των ταξιδιωτικών αναφο-

ρών που αφορούν στην Κύπρο. 

ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ 
ΕΛΕΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 

– ΠΑΛΑΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΣΑΜΟΥΗΛ 

Στην Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Βυζαντινών και 

Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου, κ. Αλέξαν-

δρα Σαμουήλ, απονεμήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2006 το 

έπαθλο Χρήστου και Ελένης Ξανθοπούλου - Παλαμά, για 

τη βράβευση της καλύτερης επιστημονικής πραγματείας 

επί θέματος αναφερομένου στο (ποιητικό, πεζογραφικό, 

κριτικό) έργο του Κωστή Παλαμά για το βιβλίο της με τίτ-

λο, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου. 
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Το δημοτικό 

συμβούλιο της 

πόλης της Νέας 

Υόρκης με από-

φασή του την 1η 

Δεκεμβρίου 2006 

αναγνώρισε τα 

αποτελέσματα μελέτης του Δρα Συμεών 

Χριστοδούλου, Επίκουρου Καθηγητή στο 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανι-

κών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, για θέματα συμβάσεων κατα-

σκευαστικών μελετών και με νομοθεσία 

του έθεσε σε εφαρμογή τις εισηγήσεις 

του Δρα Χριστοδούλου για θεσμοθέτηση 

νομοτεχνικών (και όχι μόνο οικονομικών) 

κριτηρίων ως βάση επιλογής μελετητών 

για κατασκευαστικά έργα.

Η μελέτη με τίτλο QualificationsBased 

Selection (QBS) for the Procurement of 

Professional ArchitecturalEngineering (A/

E) Services (2002), της οποίας ηγήθηκε ο 

Δρ Χριστοδούλου, όταν ήταν Επίκουρος 

Καθηγητής στο Polytechnic University της 

Νέας Υόρκης, και η μετέπειτα κατάθεσή 

του ως ειδικού επί του θέματος ενώπιον 

του δημοτικού συμβουλίου της πόλης 

προς υποστήριξη των εισηγήσεων του 

ήταν η βάση της νέας νομοθεσίας της Νέας 

Υόρκης για θέματα ανάθεσης συμβολαίων 

μελέτης κατασκευαστικών έργων.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι υπάρ-

χουν, κατά κύριο λόγο, δύο βασικές μέθο-

δοι ανάθεσης έργων. Η πρώτη βασίζεται 

στη χαμηλότερη οικονομικά προσφορά 

με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές 

(“lowest bid” ή “competitive bidding”) και 

η δεύτερη βασίζεται στον σταθμισμένο 

συνδυασμό ποιότητας υπηρεσιών (τεχνι-

κή προσφορά) και κόστους υπηρεσιών 

(οικονομική προσφορά). Στη πρώτη περί-

πτωση ο κάθε ενδιαφερόμενος ανάδοχος 

φορέας υποβάλλει την προσφορά του 

ενιαία και το έργο ανατίθεται στο φορέα 

με τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Στη 

δεύτερη περίπτωση (“qualificationsbased 

selection” ή QBS) η προσφορά κάθε ενδι-

αφερόμενης εταιρείας παραδίδεται από 

τον ανάδοχο φορέα σε δύο μέρη (“two

envelope system”), το ένα για τεχνική 

αξιολόγηση και το άλλο για οικονομική 

αξιολόγηση. Το κάθε μέρος αξιολογείται 

ξεχωριστά και ανεξάρτητα (με πρώτο στη 

σειρά αξιολόγησης το τεχνικό μέρος) και 

με βάση την προκαθορισμένη βαρύτητα 

η αξιολόγηση καταλήγει σε ενιαία σταθμι-

σμένη βαθμολογία η οποία καθορίζει και 

την επιτυχούσα προσφορά.

Ενώ μέχρι το 2001 41 από τις 50 πολι-

τείες των ΗΠΑ (συμπεριλαμβανομένης και 

της πολιτείας της Νέας Υόρκης) εφάρμοζαν 

νομοθεσία βασισμένη στη μέθοδο QBS, η 

πόλη της Νέας Υόρκης ήταν η μοναδική 

μεγαλούπολη της χώρας που αντιστεκό-

ταν στην υιοθέτησή της και χρησιμοποι-

ούσε μεθοδολογία “lowest bid”. Διάφορες 

προσπάθειες προς την κατεύθυνση υιοθέ-

τησης της μεθοδολογίας QBS έγιναν από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1990 χωρίς 

όμως αποτέλεσμα. Η μελέτη του Δρα Χρι-

στοδούλου όμως και των συνεργατών του 

στο Polytechnic Πανεπιστήμιο της Νέας 

Υόρκης, η κατάθεσή του στο δημοτικό 

συμβούλιο της πόλης και η τεκμηρίωση εκ 

μέρους τους των οφελημάτων από πιθανή 

εφαρμογή των εισηγήσεων του ώθησαν 

πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο της 

πόλης στην υπερψήφιση της εισήγησης 

για εφαρμογή της νέας νομοθεσίας. 

