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τι θα διαβάσετε

Ο NOAM CHOMSKY ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 
ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ

Συνεχίζεται στη σελίδα 24

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαίου 2006 η 

τρίτη κατά σειράν ετήσια διάλεξη εις μνήμην Ντίνου Λεβέντη με 

ομιλητή το διακεκριμένο διεθνώς Ακαδημαϊκό και Καθηγητή του 

Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης Noam Chomsky.  

Θέμα της ομιλίας του ήταν: Επικείμενες κρίσεις: κοινωνικές, πολιτι-

κές, ηθικές. 

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ακαδημαϊκοί, φοι-

τητές, μέλη του διοικητικού προσωπικού, εκπρόσωποι του πο-

λιτικού κόσμου αλλά και πλήθος κόσμου που ξεπέρασε τα 1.200 

άτομα, τα οποία κατέκλυσαν την αίθουσα εκδηλώσεων και την 

ειδικά διαμορφωμένη εσωτερική αυλή του Πανεπιστημίου όπου 

είχε τοποθετηθεί γιγαντο-οθόνη. Συντονιστής της εκδήλωσης 

ήταν ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών,  

κ. Kleanthes K. Grohmann. 

Στην κατάμεστη από ακροατές Αίθουσα Τελετών του Πανε-

πιστημίου ο Noam Chomsky αναφέρθηκε στις πέντε κρίσεις οι 

οποίες πλήττουν την κοινωνία μας, δηλαδή την πυρηνική και την 

περιβαλλοντική κρίση από τη μια, τις κρίσεις του Ιράκ και του Ιράν 

από την άλλη και, τέλος, στην απόρριψη της πιο θεμελιώδους ηθι-

κής αρχής, της αρχής της καθολικότητας.  

Αποδίδοντας εμμέσως, πλην σαφώς, τις τέσσερεις πρώτες κρί-

σεις στην κατάρρευση της αρχής της καθολικότητας, επεξήγησε 

ότι στη σύγχρονη εποχή έχει παύσει πλέον να ισχύει η Καντιανή 

αρχή, που αποτελει συγχρόνως και αρχή του Μιλλιανού Ωφελιμι-

σμού αλλά και της Καινής Διαθήκης ότι πρέπει να εφαρμόζουμε 
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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγ-

ματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου 

2006 στις νέες εγκαταστάσεις 

της Πανεπιστημιούπολης η 

πρώτη συνάντηση της Συμ-

βουλευτικής Επιτροπής για 

θέματα αειφόρου κατασκευής 

δημόσιων και ιδιωτικών έργων 

που έχει συσταθεί στο πλαίσιο 

του προγράμματος SUSCON 

(SUStainable CONstruction), στο 

οποίο συμμετέχει το Τμήμα Πο-

λιτικών Μηχανικών και Μηχανι-

κών Περιβάλλοντος του Πανεπι-

στημίου μαζί με τo ETEK, την κατασκευαστική εταιρεία Cybarco 

και άλλους φορείς από την Ελλάδα. Το πρόγραμμα στηρίζεται 

από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE-Περιβάλλον.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους 

φορέων που είναι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι με τον κατα-

σκευαστικό κλάδο στην Κύπρο και περιλαμβάνει κυβερνητικούς 

οργανισμούς, ανεξάρτητες υπηρεσίες, ακαδημαϊκά και ερευνητικά 

ιδρύματα, καθώς επίσης και επαγγελματικούς, επιστημονικούς και 

περιβαλλοντικούς συνδέσμους. Μέσω αυτής της Επιτροπής κάθε 

εμπλεκόμενος φορέας έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να παρακο-

λουθήσει από κοντά την εξέλιξη του προγράμματος αλλά και να 

εκφράσει άποψη, συμβουλή και κριτική στα διάφορα στάδιά του, 

με στόχο την αποτελεσματική 

εφαρμογή της αρχής της αειφο-

ρίας στον κατασκευαστικό τομέα 

στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του ιδί-

ου προγράμματος έχει συσταθεί 

συμβουλευτική επιτροπή και 

στην Ελλάδα .

Κατά την πρώτη αυτή συν-

άντηση παρουσιάστηκαν οι στό-

χοι του προγράμματος SUSCON 

από την Επιστημονικό Υπεύθυ-

νο του προγράμματος, Δ. Φάτ-

τα, Λέκτορα, ενώ ο Ι. Ιωάννου, 

Λέκτορας, ανέλυσε τις δράσεις 

που προγραμματίζονται μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008, όταν ανα-

μένεται να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Έγινε επίσης επεξήγηση 

της τεχνικής Ανάλυσης Κύκλου Ζωής που είναι ένα από τα βασικά 

εργαλεία του προγράμματος SUSCON από κ. Μ. Αβρααμίδη, Ειδικό 

Επιστήμονα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συνάντηση επίσης 

περιλάμβανε κριτική  επισκόπηση του κατασκευαστικού κλάδου 

στην Κύπρο από τον κ. Λ. Χρυσοστόμου, Διευθυντή του ΕΤΕΚ, ενώ 

ο ρόλος της κατασκευαστικής βιομηχανίας στην προώθηση της 

αειφόρου ανάπτυξης επεξηγήθηκε από τον κ. Τ. Παλαικυθρίτη της 

Εργοληπτικής εταιρείας Cybarco.  Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με 

ανοικτή συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν όλα τα μέλη.

Πληροφορίες: http://www.uest.gr/suscon/ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του συνεδρίου της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αμερικανικών Σπουδών (EAAS) που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από τις 7 - 10 Απριλίου 

2006. Το συνέδριο, επικεφαλής 

της οργανωτικής επιτροπής του 

οποίου ήταν ο Επίκουρος Καθη-

γητής του Τμήματος Αγγλικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου,  

κ. Αντώνης Μπαλασόπουλος, δι-

οργανώθηκε με τη συνεργασία 

της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αμερι-

κανικών Σπουδών, της Ελληνικής 

Εταιρείας Αμερικανικών Σπου-

δών και του Τμήματος Αγγλικών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, φιλοξένησε περισσότερους από διακοσίους πενήντα συ-

νέδρους από είκοσι οχτώ χώρες και περιελάμβανε τρεις κύριες ομι-

λίες, επτά ωριαίες διαλέξεις, είκοσι πέντε εκ παραλλήλου συνεδρί-

ες και πέντε συναντήσεις επί ειδικών θεμάτων του κλάδου. Τόσο 

η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου όσο και το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου γενικότερα απέσπασαν ιδιαίτερα εγκωμιαστικά σχόλια για 

την επιτυχή οργάνωση, τη ζεστή 

φιλοξενία και το υψηλό επίπεδο 

εγκαταστάσεων και τεχνικού εξο-

πλισμού τους. Στο πλαίσιο του 

συνεδρίου διεξήχθη βραδιά Κυ-

πριακής ποίησης στο ξενοδοχείο 

Ledra Palace, καθώς και έκθεση 

βιβλίου και επιστημονικών περι-

οδικών, στην οποία συμμετείχαν 

πέντε σημαντικοί εκδοτικοί οίκοι 

του εξωτερικού. Οι εκδοτικοί οί-

κοι Cambridge University Press 

και Rodopi, καθώς και αρκετοί σύνεδροι και ακαδημαϊκοί οργανι-

σμοί δώρισαν μεγάλο αριθμό βιβλίων που αφορούν τις Αμερικανι-

κές Σπουδές στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ν Ε Α
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του 

ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημή-

τρης Χριστόφιας, την Τρίτη, 4 Απριλίου 2006. Ο αρχηγός του 

ΑΚΕΛ, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία του κόμματος, 

συνάντησε τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου, κ. Κίκη Ν. Λα-

ζαρίδη, τις Πρυτανικές Αρχές, τους Κοσμήτορες των Σχολών 

και τον Πρόεδρο της Φοιτητικής Ένωσης και ενημερώθηκε, 

μεταξύ άλλων, για θέματα που 

άπτονται της ανάπτυξης του 

Ιδρύματος.

Η επίσκεψη του Προέδρου 

της Βουλής των Αντιπροσώπων 

στο Πανεπιστήμιο έρχεται σε 

συνέχεια του συνεδρίου με τίτ-

λο, Συμμετοχική δημοκρατία και 

επιστημονικός λόγος: πρόκληση 

για την ευρωπαϊκή Κύπρο, το 

οποίο οργάνωσαν από κοινού 

η Βουλή των Αντιπροσώπων 

και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

το Μάιο του 2005 και δηλώνει 

την αγαστή συνεργασία που 

υπάρχει μεταξύ των πολιτειακών αρχών και του Πανεπιστημί-

ου. Ο κ. Χριστόφιας συνεχάρηκε το Πανεπιστήμιο για το έργο 

που επιτελεί και τόνισε ότι βρίσκεται κοντά του ως αρωγός και 

συμπαραστάτης στις προσπάθειές που κάνει να εξελιχθεί σε 

εκπαιδευτικό κέντρο αριστείας. «Στόχος μας», όπως ανέφερε, 

«είναι να εξελιχθεί η Κύπρος σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευ-

σης και έρευνας».

Κατά τη συνάντηση έγινε αναφορά στη λειτουργία του 

Τμήματος Νομικής το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, στην προ-

σφορά προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από το Τμήμα 

Βιολογίας και την ίδρυση Τμήματος Δημοσιογραφίας. Ιδιαίτε-

ρα συζητήθηκε το έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Πο-

λυτεχνική Σχολή λόγω έλλειψης καταλλήλων εγκαταστάσεων 

και η ανάγκη χρήσης της Αγγλικής γλώσσας στα προγράμματα 

του Πανεπιστημίου, ώστε να 

είναι σε θέση να προσελκύει 

ξένους φοιτητές και να συμβά-

λει ουσιαστικά στο να καταστεί 

η Κύπρος περιφερειακό κέντρο 

εκπαίδευσης. 