Η μελέτη αφορούσε τον τρόπο ανά-

θεσης, από την πόλη της Νέας Υόρκης, 

κατασκευαστικών μελετών σε αρχιτε-

κτονικούς και μηχανικούς οίκους και 

συμπεριελάμβανε 160 περίπου έργα 

συνολικής αξίας $892,802,581. Σύμφω-

να με αξιωματούχους της Νέας Υόρκης 

η διαδικασία που η πόλη ακολουθούσε 

βασισμένη στην χαμηλότερη οικονομικά 

προσφορά (competitive bidding, based on 

lowest price) απέφερε στους δημότες τις 

μεγαλύτερες εξοικονομήσεις κόστους. 

Σύμφωνα, δε, με τους ισχυρισμούς τους η 

πόλη είχε εξοικονομήσει μέσω της υπάρ-

χουσας διαδικασίας $78,294,394 με βάση 

σύγκρισης τη διαφορά μεταξύ της επιλε-

χθείσας προσφοράς και της προσφοράς 

με τη καλύτερη βαθμολογία στο τεχνικό 

μέρος.

 Η μελέτη όμως του Δρα Χριστοδού-

λου και της ομάδας του ανέδειξαν ση-

μαντικά προβλήματα στα επιχειρήματα 

των αξιωματούχων της πόλης. Από τα πιο 

σημαντικά ευρήματα του Δρα Χριστο-

δούλου και της ομάδας του ήταν ότι οι 

υποθετικά αναμενόμενες εξοικονομήσεις 

κόστους στη φάση μελέτης από ανάθεση 

συμβολαίων σε φθηνότερους μελετη-

τικούς οίκους είναι ασήμαντες σε τάξη 

μεγέθους συγκρινόμενες με τις αυξήσεις 

που προκύπτουν στη φάση κατασκευ-

ής και μετέπειτα στον κύκλο ζωής ενός 

έργου που οφείλονται σε λάθη ή παρα-

λείψεις των μελετητών λόγω απειρίας ή 

χαμηλών απολαβών τους.

Πέρα από την αξιολόγηση των δια-

δικασιών και των αποτελεσμάτων ανά-

θεσης των έργων που μελετήθηκαν οι 

ερευνητές προχώρησαν και στη μελέτη 

ενός υποσυνόλου των έργων που είχαν 

ανατεθεί με την υπάρχουσα μέθοδο και 

τα οποία στο μεταξύ είχαν κατασκευα-

σθεί. Σκοπός της δεύτερης μελέτης ήταν 

η αξιολόγηση του συνολικού κόστους 

έκαστου έργου ως συνάρτηση του κό-

στους μελέτης σε συνδυασμό με το κό-

στος κατασκευής. Μέ την αξιολόγηση 

του δείγματος τούτου ανιχνεύθηκαν ση-

μαντικές αυξήσεις κόστους ($3,520,340) 

στα αρχικά ολικά συμβόλαια κατασκευής 

($23,091,185), οι οποίες εκμηδένιζαν τις 

υποτιθέμενες εξοικονομήσεις κόστους 

($5,798,708) με βάση τη λογική του Δή-

μου της Νέας Υόρκης. Σε τρία δε από τα 

έργα που διερευνήθηκαν υπήρξαν αυξή-

σεις από το αρχικά προϋπολογισθέν κό-

στος της τάξης του 90%, 38% και 25%. Οι 

αυξήσεις αυτές οφείλονται είτε σε εσφαλ-

μένη σχεδιαστική/κατασκευαστική μελέ-

τη, είτε σε παραλήψεις του μελετητή.  

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη με-

λέτη του Δρα Χριστοδούλου:

n	 http://www.poly.edu/news/_doc/

article_87/qbs.pdf

n	 http://www.poly.edu/news/articles/

article87.php

n	 http://www.pubs.asce.org/

WWWdisplay.cgi?0406827

 ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ν. ΥΟΡΚΗ

Ε Π Ι Τ Ε Υ ΓΜ ΑΤΑ • Δ Ι Α Κ Ρ Ι ΣΕ Ι Σ
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Ακόμη μια διάκριση στην ευρωπαϊκή του πορεία 

αποτελεί η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου 

στο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊ-

κού Διεπιστημονικού Κέντρου για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και τον Εκδημοκρατισμό με την εκλογή 

της Καλλιόπης Αγαπίου–Ιωσηφίδου, Επίκουρης Κα-

θηγήτριας και κατόχου της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean 