Ο Πρόεδρος του Πανεπι-

στημίου, κ. Κίκης Ν. Λαζαρίδης, 

εξέφρασε την ικανοποίησή του 

για τη στάση της Βουλής όσον 

αφορά τις διάφορες δυσκολίες 

που αντιμετώπισε κατά καιρούς 

το Πανεπιστήμιο και, ιδιαίτερα, 

το θέμα των Κανονισμών του. Ο 

Πρύτανης, Καθηγητής Σταύρος 

Α. Ζένιος, εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τη στενή και εποι-

κοδομητική συνεργασία του Ιδρύματος με τη Βουλή και τον 

Πρόεδρό της και τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο είναι ένας δυναμι-

κός και καινοτόμος οργανισμός που επιδιώκει να συνεισφέρει 

ενεργά έτσι ώστε η χώρα μας, υλοποιώντας τους στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταστεί μια από τις ανταγωνιστικές 

και δυναμικές οικονομίες της γνώσης διεθνώς.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ν Ε Α

Ο δικτυακός τόπος EUREL – Sociological and 

Legal Data on Religion in Europe (http://eurel.

u-strasbg.fr/EN/) αποτελεί μια πανευρωπαϊκή 

βάση δεδομένων στην οποία παρουσιάζεται 

ανά χώρα υλικό που αφορά τόσο την κοινωνι-

κή διάσταση της θρησκείας όσο και το νομικό 

καθεστώς που ρυθμίζει τις σχέσεις κράτους και 

εκκλησίας. Για κάθε χώρα, ο δικτυακός τόπος 

EUREL περιλαμβάνει την παρουσίαση των βασικών δημογρα-

φικών της δεδομένων, μια σύντομη ιστορική αναφορά, μια 

παρουσίαση του νομικού καθεστώτος της θρησκείας, πληρο-

φορίες για τη θέση της θρησκείας στην κοινωνία (όπως, π.χ., 

ο  ρόλος της θρησκείας στην εκπαίδευση ή το καθεστώς των 

θρησκευτικών μειονοτήτων),  καθώς και αναφορές σε τρέχοντα 

ζητήματα που άπτονται του θρησκευτικού φαινομένου αλλά 

και ένα σύντομο βιβλιογραφικό οδηγό. Μέχρι 

στιγμής ο δικτυακός τόπος EUREL φιλοξενεί δε-

κατρείς ευρωπαϊκές χώρες με απώτερο στόχο 

τη συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Η 

Κύπρος αντιπροσωπεύεται στο δικτυακό τόπο 

μέσω του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, κ. Βίκτω-

ρα Ρουδομέτωφ, και στην προσπάθεια συμμετέ-

χουν ο δικηγόρος Δρας Α. Αιμιλιανίδης, ο Επίκουρος Καθηγητής 

του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, κ. Στ. Φωτίου, η  κ. Irene 

Dietzel (University of Erfurt, Germany), κ.ά. Όσοι επιθυμούν να 

συμβάλουν με περαιτέρω υλικό και δικά τους άρθρα σχετικά 

με την θεματολογία του δικτυακού τόπου, παρακαλούνται να 

επικοινωνήσουν με τον κ. Β. Ρουδομέτωφ στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: roudomet@ucy.ac.cy

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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Ν Ε Α

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη 

της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, τη Δευτέρα, 3 Απριλίου 2006. Η 

Επιτροπή Παιδείας συνάντησε τις Πρυτανικές Αρχές, τους Κοσμήτο-

ρες των Σχολών, τους εκπροσώ-

πους των φοιτητών και άλλους 

αξιωματούχους του Πανεπιστημί-

ου και ενημερώθηκε για θέματα 

όπως είναι, η ανάπτυξη του Παν-

επιστημίου με την ίδρυση νέων 

Τμημάτων και Σχολών, η εξέλιξη 

των έργων στην Πανεπιστημιού-

πολη και η ίδρυση της Ιατρικής 

Σχολής, εγχείρημα το οποίο έχει 

μελετηθεί από το Πανεπιστήμιο 

και η υλοποίησή του είναι θέμα 

πολιτικής απόφασης.

Άλλα θέματα τα οποία συζητήθηκαν από τους συμμετέχοντες 

στη συνάντηση είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Πολυτε-

χνική Σχολή με τις εγκαταστάσεις της, η προσφορά Μεταπτυχι-

ακών Προγραμμάτων στην Αγγλική γλώσσα, η παρακολούθηση 

προγραμμάτων σπουδών από Τουρκοκυπρίους φοιτητές και η 

αναγνώριση των τίτλων σπουδών από το ΚΥΣΑΤΣ έπειτα από πα-

ρακολούθηση σχετικού προγράμματος «αντιστοιχίας».

Κατά τη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη 

θεσμοθέτησης του Κοινωνικού Συμβολαίου, μέσω του οποί-

ου το Πανεπιστήμιο θα είναι 

πιο ευέλικτο και θα μπορεί να 

υλοποιήσει τους στρατηγικούς 

αναπτυξιακούς του στόχους 

προς όφελος της κοινωνίας. 

Όπως σημείωσε ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής κ. Νίκος Τορ-

ναρίτης, η Κύπρος δύναται να 

καταστεί περιφερειακό κέντρο 

εκπαίδευσης μέσω του Παν-

επιστημίου Κύπρου, το οποίο 

αποτελεί το Φάρο της εκπαί-

δευσης στην Κύπρο. 

Η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής ευχαρίστησε το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου για την εποικοδομητική συνεργασία που είχαν κατά 

τη θητεία της και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής 

Σταύρος Α. Ζένιος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπο-

στήριξή της Επιτροπής ιδιαίτερα σε θέματα που άπτονται της 

αυτονομίας του Ιδρύματος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  

Η Μονάδα Οικονομικών Ερευνών (ΜΟΕ) 

του Πανεπιστημίου Κύπρου μετονομά-

στηκε σε Κέντρο Οικονομικών Ερευνών 

(ΚΟΕ) από την 1η Μαΐου 2006. 

Η αλλαγή του ονόματος δεν αλλάζει το 

θεσμικό καθεστώς και τους σκοπούς του 

Κέντρου, που εξακολουθεί να λειτουργεί ως 

ένας μη κερδοσκοπικός και ανεξάρτητος 

ερευνητικός οργανισμός ο οποίος εντάσσ-

εται στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπι-

στημίου και έχει ως στόχο την προαγωγή 

της επιστημονικής γνώσης στα οικονομικά. 

Η έρευνα στο ΚΟΕ, η οποία επικεντρών-

εται κυρίως σε θέματα που ενδιαφέρουν 

την Κυπριακή οικονομία, εξακολουθεί να 

στηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και να χρηματοδοτείται με εισφορές (από 

κυβερνητικούς οργανισμούς, την Κεντρι-

κή Τράπεζα και το Σύνδεσμο Εμπορικών 

Τραπεζών Κύπρου) και με κονδύλια που 

χορηγούνται ανταγωνιστικά από το Ίδρυ-

μα Προώθησης Έρευνας και άλλους οργα-

νισμούς στην Κύπρο και στην ΕΕ. 

Στην τρέχουσα έρευνα του ΚΟΕ περι-

λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επίδραση 

της εκπαίδευσης στην παραγωγικότητα, 

η σχέση μεταξύ προσδοκιών στο στάδιο 

της επιλογής κλάδου σπουδών και της 

ανεργίας των πτυχιούχων, η διαχείριση 

του δημόσιου χρέους, ο κοινωνικός ρόλος 

του κράτους στην καταπολέμηση της αν-

ισότητας και της φτώχειας, οι επιδράσεις 

των ξένων εργατών, το πόσο ωφέλιμη 

είναι η κρατική ιατροφαρμακευτική περί-

θαλψη για τον πολίτη, οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την απόφαση συμμετοχής 

στην αγορά εργασίας, η ανάπτυξη ενός 

πλήρους ενεργειακού μοντέλου και θέμα-

τα που σχετίζονται με το ρόλο των επιτο-

κίων, τις υπεράκτιες εταιρείες, την Ευρω-

παϊκή ολοκλήρωση και τον τουρισμό.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΚΟΕ 

δημοσιεύονται στη σειρά Δοκίμια Οικονο-

μικής Πολιτικής. Επίσης, δημοσιεύονται 

σε τετραμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο με 

τίτλο, Οικονομική Έρευνα και σύντομα 

άρθρα με τίτλο, Σχόλιο Οικονομικής Πο-

λιτικής που αναφέρονται σε θέματα οικο-

νομικής επικαιρότητας. Τα δύο τελευταία 

δημοσιεύματα αποστέλλονται με το ηλε-

κτρονικό ταχυδρομείο σε μεγάλο αριθμό 

παραληπτών τόσο στην Κύπρο όσο και 

στο εξωτερικό. Επίσης, δημοσιεύονται 

άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

και βιβλία. 

Με την ευκαιρία αυτή, το ΚΟΕ επιθυμεί 

να εκφράσει θερμές ευχαριστίες στους 

χρηματοδότες του καθώς και σε όλους 

όσοι του παρέχουν χρήσιμες συμβουλές 

και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία που 

συμβάλλουν στην επιτυχή διεξαγωγή της 

έρευνας του.

Όσοι επιθυμούν να τους αποστέλλο-

νται ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά δελτία 

και τα σχόλια οικονομικής πολιτικής του 

Κέντρου, μπορούν να στείλουν σχετικό 

μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

erc@ucy.ac.cy. 

Πληροφορίες: www.erc.ucy.ac.cy.
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Ο πρώτος Παγκύπριος Διαγωνισμός Τεχνολογίας για μαθητές 

και μαθήτριες ανώτερης εκπαίδευσης, ΤεχνοΠλεύση, διεξήχθηκε 

στις 6 Μαΐου 2006, στην αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Εισηγητής και διοργανωτής της ΤεχνοΠλεύσης, που απώ-

τερο σκοπό έχει την ενθάρρυνση της καινοτομίας, της εφευρετι-

κότητας και της δημιουργικότητας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας 

στην Κύπρο, είναι το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-

νικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Θέμα του φετινού διαγωνισμού επιλέχθηκε η Ρομποτική. Ο 

διαγωνισμός  προκηρύχθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2006. Οι ενδια-

φερόμενοι μαθητές είχαν τρεις μήνες στη διάθεσή τους να κατα-

σκευάσουν ένα αυτόνομο ρομπότ (δηλ. μη τηλεχειριζόμενο) το 

οποίο να μπορεί να μετακινείται μέσα σε μια αρένα και να επιλέγει 

άσπρα αυγά τα οποία θα μεταφέρει στη φωλιά του, ενώ συγχρό-

νως να μπορεί να αποφεύγει τη μεταφορά  μαύρων αυγών στη 

φωλιά του.  Η κάθε ομάδα μαθητών ήταν ελεύθερη να δημιουργή-

σει το δικό της ρομπότ από το μηδέν ή να το συναρμολογήσει από 

έτοιμα εξαρτήματα και έπειτα να το προγραμματίσει με έξυπνο 

τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να επιτύχει το στόχο του παιχνιδιού. 

Αρχικά, προς ευχάριστη έκπληξη των διοργανωτών, τριάντα επτά 

ομάδες από όλες τις πόλεις της Κύπρου δήλωσαν συμμετοχή. 

Παρόλη την τεχνική δυσκολία του θέματος, 21 ομάδες (σύνολο 

74 μαθητών και μαθητριών) εμφανίστηκαν τη μέρα του διαγωνι-

σμού με τα ρομπότ τους. Το διαγωνισμό παρακολούθησαν συν-

ολικά γύρω στα 200 άτομα. Ο διαγωνισμός διεξήχθη υπό μορφή 

«τουρνουά», δηλαδή, όλες οι ομάδες χωρίστηκαν σε ομίλους και 

η κάθε ομάδα αγωνίστηκε ενάντια κάθε άλλης ομάδας, στον όμι-

λό της. Η ομάδα που συγκέντρωνε τους περισσότερους βαθμούς 

στη φωλιά της έπαιρνε τη νίκη. Κατά την έναρξη ενός αγώνα, το 

κάθε ρομπότ έπρεπε να έχει μέγιστες διαστάσεις 30cm x 30cm. 

Μετά την εκκίνηση, το ρομπότ είχε το δικαίωμα να επεκταθεί και 

ΤΕΧΝΟΠΛΕΥΣΗ: ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΑΝ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Η κατασκευή και ο προγραμματισμός  

του ρομπότ
Η.κατασκευή.ενός.τελείως.αυτόνομου.ρομπότ.

που.να.μπορεί.να.επιτύχει.το.δεδομένο.στόχο.του.

διαγωνισμού,. δεν. θεωρείται. εύκολο. πρόβλημα.

αφού,. εκτός. των. βασικών. εξαρτημάτων. για. κί-

νηση. όπως. τροχούς,. μοτοράκια. και. μπαταρίες,.

πρέπει.να.διαθέτει.ειδικούς.φωτο-αισθητήρες.που.

να.μπορούν.να.«διαβάσουν».σωστά.το.γήπεδο,.για.

να.μπορεί.το.ρομπότ.να.ξεχωρίζει.τη.φωλιά.του,.

πιθανόν.άλλους.αισθητήρες.για.να.ξεχωρίζουν.τα.

άσπρα. από. τα. μαύρα. αυγά. και. ειδικό. ρομποτικό.

βραχίονα.ή.άλλο.μηχανισμό.για.μεταφορά.των.αυ-

γών..Και.φυσικά,.το.ρομπότ.πρέπει.να.διαθέτει.το.

δικό.του.«εγκέφαλο».για.να.μπορεί.να.σκέφτεται,.

ας.ελπίσουμε,.έξυπνα!.Ο.εγκέφαλος.υλοποιείται.με.

ειδικά.ολοκληρωμένα.κυκλώματα,.τα.οποία.εκτε-

λούν. ένα. πρόγραμμα. το. οποίο. καθορίζει. τη. λει-

τουργία.κάθε.εξαρτήματος.του.ρομπότ.ανά.πάσα.

στιγμή.. Άρα,. σε. τελική. ανάλυση,. το. πρόγραμμα.

που.εκτελείται.έχει.πρωταρχικό.ρόλο.να.καθορίζει.

τη. στρατηγική. που. ακολουθείται. από. το. ρομπότ.

κατά.τη.διάρκεια.του.παιχνιδιού..Σημειώνεται.ότι.

στην.περίπτωση.αυτόνομων.ρομπότ,.τα.δεδομένα,.

βάσει.των.οποίων.εκτελείται.το.πρόγραμμα,.είναι.

«δυναμικά»,. δηλαδή. αλλάζουν. κατά. τη. διάρκεια.

του. παιχνιδιού. αφού. προέρχονται. από. τους. αι-

σθητήρες. του. ρομπότ.. Το. φαινόμενο. αυτό. είναι.

γνωστό.ως.«ανάδραση».και.επιτρέπει.την.επίτευ-

ξη.ενός.στόχου,.βάσει.σταδιακών.διορθώσεων.στη.

λειτουργία.του.ρομπότ.

Συνεχίζεται στη σελίδα �
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να πάρει απεριόριστες διαστάσεις! Κάποι-

ες ομάδες εκμεταλλεύτηκαν αυτόν τον 

κανονισμό και κατασκεύασαν ρομπότ που 

«ξεδίπλωναν» ρομποτικούς ή άλλους βρα-

χίονες, είτε για να μαζέψουν γρηγορότερα 

τα αυγά ή για να παρεμποδίσουν τον αντί-

παλό τους με κάποιο τρόπο, χωρίς όμως 

να δικαιούνται να τον καταστρέψουν. Ο δι-

αγωνισμός κράτησε γύρω στις πέντε ώρες 

κατά τη διάρκεια των οποίων διεξήχθηκαν 

γύρω στους πενήντα αγώνες.

Οι διαγωνιζόμενοι κατάφεραν να εν-

θουσιάσουν το κοινό, τόσο με την εξωτε-

ρική εμφάνιση των κατασκευών τους όσο 

και για τις στρατηγικές που κάποια ρομπότ 

κατάφεραν να ακολουθήσουν. Πρωταθλη-

τής ανακηρύχθηκε τελικά το «Ρομποτομα-

νία» του Λυκείου Αγ. Νικολάου Λεμεσού, με 

έπαθλο το χρηματικό ποσό των £1,200. 2η 

θέση πήρε το «Chicken Flue» του Λυκείου 

Απ. Βαρνάβα Λευκωσίας, με έπαθλο £600 

και 3η θέση το «St. John RobotFreaks» του 

Λυκείου Αγ. Ιωάννη Λεμεσού, με έπαθλο 

£200. Τα χρηματικά  βραβεία χορηγήθη-

καν από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 

(ΑΗΚ) και την Areeba. Το ειδικό βραβείο 

για την πιο πρωτότυπη κατασκευή δόθη-

κε στο ρομπότ «Collector» του Λυκείου 

Ιδαλίου, το οποίο έκλεψε αδιαμφισβήτητα 

όλες τις εντυπώσεις με τις δραματικές του 

επεκτάσεις αλλά και το σύστημα φύλαξης 

και διαχωρισμού των αυγών.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά 

τους χορηγούς της εκδήλωσης ΑΗΚ και 

Αreeba, το ΕΤΕΚ για τη συνεργασία του, 

το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και 

τους διάφορους συντελεστές του διαγω-

νισμού, το διδακτικό, το διοικητικό προ-

σωπικό και τους φοιτητές του Τμήματος. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον 

Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος κ. Χρί-

στο Παναγιώτου, που εισηγήθηκε και είχε 

πρωταρχικό ρόλο στη διοργάνωση του 

διαγωνισμού.

Πληροφορίες: www.texnopleysi.ucy.

ac.cy ή τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 

2289 2251(71).

ΤΕΧΝΟΠΛΕΥΣΗ: ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΑΝ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

Συνεχίζεται από τη σελίδα �
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Πίνακας συμμετοχών

Σχολείο Ομάδα

Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας, Λευκωσία Avvengers

Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα, Λευκωσία
Chicken Flue, Fitorombotaki, 

Lego Team, Τάλως

Λύκειο Αποστόλου Μάρκου, Αρχάγγελος, 

Λευκωσία
Απ. Μάρκου 1, Δαυίδ

Λύκειο Ιδαλίου, Λευκωσία Collector, Computer Int’ l Dali

Λύκειο Μακαρίου Γ’, Δασούπολη, Λευκωσία D-Bot

Παγκύπριο Γυμνάσιο, Λευκωσία Cube Minds

Grammar School, Λευκωσία G.T.A. Chinchilla

Λύκειο Αγίου Ιωάννη, Λεμεσός
Robotistas, St. John 

RobotFreaks

Λύκειο Αγίου Νικολάου, Λεμεσός Ρομποτομανία

Λύκειο Αγίας Φυλάξεως, Λεμεσός PeGaSus

Α’ Λανίτειο Λύκειο, Λεμεσός Ασήμαντος, Signal Generix

Λύκειο MedHigh, Λάρνακα MedHigh

Παγκύπριο Λύκειο, Λάρνακα Σκαλιώτες

Α’ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου, Πάφος PaphosCY
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O ΠΡΕΣΒΗΣ  
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκε ο Πρέσβης της Αμερικής 

κ. Ronald L. Schlicher συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία της Αμε-

ρικανικής Πρεσβείας την Πέμπτη, 6 Απριλίου 2006. Στη συνάντηση 

παρευρέθηκαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης 

και η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, οι Κοσμήτορες της 

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, της Σχολής Θετικών και Εφαρ-

μοσμένων Επιστημών, και της Πολυτεχνικής Σχολής, ο Διευθυντής 

Διοίκησης και Οικονομικών και εκπρόσωποι των φοιτητών

Ο κ. Schlicher ενημερώθηκε για θέματα, όπως είναι η ανάπτυ-

ξη του Πανεπιστημίου με την ίδρυση νέων Τμημάτων και Σχολών, 

η πρόοδος των έργων στην Πανεπιστημιούπολη και η θεωρητι-

κή και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται στους κόλπους των 

Τμημάτων και των Ερευνητικών Μονάδων. Κατά τη συνάντηση, 

ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της ήδη υφιστάμενης 

συνεργασίας του Ιδρύματος με την πρεσβεία των Ηνωμένων Πο-

λιτειών της Αμερικής, στο πλαίσιο παραχώρησης υποτροφιών, 

ανταλλαγής φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού, διοργάνω-

σης εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος κ.ο.κ.