Monnet στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-

στημών, το οποίο έχει την ευθύνη της συνεργασίας εκ μέρους του 

Πανεπιστημίου. Η κ. Αγαπίου-Ιωσηφίδου διαδέχεται το διακεκρι-

μένο Καθηγητή Antonio Papisca και η εκλογής της χαιρετίστηκε 

πολύ θετικά από τα μέλη 

της Γενικής Συνέλευσης. Το 

νέο Συμβούλιο έλαβε ανα-

νεωμένη τετραετή εντολή 

με ισχυρό το στοιχείο της 

ψήφου εμπιστοσύνης προς 

τα μέλη του. Η κ. Αγαπί-

ου-Ιωσηφίδου δήλωσε: «η 

εμπιστοσύνη με την οποία 

σε περιβάλλουν αξιόλογοι, 

διεθνούς κύρους συνα-

δέλφοί σου είναι πάντοτε 

τιμή και ταυτόχρονα μεγά-

λη ευθύνη. Η σχέση που έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια μας 

επιτρέπει να εργαστούμε στο Συμβούλιο ως μια ομάδα με όραμα 

και δυναμισμό υπό την προεδρία του διακεκριμένου 

καθηγητή Horst Fischer». 

Το Ευρωπαϊκό Διεπιστημονικό Κέντρο για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό 

(European Inter University Centre for Human Rights 

and Democratization-EIUC) αποτελεί μια ένωση 39 

ευρωπαϊκών πανεπιστημίων από όλα τα κράτη μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδρεύει στη Βενετία. Με 

την προσφορά του Ευρωπαϊκού Μάστερ στα Ανθρώπινα Δικαιώμα

τα και στον Εκδημοκρατισμό και μια σειρά άλλων ρηξικέλευθων 

δραστηριοτήτων, το διεπιστημονικό κέντρο έχει χαράξει μια πρω-

τοποριακή πορεία στον 

τομέα της διεπιστημονικής 

μελέτης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και του εκδη-

μοκρατισμού παγκοσμίως 

και αποτελεί σημείο ανα-

φοράς και για την ίδια την 

ΕΕ:

http://ec.europa.eu/

comm/external_relations/

human_rights/master_

degree.htm

Σε αυτό, καθοριστικό 

ρόλο διαδραματίζει ο πρόεδρος του EIUC Καθηγητής Horst Fischer, 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ

Ε Π Ι Τ Ε Υ ΓΜ ΑΤΑ • Δ Ι Α Κ Ρ Ι ΣΕ Ι Σ

Ο Ανδρέας Παπαπαύλου, Αν. Καθη-

γητής του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών, 

έχει προσκληθεί ως Επισκέπτης Καθηγη-

τής από το Πανεπιστήμιο Simon Fraser 

στο Βανκούβερ του Καναδά για το ακα-

δημαϊκό έτος 2007/2008 με χορηγία του 

Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης. Κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης του, ο Α. Παπα-

παύλου θα συνεχίσει την έρευνά του για 

τις γλωσσικές στάσεις δίγλωσσων ομι-

λητών και θα προσφέρει εξειδικευμένο 

σεμινάριο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

του Τμήματος Γλωσσολογίας. Το σεμι-

νάριο θα καλύψει κοινωνιογλωσσολογι-

κά θέματα που άπτονται της Ελληνικής 

γλώσσας, όπως τη διγλωσσία, τον διδια-

λεκτισμό, τη μεταγλωσσική διαλεκτική 

ενημερότητα και τη διδιαλεκτική εκπαί-

δευση. Με την υποστήριξή τους, τόσο 

το Πανεπιστήμιο Simon Fraser όσο και 

το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης δηλώνουν 

το ενδιαφέρον που υπάρχει διεθνώς στην 

έρευνα και τη διδασκαλία της Ελληνικής 

γλώσσας. Επίσης, ο κ. Α. Παπαπαύλου θα 

συνεργαστεί με τους εκεί ειδήμονες για 

τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού δια-

δραστικού προγράμματος εκμάθησης 

και διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας 

(Intelligent Language Tutor) που ήδη 

εφαρμόζεται πειραματικά σε διάφορα 

Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών 

καθώς και σε Πανεπιστήμια της Κίνας. 

Το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης, το 

οποίο χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου την 

επίσκεψη του κ. Α. Παπαπαύλου, απονέ-

μει υποτροφίες αυτού του είδους σε δια-

κεκριμένους ερευνητές και πανεπιστημι-

ακούς για την προώθηση της Ελληνικής 

γλώσσας και του πολιτισμού σε Πανεπι-

στήμια της Αμερικής και του Καναδά. 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ

Συνεχίζεται στη σελίδα �4
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Το Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ κατά την πρώτη του Συνεδρία 

προέβηκε σε μια γενική ανασκόπηση των ζητημάτων που εκ-

κρεμούν και απασχολούν το Διοικητικό Προσωπικό με κυριότε-

ρο το Σχέδιο Μεταρρύθμισης του Διοικητικού Προσωπικού. 