Ο  Πρέσβης των ΗΠΑ σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περι-

οχή λόγω της γεωγραφικής του θέσης. 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

O ΥΠΑΤΟΣ ΑΡΜΟΣΤΗΣ  
ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Συνάντηση με τον Πρύτανη πραγματοποίησε ο Ύπατος Αρ-

μοστής του Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Peter Millet και ο Διευθυντής 

του Βρετανικού Συμβουλίου, κ. Richard Walker, την Παρασκευή, 

7 Απριλίου 2006. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε ο ρόλος που 

μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η 

συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου στην ευρωπαϊκή κοινωνία 

της γνώσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα που αφορούν 

στις διμερείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου με Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας και την ενίσχυση της 

συνεργασίας Κύπρου-Αγγλίας για την προώθηση της έρευνας. 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του τομέα της έρευνας και της ανά-

πτυξης στην Κύπρο, το Βρετανικό Συμβούλιο θα διοργανώσει, το 

καλοκαίρι του 2006, ανοικτή συζήτηση με Κυπρίους ακαδημα-

ϊκούς που δραστηριοποιούνται στην Αγγλία. Η συζήτηση αυτή 

θα έχει ως στόχο την περαιτέρω συνεργασία της Κύπρου με την 

Μεγάλη Βρετανία. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και συγκεκριμένα ο 

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 

και ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, έχει ήδη προτείνει 

τη συμμετοχή ορισμένων Κυπρίων ακαδημαϊκών, οι οποίοι εργά-

ζονται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αγγλίας, όπως το 

Imperial College, το Greenwich University κ.ά.

ΕΡΑΝΟΣ ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΠΑΤΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΥΦΛΟΥΣ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθηκε στις 

7 Απριλίου 2006 οδικός έρανος από τους 

φοιτητές και τις φοιτήτριες της Σχολής Οικο-

νομικών Επιστημών και Διοίκησης του Παν-

επιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το δι-

οικητικό και το ακαδημαϊκό προσωπικό της, 

για τη συλλογή χρημάτων προς ενίσχυση της 

φιλανθρωπικής δραστηριότητας Περπατώ με 

τους τυφλούς.  Συνολικά συλλέχθηκαν 5.020 

Λ.Κ., οι οποίες δόθηκαν από τον Καθηγητή 

Λεωνίδα Κ. Λεωνίδου, Κοσμήτορα της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, στον 

κ. Γιώργο Κιτρομηλίδη, Αναπληρωτή Διευθυ-

ντή του Παγκύπριου Συνδέσμου Ευημερίας 

Τυφλών, παρουσία της Καθηγήτριας κ. Λάγιας  

Κολοκασίδου.  Κατά τη διάρκεια της τελετής 

απονεμήθηκαν ειδικοί τιμητικοί τίτλοι σε 

όσους έλαβαν μέρος στον έρανο. Επίσης, το-

νίσθηκε η σημασία που έχει η συμμετοχή σε 

τέτοιες εκδηλώσεις που καταδεικνύουν την 

αλληλεγγύη της Πανεπιστημιακής Κοινότη-

τας προς τους συνανθρώπους μας που αντι-

μετωπίζουν προβλήματα όρασης.
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Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, ορί-

στηκε μέλος στην Επιτροπή Οικονομικών 

και Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος 

Έρευνας με τριετή θητεία (2006-2008) εκ-

προσωπώντας την πρώτη ομάδα χωρών 

στην οποίαν ανήκουν, η Κύπρος, η Ελλά-

δα, η Πορτογαλία και η Ισπανία. 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Έρευνας (ΕΙΕ) 

είναι ένας διεθνής επιστημονικός οργα-

νισμός, μη κυβερνητικού χαρακτήρα, 

ο οποίος ιδρύθηκε το 1974 με έδρα το 

Στρασβούργο της Γαλλίας. Μέλη του είναι 

εβδομήντα οκτώ οργανισμοί από τριάντα 

χώρες της Ευρώπης. 

Σήμερα στο ΕΙΕ λειτουργούν οι εξής 

πέντε μόνιμες επιτροπές: Ιατρικών Επι-

στημών, Επιστημών Ζωής και Περιβάλ-

λοντος, Φυσικών και Μηχανικών Επι-

στημών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 

Επιστημών καθώς και άλλες επιτροπές σε 

επιλεγμένες περιοχές.

Η Επιτροπή Οικονομικών και Ελέγχου, 

η οποία συνεδριάζει στο Στρασβούργο, 

αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο από 

τις χώρες που συνεισφέρουν πάνω από 

το 10% του συνολικού προϋπολογισμού 

του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Έρευνας (Γαλ-

λία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο) 

και έναν αντιπρόσωπο από καθεμία από 

τις πέντε ομάδες χωρών με οργανισμούς-

μέλη του Ιδρύματος. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

To Πανεπιστήμιο επισκέφθη-

κε ο Πρόεδρος του Δημοκρατι-

κού Συναγερμού, κ. Νίκος Ανα-

στασιάδης, συνοδευόμενος από 

αντιπροσωπεία του κόμματος 

αποτελούμενη από υποψήφι-

ους Βουλευτές και εκπροσώ-

πους της Νεολαίας. Η επίσκεψη 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρ-

τη, 4 Μαΐου 2006, παρουσία του 

Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων, του Διευ-

θυντή Διοίκησης και Οικονομικών, του 

Προέδρου της Φ.Ε.ΠΑΝ και εκπροσώπων 

των Σχολών. 

Κατά τη συνάντησή του με τους αξιω-

ματούχους του Πανεπιστημίου, ο κ. Ανα-

στασιάδης αναφέρθηκε στο σημαντικό 

ρόλο που διαδραματίζει το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και στη σημασία που έχει 

η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής, η 

οποία θα αποτελέσει πόλο έλξης 

τόσο για ξένους φοιτητές από 

την ευρύτερη γεωγραφική περιο-

χή όσο και για ιατρικό τουρισμό. 

Ο κ. Αναστασιάδης ευχαρίστησε 

την ηγεσία του Πανεπιστημίου 

για τη θερμή υποδοχή που τους 

επεφύλαξαν και συνεχάρηκε το 

Ίδρυμα για την αυξημένη παρουσία και 

συμμετοχή του στα κοινά κυρίως μέσω 

επιστημονικών μελετών γύρω από θέματα 

που απασχολούν τον Κύπριο πολίτη.  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Ν Ε Α

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ.ΚΟ. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κόμμα-

τος, κ. Δημήτρης Συλλούρης, συνοδευ-

όμενος από αντιπροσωπεία του κόμματος, 

συναντήθηκε με τις Πρυτανικές Αρχές στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Παρασκευή, 5 

Μαΐου 2006. 

Κατά τη συνάντηση έγινε αναφορά στα 

αναπτυξιακά προγράμματα της Πολυτε-

χνικής Σχολής, του Τμήματος Βιολογικών 

Επιστημών, του Τμήματος Αρχιτεκτονικής 

καθώς και στη συνεργασία του Πανεπι-

στημίου με το ΕΤΕΚ. Περαιτέρω συζητή-

θηκε και η λειτουργία του Τμήματος Νο-

μικής, η δημιουργία Ιατρικής Σχολής και 

η ισοτιμία και αντιστοιχία πτυχίων άλλων 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με αυτά του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο κ. Συλλούρης 

ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου δεν είναι μόνο ένα σχολείο 

αλλά μπορεί να αποτελέσει μέτρο και κατα-

λύτη…και να αναδειχθεί σε κέντρο παιδείας 

για την ευρύτερη περιοχή».  

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Σταύρος Α. 

Ζένιος, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμε-

νους για το ενδιαφέρον τους για το Παν-

επιστήμιο Κύπρου και τους ενημέρωσε 

ότι το Ίδρυμα βρίσκεται τώρα στην κατη-

γορία των ερευνητικών πανεπιστημίων. 

Επίσης, έγινε αναφορά στον ενεργό ρόλο 

του Πανεπιστημίου στην κοινωνία, και στα 

μεγάλα κονδύλια που εξασφάλισε η Πο-

λυτεχνική Σχολή και η Σχολή των Θετικών 

και Εφαρμοσμένων Επιστημών από ευρω-

παϊκά προγράμματα.
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Ν Ε Α

Η ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ

Στις 2 Μαΐου 2006 το Τμήμα Γαλλικών 

Σπουδών και Ζωντανών Γλωσσών είχε την 

τιμή να υποδεχτεί τη Marina Yaguello γνω-

στή γλωσσολόγο και φημισμένη συγγρα-

φέα. Η διάλεξή της είχε ως θέμα τις «κατα-

σκευασμένες» ή τεχνητές γλώσσες. Το θέμα 

αυτό αποτελεί επίσης τον κεντρικό άξονα 

του τελευταίου βιβλίου της το οποίο μόλις 

κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Seuil 2006.  

Στην παγκόσμια ιστορία, δεν είναι τόσο η 

περιγραφή και η μελέτη των γλωσσών που 

απασχόλησε τις γενιές των εφευρετών των 

γλωσσών αυτών όσο η δημιουργία ουτο-

πικών. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίον 

οι άνθρωποι εφευρίσκουν τέτοιου είδους 

γλώσσες; Ψάχνουν για μια μελλοντική πα-

γκόσμια γλώσσα; Ή μήπως, αντίθετα, επι-

θυμούν να ξαναβρούν τη μυθική αρχική 

γλώσσα (la lingua adamica); Η Καθηγήτρια 

Marina Yaguello απάντησε με εξαιρετικό 

τρόπο και χιούμορ σε αυτές τις ερωτήσεις 

και έθεσε νέες. Μας κάλεσε να παρακολου-

θήσουμε τη διαδρομή της γλώσσας ξεκιν-

ώντας από αυτήν την οποία αποκαλούμε 

φιλοσοφική γλώσσα του 17ου αιώνα,  στη 

συνέχεια αναφέρθηκε στη μελέτη της δημι-

ουργίας των παγκοσμίων γλωσσών του 19ου 

αιώνα όπως η εσπεράντο και κατέληξε στην 

ανάλυση της δημιουργίας των πολυάριθ-

μων «τεχνητών» γλωσσών οι οποίες ανθούν 

σήμερα και σχετίζονται με εμπορικές επιτυ-

χίες του 20ου και 21ου αιώνα. Επιπλέον, ανα-

φέρθηκε στο μυθιστόρημα Ο άρχοντας των 

δαχτυλιδιών του Tolkien από το οποίο και 

δημιουργήθηκε η ανάγκη για τη συγγραφή 

ερμηνευτικών λεξικών της γλώσσας των 

Elfes. Αναφέρθηκε επίσης στη γλώσσα των 

Klingon της σειράς Star Trek η οποία έγινε ο 

γλωσσικός μυστικός κώδικας χιλιάδων αν-

θρώπων. Λιγοστοί οι γλωσσολόγοι μεταξύ 

αυτών των τρελών δημιουργών του λεξιλο-

γίου, ωστόσο, η γλωσσολογία, ως επιστήμη, 

ενέπνευσε αρκετούς συγγραφείς όπως τον 

Samuel Delany, συγγραφέα του μυθιστορή-

ματος Babel 17, βασισμένο στις θεωρίες του 

Bloomfield, ή τον  Ian Watson για το βιβλίο 

του Embedding το οποίο είναι επηρεασμένο 

από τις θεωρίες του Chomsky.

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Δύο χρόνια μετά 

την επιτυχή λειτουρ-

γία του Γραφείου 

Ευρωπαϊκής Συνερ-

γασίας του Πανεπι-

στημίου στις Βρυ-

ξέλλες, το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου 

είχε δώσει το πράσινο φως για τη μετεξέ-

λιξή του σε Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου 

με τη συμμετοχή και άλλων οργανι-

σμών–μελών (μέλη-εταίροι και μέλη-συν-

δρομητές). Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση 

όλων των εταίρων και συνδρομητών σε 

ό,τι αφορά τις ευκαιρίες στον ευρωπαϊκό 

χώρο για συμμετοχή σε προγράμματα και 

συνεργασίες, καθώς επίσης και τις δυνα-

τότητες χρηματοδότησης.

Κατά την πρόσφατη συνεδρία των 

εκπροσώπων των οργανισμών που μετ-

έχουν στο υπό σύσταση Ευρωπαϊκό Γρα-

φείο Κύπρου, αποφασίστηκε ομόφωνα η 

άμεση καταβολή των ετησίων συνδρο-

μών με σκοπό την όσο το δυνατόν συντο-

μότερη στελέχωση και λειτουργία του 

Γραφείου.

Ο Αντιπρύτανης, Καθηγητής Χρίστος 

Ν. Σχίζας, προεδρεύοντας της συνάντη-

σης, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους 

εκφράζοντας την ικανοποίησή του για 

την προοπτική που διανοίγεται με τη συν-

εργασία των δέκα έξι οργανισμών που 

συναποτελούν το ΕΓΚ. Επισήμανε, επίσης, 

ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου επενδύει στο 

ΕΓΚ καθώς έχει ήδη θετική εμπειρία από τις 

δραστηριότητες του Γραφείου Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας και απολαμβάνει τα οφέλη 

από αυτή του την επένδυση. Εξέφρασε δε 

την πεποίθηση ότι σύντομα όλα τα μέλη 

του ΕΓΚ θα αποκομίσουν ανάλογα οφέλη.  

Από τη συνάντηση διαφάνηκε η μεγά-

λη πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε όλα τα 

θέματα που αφορούν το ΕΓΚ. Σύντομα θα 

λειτουργήσει η ιστοσελίδα του Γραφείου, 

ενώ οι ανάγκες των μελών του Γραφείου 

έχουν ήδη ξεκινήσει να διερευνώνται για να 

μπορέσει το Γραφείο από την αρχή της λει-

τουργίας του να επιδείξει σημαντικό έργο. 

Άρχισε επίσης και η διαδικασία εργοδότη-

σης ενός Λειτουργού που θα στηρίξει τους 

εταίρους στη Κύπρο, και ενός βοηθού για 

τις ανάγκες του γραφείου στης Βρυξέλλες.

Υπενθυμίζεται ότι στο Γραφείο συμμε-

τέχουν: το Cyprus College, το Intercollege, 

ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, η 

Ομοσπονδία Συνδέσμων Κέντρων Αναψυ-

χής, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Σύνδεσμος 

Εμπορικών Τραπεζών, το Επιστημονικό Τε-

χνικό Επιμελητήριο Κύπρου, η Κεντρική 

Συνεργατική Τράπεζα, ο Δήμος Λευκωσί-

ας, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας, ο 

Δήμος Στροβόλου, ο Δήμος Αγλαντζιάς, το 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ελληνικό 

Ερευνητικό Κέντρο Αρχιμήδης, ο Θεατρικός 

Οργανισμός Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανε-

πιστήμιο Κύπρου και ο Οργανισμός Νεο-

λαίας Κύπρου.
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Ν Ε Α

Επίσκεψη στην παροικία της Νέας Υόρ-

κης και του Σικάγο πραγματοποίησε τον 

Απρίλιο του 2006 αντιπροσωπεία του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, κατόπιν πρόσκλησης 

της Παγκόσμιας Οργάνωσης Νεολαίας Απο-

δήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ). Την αποστο-

λή αποτελούσαν ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Σταύρος Α. Ζένιος, ο Καθηγητής Ανδρέας 

Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Τμήματος 

Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 

Ιλλινόις στο Σικάγο και μέλος των εκεί ορ-

γανώσεων αποδήμων Κυπρίων, και η  Υπεύ-

θυνη του Γραφείου Ανάπτυξης του Τομέα 

Προώθησης και Προβολής, κ. Έλενα Ζω-

μενή-Ασσιώτη, υπεύθυνη των σχέσεων του 

Πανεπιστημίου με τους αποδήμους. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρύτα-

νης του Πανεπιστημίου έδωσε διαλέξεις 

με θέμα, Η μεταμόρφωση της κυπριακής 

κοινωνίας και ο ρόλος του Πανεπιστημίου, 

στις οποίες παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο 

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Δημήτριος, ο 

επίτιμος πρόεδρος του Πανεπιστημίου της 

Νέας Υόρκης, Γερουσιαστής κ. John Μπρα-

δήμας, οι μόνιμοι αντιπρόσωποι της Κύ-

πρου και της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, ο 

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κυπρίων Αμε-

ρικής, κ. Π. Παπανικολάου κ.ά. Η αποστολή 

πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις με 

παράγοντες των αποδήμων Κυπρίων και 

Ελλήνων κατά τις οποίες προέκυψε έντονο 

ενδιαφέρον για συνεργασία με το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου σε συγκεκριμένους τομείς, 

όπως είναι οι ανταλλαγές φοιτητών, η διορ-

γάνωση θερινών εντατικών μαθημάτων εκ-

μάθησης της ελληνικής γλώσσας, της  ιστο-

ρίας και του πολιτισμού, η επιμόρφωση των 

δασκάλων της παροικίας και η υποστήριξη 

της εκστρατείας Πανεπιστήμιο Κύπρου 2010: 

Διάκριση στην Ευρώπη.

Περαιτέρω, συζητήθηκε η πιθανότητα 

παροχής ευκαιριών εργοδότησης των απο-

φοίτων του Τμήματος Επιστημών της Αγω-

γής στις ΗΠΑ, η θεσμοθέτηση συνεργασίας 

με το United Hellenic American Congress 

(UHAC), καθώς και με Έδρες Νεοελληνικών 

και Κλασικών Σπουδών των Πανεπιστημίων: 

State University of New Jersey, University of 

Illinois και Brown University. Επιπλέον, όσον 

αφορά τη λειτουργία της Ελληνικής Ακαδη-

μίας στο Σικάγο, ζητήθηκε από το Πανεπι-

στήμιο η καθιέρωση συνεργασίας  υπό τη 

μορφή αποστολής διδακτικού προσωπικού 

καθώς και  προσφοράς καλοκαιρινών μα-

θημάτων ελληνικής γλώσσας.