Το Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ θα καταβάλει τις μέγιστες δυνα-

τές προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του 

Διοικητικού Προσωπικού και την κατοχύρωση των δικαιωμά-

των του. Ταυτόχρονα το Συμβούλιο της ΕΔΙΠΠΑΚ προσβλέπει 

σε μια εποικοδομητική συνεργασία με τη Διοίκηση του Πανε-

πιστήμιου προς επίτευξη του Οράματος και των Στρατηγικών 

Στόχων του Πανεπιστημίου.
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πιστήμιο Κύπρου.

Ο κ. Βασιλείου, επί προεδρίας του 

οποίου ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο, ου-

δέποτε έπαψε να ενδιαφέρεται ενεργά 

για το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της 

χώρας. Σήμερα, με την ευγενή του χει-

ρονομία, υποδεικνύει ότι όλοι οι πολίτες 

μπορούν να στηρίξουν ενεργά το Πανε-

πιστήμιο. Η δημιουργία Πανεπιστημίου 

δεν είναι υπόθεση μόνο των πολιτειακών 

αρχόντων αλλά και της ευρύτερης κοινω-

νίας των πολιτών.

Κατά την αποδοχή της δωρεάς, ο Πρύ-

τανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κα-

θηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, ανέφερε: «η 

γενναιόδωρη χειρονομία του κ. Βασιλεί-

ου επιβεβαιώνει τον τίτλο του πατέρα του 

Πανεπιστημίου Κύπρου ο οποίος έδωσε 

ζωή σε αυτόν τον οργανισμό, πριν δε-

καπέντε χρόνια, από το δημόσιο αξίωμα 

που τότε κατείχε, ενώ σήμερα ως ιδιώτης 

πλέον και επιτυχημένος επαγγελματίας 

τονώνει οικονομικά το ίδρυμα και ενδυ-

ναμώνει την αυτονομία του». Συνέχισε 

τονίζοντας, «η οικονομική ενίσχυση του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσα από ιδιωτι-

κές πρωτοβουλίες αποτελεί την σημαντι-

κότερη, ίσως, επένδυσή μας στους νέους 

της κοινωνίας μας».

Απαντώντας ο κ. Βασιλείου χαρακτήρι-

σε το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως τον πλέον 

«ουσιαστικό πλουτοπαραγωγικό πόρο 

του τόπου μας», εκφράζοντας παράλληλα 

τη χαρά και τη συγκίνησή του για την ανά-

πτυξη του Οργανισμού. Στη συνέχεια, ανέ-

φερε ότι με γνώμονα την αξιοποίηση της 

γνώσης, την οποία θεωρεί βασικό στοιχείο 

στον άνθρωπο αποφάσισε να προβεί στη 

χειρονομία αυτή, έτσι ώστε να δώσει την 

ευκαιρία στους νέους να αναπτυχθούν με 

βάση τη γνώση, ειδικότερα στους τομείς 

που θα χρηματοδοτήσει η Έδρα του Μάρ-

κετιγκ και της Έρευνας Αγοράς, τομείς οι 

οποίοι υπόσχονται πολλά στην Κύπρο.

Με τη δωρεά αυτή, ο κ. Βασιλείου κα-

θίσταται Ευεργέτης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου.

ΕΔΡΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  
ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
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ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα για την παγκόσμια εμβέλεια του ορ-

γανισμού. Επίσης, ο Καθηγητής Manfred Nοwak ο οποίος έχει την 

ευθύνη του Ευρωπαϊκού Μάστερ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον 

Εκδημοκρατισμό έχει προσφέρει πολλά στην μέχρι σήμερα επιτυχή 

δεκάχρονη πορεία του προγράμματος. Η φετινή τελετή αποφοίτη-

σης το Σεπτέμβη του 2007 σηματοδοτεί την επιτυχή δεκάχρονη 

πορεία του προγράμματος και θα εορταστεί με λαμπρότητα με τη 

συμμετοχή της Mary Robinson, Ύπατου Αρμοστού των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επίτιμου Προέδρου του EIUC 

καθώς και πολλών άλλων προσωπικοτήτων. H τελετή αποφοίτησης 

φιλοξενείται κάθε χρόνο στο Palazzo Ducale το οποίο προσφέρεται 

για το σκοπό αυτό από την πόλη της Βενετίας.

Περισσότερες πληροφορίες στις ακόλουθες ιστοσελίδες: 

European Inter University Centre (EIUC): http://www.eiuc.org/

European Master in Human Rights and Democratization: http://

www.emahumanrights.org/
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