Σημειώνεται ότι η συνεργασία μεταξύ του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και της ΝΕΠΟΜΑΚ  

καλύπτει ήδη ένα ευρύ φάσμα δράσεων στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία τον Κα-

ναδά και τη Νότια Αφρική. Στόχος του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου είναι να επεκτείνει την 

κοινωνική του προσφορά στις ανά τον κό-

σμο παροικίες, εδραιώνοντας συνεργασίες 

και δημιουργώντας συνθήκες, οι οποίες θα 

συμβάλουν, μεταξύ άλλων, στην προώθηση 

της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, της 

ιστορίας και του πολιτισμού.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

SAFEWEB: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για 

ενημέρωση τόσο των τοπικών φορέων 

όσο και του κοινού για θέματα σχετικά με 

την προστασία έναντι του παράνομου ή 

επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχόμενου, 

η υπηρεσία SafeWeb πραγματοποίησε 

τον Απρίλιο συνάντηση με τους τοπικούς 

φορείς, ενώ παράλληλα συμμετείχε στην 

ημερίδα, Ασφαλές Διαδίκτυο για τα Παιδιά 

μας την οποία διοργάνωσε τον Μάιο η 

ΑΤΗΚ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Τηλεπικοινωνιών.

Ως προς την ενημέρωση των τοπικών 

φορέων για την πορεία και τις δραστηριό-

τητες της υπηρεσίας SafeWeb, πραγματο-

ποιήθηκε τον Ιούνιο στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου η πρώτη συνάντηση της συμβου-

λευτικής ομάδας. Στη συνάντηση αυτή 

συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου 

Παιδείας, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

ανεξάρτητων κρατικών φορέων (Γραφείο 

Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προ-

σωπικού Χαρακτήρα), της τοπικής βιομη-

χανίας του Διαδικτύου (παροχείς υπηρεσι-

ών Διαδικτύου και εταιρείες προϊόντων και 

υπηρεσιών πληροφορικής), οργανώσεων 

(Σύνδεσμος Πληροφορικής Κύπρου, Πα-

γκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης 

Εκπαίδευσης), καθώς τέλος και της Ελλη-

νικής υπηρεσίας hotline (SafeLine). Βασικό 

ζητούμενο η συνεργασία σε τομείς που 

άπτονται της λειτουργίας της SafeWeb ως 

υπηρεσίας hotline, και ενημέρωσης/ευαι-

σθητοποίησης του κοινού σε θέματα δια-

δικτυακής ασφάλειας.

Επιτυχής κρίνεται και η συμμετοχή της 

SafeWeb στην ημερίδα την οποία διοργά-

νωσε η ΑΤΗΚ, όπου πέραν της ενημέρωσης 

του κοινού αλλά και των εκπροσώπων των 

τοπικών φορέων οι οποίοι παρακολούθη-

σαν τις εργασίες της ημερίδας, δόθηκε η ευ-

καιρία για ανταλλαγή απόψεων με τους λοι-

πούς μετέχοντες. Η πρακτική εμπειρία στο 

θέμα, ιδιαιτέρως από πλευράς του Τμήμα-

τος Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής 

Αστυνομίας και της Ελληνικής Καταναλωτι-

κής Οργάνωσης (Ε.ΚΑΤ.Ο), όσο και οι τεχνικές 

πτυχές των προσπαθειών φιλτραρίσματος 

παράνομου ή επιβλαβούς περιεχόμενου, 

όπως αυτές καταγράφονται από ερευνητι-

κές δραστηριότητες, αποτελούν σημαντικά 

στοιχεία στην επιτυχία των στόχων και επι-

διώξεων της υπηρεσίας SafeWeb.

Πληροφορίες: www.safeweb.org.cy/
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Η ανεπανάληπτη «Ελεονώρα»
στο Χρονικό του Μαχαιρά, 
ο «ωραίος» στην κυριολεξία 

άνθρωπος, η Στέλλα Πιτσιλλή, 
μπορεί να έφυγε από ανάμεσά μας, 
για όλους όμως που τη γνώρισαν, 

θα συνιστά παράδειγμα προς 
μίμηση, φωτίζοντας τις μέρες μας.

Το να γράψεις για έναν άνθρωπο που έφυγε 

είναι πολύ δύσκολο καθήκον,  όταν πρόκειται, 

μάλιστα, για μια νέα κοπέλα που έσφυζε από 

νιότη κι ομορφιά τα πράγματα γίνονται ακόμα 

δυσκολότερα. Και ποια λόγια να βρεις για τη δασκάλα Στέλλα 

Πιτσιλλή, την προικισμένη αυτή νέα κοπέλα που είχε τις «χάρες 

όλες», κι αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Κι όπως θα σημειώσει ο 

Καθηγητής της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μιχάλης Πιερής, και 

σκηνοθέτης της στις παραστάσεις του Θεατρικού Εργαστηρίου 

Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.Ε.Π.Α.Κ.), κι ιδιαίτερα των παραστά-

σεων του Χρονικού του Μαχαιρά, όπου η Στέλλα ερμήνευσε με 

απαράμιλλο ταλέντο και χάρη τη θρυλική ρήγαινα της Κύπρου, 

Ελεονώρα της Αραγωνίας: «Υπήρξε φίλη, αδελφή, άνθρωπος, 

επιστήμονας. Τα λόγια δεν μπορούν με τίποτε ν’ αντικαταστή-

σουν αυτό που υπήρξε η Στέλλα. Εμείς θα τη θυμόμαστε πάντα 

ως εκείνο το σοβαρό πανέμορφο και προικισμέ-

νο πλάσμα που φώτισε τις μέρες μας. Και θα συν-

τηρούμε με κάθε τρόπο τη μνήμη της. Είναι το 

μόνο που είναι στα χέρια μας, τα άλλα ανήκουν 

σε μια αδυσώπητη ειμαρμένη».  

Ο ακέραιος χαρακτήρας, το ήθος της κι η γλυ-

κιά ψυχή της στην πορεία της σύντομης ζωής της 

δεν την εγκατέλειψαν ούτε για μια στιγμή σ’ ό,τι 

κι αν έκανε, σ’ ό,τι κι αν έλεγε.   

Η Στέλλα Πιτσιλλή υπήρξε ιδρυτικό μέλος του 

Θ.Ε.Π.Α.Κ. και συνέβαλε αποφασιστικά και ποικι-

λοτρόπως στη διαμόρφωσή του. Και στη συνέχεια 

από τα βασικά στελέχη του. Ήδη πριν από την 

πρώτη παράσταση του Εργαστηρίου με το Χρονικό της Κύπρου 

του Λεοντίου Μαχαιρά, ως φοιτήτρια στο συγκεκριμένο μάθημα, 

θα πει ο Μιχάλης Πιερής, έδειξε την κριτική της οξυδέρκεια και με 

την επιμέλεια και τη σοβαρότητά που τη χαρακτήριζε, είχε μια άρι-

στη επίδοση στη μελέτη του σημαντικότερου για την Κύπρο αυ-

τού κειμένου κι ενέπνευσε όλους στη σύλληψη και πραγμάτωση 

της ιστορικής αυτής για την Κύπρο παράστασης. Εκείνο που ξάφ-

νιασε, όπως όλοι θα πουν, ήταν η εσωτερική δύναμη που είχε και 

με την οποία επένδυσε τον χαρακτήρα του ιστορικού προσώπου 

που ερμήνευσε. Ενώ υπήρξε το αδιαμφισβήτητο κέντρο βάρους 

της παράστασης, ποτέ δεν είδαμε στο χαρακτήρα της το ελάχιστο 

έστω στοιχείο έπαρσης ή αλαζονείας. Παρέμενε πάντα απλή, γε-

μάτη καλοσύνη για όλους και για όλα. Ήταν η ήρεμη δύναμη της 

Ομάδας. Στις δυσκολίες είχε να αντιτάξει ένα χαμόγελο που συνι-

στούσε υπομονή, στις επιτυχίες, απλώς εξέπεμπε από την ωραία 

μορφή της τη σεμνή ικανοποίηση για το επίτευγμα. Η ερμηνεία 

της είχε μέσα όλο το φως του ήθους της και δεν είναι τυχαίο ότι 

η γερμανίδα εκδότρια Johannes G. Deckers επέλεξε να βάλει μια 

φωτογραφία δική της στο εξώφυλλο των Πρακτικών του Διεθνούς 

Βυζαντινολογικού Συνεδρίου του Μονάχου 2005 που κυκλοφόρη-

σε πριν από μερικές μέρες.  

Η Στέλλα πέρα από όλα αυτά υπήρξε υπόδειγμα κόρης, συ-

ζύγου και μητέρας του μικρού Φίλιππου, ο οποίος μπορεί να 

μην πρόλαβε να γευτεί πλήρως τις αρετές της μητέρας του, θα 

της κουβαλά όμως, και μεγαλώνοντας, όταν θα μάθει πως στη 

σύντομη ζωή της η Στέλλα υπήρξε πρότυπο ανθρώπου, επιστή-

μονα και εκπαιδευτικού, θα νιώθει, δικαιολογημένα, πολύ περή-

φανος. Τέτοιες, πράγματι, προσωπικότητες μας κάνουν όλους 

καλύτερους. Καλό σου ταξίδι, φωτεινή Στέλλα.    

Στέλλα Πιτσιλλή

Δευτερότοκο παιδί της εφταμελούς οικογένειας του Λάκη και 

της Ανδρούλας Πιτσιλλή από την Αραδίππου, γεννήθηκε στις 

26 Ιουνίου 1976. Άριστη μαθήτρια, πέρασε επιτυχώς τις παγκύ-

πριες εισαγωγικές εξετάσεις και φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Κύ-

ΕΝΑ ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ  
Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΤΕΛΛΑ ΠΙΤΣΙΛΛΗ*

Ν Ε Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Θ.Ε.Π.Α.Κ.
Το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.Ε.Π.Α.Κ.) 

στην τελευταία συνάντηση των μελών του αποφάσισε τα εξής.

1. Να εκφράσει δημόσια την οδύνη του για την απώλεια της Στέλ-

λας Πιτσιλλή, ιδρυτικού μέλους του εργαστηρίου και να συλλυπηθεί 

την οικογένειά της.

2. Να ονομάσει την αίθουσα με τα καμαρίνια των γυναικών του Πο-

λιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Αρχοντικό της 

οδού Αξιοθέας σε «Αίθουσα Στέλλας Πιτσιλλή» και να αναρτήσει σε 

εμφανές σημείο φωτογραφία με τη Στέλλα στο ρόλο της ρήγαινας 

Ελεονώρας της Αραγωνίας από την παράσταση, το Χρονικό της Κύ-

πρου του Λεοντίου Μαχαιρά. 

3. Κατά τη φετινή Α’ θεατρική περίοδο (Ιούνιος-Ιούλιος 2006), 

μία από τις παραστάσεις του Ερωτόκριτου του Κορνάρου από το 

Θ.Ε.Π.Α.Κ. να γίνει στην μνήμη της Στέλλας Πιτσιλλή και τα έσοδα 

των εισπράξεων να δοθούν στην οικογένειά της.

4. Κατά τη Β’ Θεατρική περίοδο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2006) να 

επανασυσταθεί η ιστορική παράσταση του Χρονικού της Κύπρου του 

Λεοντίου Μαχαιρά στην οποία πρωταγωνίστησε η Στέλλα Πιτσιλλή, 

οι παραστάσεις να γίνουν στη μνήμη της, τα έσοδα μίας παράστα-

σης να δοθούν στην οικογένειά της και μίας παράστασης στο Σύνδε-

σμο  καρκινοπαθών και φίλων.

5. Να αναλάβει πρωτοβουλία για να γίνει στον τύπο ένα αφιέρωμα 

για την εκπαιδευτικό και μέλος του Θ.Ε.Π.Α.Κ. Στέλλα Πιτσιλλή.  
Συνεχίζεται στη σελίδα 24
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Η ερευνητική ομάδα Information Communication and Control 

of Complex Systems (ICCCS) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-

νικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει εξασφαλίσει συμφωνία επιστη-

μονικής συνεργασίας με την εταιρεία σεισμολογικών ερευνών 

WesternGeco που ανήκει στο διεθνή κολοσσό Schlumberger. Η 

WesternGeco θεωρείται η μεγαλύτερη εταιρία στον τομέα των 

σεισμικών ερευνών στον κόσμο και παρέχει υπηρεσίες υπογείων 

και υποθαλασσίων μελετών καθώς επίσης και μελέτες για τομο-

γραφική απεικόνιση φραγμάτων.   

Η επιστημονική συνεργασία, της οποίας ηγείται ο επισκέπτης στο 

ΗΜΜΥ Δρ Νίκος Πολυδωρίδης, χρηματοδοτείται πλήρως από την 

WesternGeco, η οποία έχει εξασφαλίσει και τα πνευματικά δικαιώμα-

τα. Στόχος της έρευνας είναι η επίλυση αντιστρόφων προβλημάτων 

σε συστήματα υδροδυναμικής και μηχανικής ρευστών. Συγκεκρι-

μένα, το ερευνητικό πρόγραμμα προβλέπει την κατασκευή αριθμη-

τικών μοντέλων προσομοίωσης υδροδυναμικών συστημάτων σε 

συνδυασμό με διαδικασίες αυτομάτου ελέγχου, που στηρίζονται σε 

δεδομένα και παραμέτρους, τις οποίες αποδίδουν τα εμπλεκόμενα 

αντίστροφα προβλήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιο-

ποιηθούν σε θαλάσσιες έρευνες που η WesternGeco πραγματοποιεί 

για λογαριασμό εταιρειών πετρελαιοειδών. 

Την ερευνητική ομάδα ICCCS απαρτίζουν οι, Αναπληρωτής 

Καθηγητής Χ. Χαραλάμπους, Επίκουρος Καθηγητής Γ. Η. Γεωργί-

ου και ο επισκέπτης Ν. Πολυδωρίδης. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ICCCS ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΛΟΣΣΟ 

ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

H YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ YΠΟΔΟΜΗ EGEE ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Κατά τη διάρκεια του Απρίλη, μια 

συνεργασία Ασιατικών και Ευρωπαϊκών 

επιστημονικών εργαστηρίων ανέλυσε 

300.000 συστατικά τα οποία θα μπο-

ρούσαν να χρησιμοποιηθούν στην πα-

ρασκευή φαρμακευτικού σκευάσματος 

κατά του ιού της γρίπης των πτηνών 

H5N1, κάνοντας χρήση της υποδομής 

υπολογιστικού πλέγματος του ευρωπα-

ϊκού προγράμματος EGEE. Μέσα σε τέσ-

σερεις εβδομάδες χρησιμοποιήθηκαν 

2.000 υπολογιστές για τους σκοπούς 

της έρευνας, το ισοδύναμο 100 χρόνων 

για ένα μόνο υπολογιστή. Παρήχθη-

καν περισσότερα από 60.000 αρχεία 

με συνολικό μέγεθος γύρω στα 600 

Gigabytes. Τα πιθανά φαρμακευτικά 

σκευάσματα για χρήση ενάντια στον ιό 

της γρίπης των πτηνών αναγνωρίζονται 

και ιεραρχούνται με βάση την ενέργεια 

σύνδεσης που προκύπτει από τα μοντέ-

λα σύνδεσης των υπό εξέταση βιοχημι-

κών μερών.

Η διαδικασία ανακάλυψης φαρμά-

κων επιταχύνεται σημαντικά με τη χρή-

ση πλεγματικών υποδομών όπως αυ-

τής του EGEE. «Τα αποτελέσματα αυτά 

δείχνουν στην πράξη ότι η τεχνολογία 

Πλέγματος αποτελεί σημαντικό μέσο για 

τους επιστήμονες, το οποίο ανοίγει νέες 

ερευνητικές κατευθύνσεις και βελτιώνει 

τις υφιστάμενες μεθόδους», δήλωσε η 

Viviane Reding, η Ευρωπαία επίτροπος 

της Κοινωνίας των Πληροφοριών και των 

Μέσων Ενημέρωσης. «Είμαστε ευγνώμο-

νες για την συνεισφορά της ευρωπαϊκής 

ναυαρχίδας στις υποδομές πλέγματος 

στην επίλυση σημαντικών τρεχόντων και 

κοινωνικών προβλημάτων όπως είναι η 

γρίπη των πτηνών».

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζει την 

πλεγματική εφαρμογή κατά της γρίπης 

των πτηνών μέσω της υποδομής CyGrid, 

με τη διάθεση συνεχούς υπολογιστικής 

ισχύος πολλαπλών επεξεργαστών και 

μεγάλου αποθηκευτικού χώρου καθ’ όλη 

τη διάρκεια της έρευνας (Απρίλιος-Μάιος 

2006). Πληροφορίες: http://cygrid.org.cy.

Σημαντική απόφαση και βήμα για την υλοποίηση του 

Κοινωνικού Συμβολαίου αποτελεί η Πρόταση του Υπουργεί-

ου Παιδείας και Πολιτισμού προς το Υπουργικό Συμβούλιο 

για τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου που 

εγκρίθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Σύμφωνα με την 

απόφαση αυτή, η οποία λήφθηκε  μαζί με την έγκριση των 

προϋπολογισμών του  Πανεπιστημίου για το 2006, υπάρ-

χει πρόνοια για υπο-

βολή τριετών προ-

γραμμάτων δαπάνης 

για τις ανάγκες των 

Πανεπιστημίων. 

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

ΣΕ ΤΡΙΕΤΗ ΒΑΣΗ
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Το Κτήριο του Συμβουλίου – Συγκλήτου 

Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, το οποίο σχεδιάστη-

κε για να στεγάσει την ηγεσία και τη διοίκη-

ση του Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα το 

Συμβούλιο, τη Σύγκλητο, την Πρυτανεία, 

το Διευθυντή Διοίκησης και το μεγαλύτε-

ρο μέρος των Διοικητικών Υπηρεσιών, έχει 

ολοκληρωθεί.

Το κτήριο αποτελεί ένα κατεξοχήν σύγ-

χρονο κτήριο γραφείων με όλα τα συστή-

ματα και τις κατασκευές που το καθιστούν 

αρκετά ευέλικτο και λειτουργικό. Το υπερ-

υψωμένο δάπεδο, τα εύκολα συναρμολο-

γούμενα και αποσυναρμολογούμενα δια-

χωριστικά, οι μεταλλικές ψευδοροφές και ο 

κινητός εξοπλισμός συνθέτουν ένα σύνολο 

με χαρακτηριστική μινιμαλιστική αντιμετώ-

πιση που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός 

σύγχρονου και παράλληλα οικείου εργασια-

κού χώρου.

Οι διαμπερείς εργασιακοί χώροι, οι οπτι-

κές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους 

μέσω των δύο αιθρίων, η χρήση χαμηλών 

και ψηλών διαχωριστικών καθώς επίσης και 

η χρήση γυάλινων επιφανειών επιτρέπουν 

τη διαφάνεια στην εργασιακή συμπεριφο-

ρά των χρηστών, στοιχείο που συνθέτει την 

σύγχρονη αντίληψη στην αντιμετώπιση των 

χώρων εργασίας.

Το κτήριο, όπως έχει αναφερθεί, στε-

γάζει την ηγεσία και τη διοίκηση του Παν-

επιστημίου και προς το σκοπό αυτό έχουν 

δημιουργηθεί σημαντικοί συνεδριακοί 

χώροι με κυρίαρχο το χώρο συνεδριάσεων 

του Συμβουλίου-Συγκλήτου στον 1ο όροφο.  

Ο χώρος χαρακτηρίζεται από την κυκλική 

διάταξη των θέσεων εργασίας με σκοπό 

την άμεση και εύκολη οπτική επαφή όλων 

των συμμετεχόντων.  Υπάρχει αμφιθεατρι-

κή σχέση του εξωτερικού με τον εσωτερικό 

κύκλο καθισμάτων με το χώρο του Προε-

δρείου να βρίσκεται σε ενδιάμεσο επίπε-

δο. Για τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου 

μπορεί να αξιοποιείται μόνο ο εσωτερικός 

κύκλος, ενώ για τη Σύγκλητο το σύνολο της 

αίθουσας. Το χώρο πλαισιώνουν πρόσθετες 

αίθουσες συνεδριάσεων για συνεδρίες των 

επιτροπών των δύο σωμάτων.

Στον ίδιο όροφο και σε άμεση σχέση με 

τους πιο πάνω χώρους βρίσκονται τα γρα-

φεία του Συμβουλίου, της Πρυτανείας και 

του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

Η κατανομή των υπηρεσιών από το 

ισόγειο μέχρι και τον τρίτο όροφο έγινε 

με τρόπο τέτοιο που οι λειτουργίες που 

απαιτούν πρόσβαση σε αρκετούς χρή-

στες και επισκέπτες να χωροθετηθούν 

στα χαμηλότερα επίπεδα, ώστε να περι-

οριστεί η κίνηση και η οχληρότητα στους 

ψηλότερους ορόφους. Επιπλέον, δημι-

ουργήθηκαν Παραρτήματα Υπηρεσιών, 

στο ισόγειο, για σκοπούς καλύτερης εξυ-

πηρέτησης των φοιτητών και του κοινού.

Το κτήριο ενισχύεται επίσης με ένα 

σημαντικό χώρο διαλέξεων και συγκεν-

τρώσεων, σε αμφιθεατρική διάταξη, που 

χωροθετείται στο υπόγειο και μπορεί να 

εξυπηρετήσει 162 άτομα ακροατήριο και 

10 στο προεδρείο.  Ο χώρος αυτός όπως 

και η Αίθουσα του Συμβουλίου - Συγκλή-

του είναι εξοπλισμένος με σύγχρονα 

συστήματα και διαθέτει τέσσερεις επι-

πρόσθετους θαλάμους μεταφραστών για 

εκδηλώσεις με ταυτόχρονη μετάφραση σε 

διάφορες γλώσσες.

Στο υπόγειο του 

κτηρίου και σε επαφή 

όμως με το φυσικό 

περιβάλλον, αφού το 

αίθριο βυθίζεται μέ-

χρι σ’ αυτό το επίπεδο, 

υπάρχουν πρόσθετοι 

χώροι συνεδριάσε-

ων και εκπαίδευσης 

καθώς επίσης και το 

κυλικείο/καφετερία του κτηρίου.  

Στη μορφολογία του κτηρίου, η οποία 

διαμορφώνει μία πιο επίσημη όψη προς 

το μέρος της πόλης από την πλευρά της 

κύριας εισόδου της Πανεπιστημιούπολης 

και μία πιο ανάγλυφη προς την πλευρά του 

υπόλοιπου Πανεπιστημίου και των κτηρίων 

των Σχολών, κυρίαρχο ρόλο παίζουν τα βιο-

κλιματικά στοιχεία.

Οριζόντιες περσίδες στα νότια του 

κτηρίου και κατακόρυφα στοιχεία σκυρο-

δέματος στην ανατολική και δυτική όψη 

συνθέτουν ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα 

στο οποίο σηματοδοτούνται  παράλληλα 

με μορφολογικές προεξοχές οι σημαντικό-

τεροι χώροι που στεγάζει το κτήριο όπως 

η Αίθουσα του Συμβουλίου-Συγκλήτου και 

τα γραφεία της διεύθυνσης.

Η μελέτη και επίβλεψη της εκτέλεσης 

του κτηρίου έγινε από τις Τεχνικές Υπηρε-

σίες και το Γραφείο Ανάπτυξης της Πανε-

πιστημιούπολης.

Πληροφορίες: κ. Βάσος Ολύμπιος, 

Ανώτερος Μηχανικός ΤΥ – Αρχιτέκτο-

νας, τηλ. 2289 2560, ηλ. διεύθυνση: 

v.olympios@ucy.ac.cy

ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκε 

o Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Γιαννάκης Ομήρου 

συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία του 

κόμματος, την Πέμπτη, 6 Απριλίου 2006. 

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκ μέρους 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, η 

Αντιπρύτανης, ο Διευθυντής Διοίκησης και 

Οικονομικών και ο Πρόεδρος της ΦΕΠΑΝ. 

Η αντιπροσωπεία της ΕΔΕΚ ενημερώ-

θηκε, μεταξύ άλλων, για τα αναπτυξιακά 

σχέδια του Πανεπιστημίου, για την πρό-

οδο των έργων στην Πανεπιστημιούπολη 

και για τα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζει, λόγω έλλειψης κατάλληλης υποδο-

μής, η νεοϊδρυθείσα Πολυτεχνική Σχολή, 

η οποία αναπτύσσει έντονη ερευνητική 

δραστηριότητα. 

Ο κ. Ομήρου τάχθηκε υπέρ της θεσμο-

θέτησης του Κοινωνικού Συμβολαίου και 

υπέρ της ίδρυσης Ιατρικής Σχολής στην 

Κύπρο και τόνισε ότι «οφείλουμε όπως 

επενδύσουμε στον τομέα της παιδείας».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΜΗΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ν Ε Α Γ Ι Α ΤΟ Υ Σ Α Π Ο Φ Ο Ι ΤΟ Υ Σ

Η Κλεοπάτρα Χριστοφόρου αποφοί-

τησε από το Τμήμα Μαθηματικών και 

Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου 

τον Ιούλιο του 2000 και συνέχισε τις με-

ταπτυχιακές της σπουδές στην Αμερική, 

στο Τμήμα Μαθηματικών στο Πανεπιστή-

μιο Brown στο Rhode Island. Το πάθος της 

για τη μαθηματική επιστήμη την κράτησε 

στο Πανεπιστήμιο Brown όπου ολοκλή-

ρωσε τις σπουδές της και απέκτησε το 

διδακτορικό τίτλο, υπό την επίβλεψη του 

Καθηγητή Κωνσταντίνου Μ. Δαφέρμου, 

το Μάιο του 2004. 

Ο ζήλος και η αγάπη της Κλεοπάτρας 

για μάθηση είχε ως αποτέλεσμα να της 

απονεμηθούν μια σειρά βραβείων κατά 

τη διάρκεια των σπουδών της στο Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου μεταξύ των οποίων 

είναι, το Βραβείο ακαδημαϊκής επίδοσης 

και κοινωνικής προσφοράς Θεμιστοκλή 

Δέρβη, το Βραβείο άριστης ακαδημαϊκής 

επίδοσης του Τμήματος Μαθηματικών 

και Στατιστικής και το Βραβείο του Προ-

έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 

Νοέμβριο του 2003 της απονεμήθηκε το 

Βραβείο εξαιρετικής διδακτικής επίδοσης 

από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπι-

στημίου Brown.

Άρχισε την ακαδημαϊκή της καριέρα 

το Σεπτέμβριο του 2004 ως Επίκουρη  

Καθηγήτρια στο Τμήμα Μαθηματικών 

του Πανεπιστημίου Northwestern στο 

Σικάγο. Στο Πανεπιστήμιο Northwestern, 

εκτός από τη διδασκαλία, ασχολείται και 

με την έρευνα στα Μαθηματικά με ειδικό-

τητα στις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις.

Πληροφορίες: ηλεκτρονική διεύθυνση:  

cleo@math.northwestern.edu ιστοσελί-

δα: www.math.northwestern.edu/~cleo

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Το Γραφείο Αποφοίτων αμέσως μετά την ίδρυσή του στον 

Τομέα Προώθησης και Προβολής του Πανεπιστημίου ξεκίνησε 

τη συγκέντρωση προσφορών από 

διαφόρους οργανισμούς και εταιρεί-

ες της Κύπρου και συνέθεσε για τους 

αποφοίτους του αποκλειστικά μια 

σειρά προνομίων. Τα προνόμια αυτά αφορούν σε εκπτώσεις και 

προσφορές στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι απόφοιτοι του 

Πανεπιστημίου που είναι κάτοχοι της κάρτας-μέλους του Γραφεί-

ου Αποφοίτων. 

Το πακέτο προνομίων του Γραφείου Αποφοίτων θα εμπλου-

τιστεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον, για αυτό προσκαλείστε να 

επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα μας.

Για να δείτε τις προσφορές και 

τις εκπτώσεις που προσφέρονται 

μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστο-

σελίδα του Γραφείου Αποφοίτων στη 

διεύθυνση: www.ucy.ac.cy/alumni. Για να αποκτήσετε την κάρτα 

προνομίων επικοινωνήστε με την κ. Λία Παραπάνου, τηλ. 2289 

2034. 

ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Ν Ε Α
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Ν Ε Ε Σ Υ Π Η Ρ Ε ΣΙ Ε Σ

ΝΕΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με απόφαση της 129ης Συνε-

δρίας του Συμβουλίου του Πανεπιστημί-

ου (19 Σεπτεμβρίου 2005) και στο πλαί-

σιο της αποκέντρωσης, έχει συσταθεί και 

άρχισε να λειτουργεί στις Οικονομικές 

Υπηρεσίες ο Τομέας Οικονομικής Διαχεί-

ρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων.  Οι 

Λειτουργοί του Τομέα θα παρέχουν στή-

ριξη στους Ερευνητές όσον αφορά στην 

οικονομική διαχείριση των Ερευνητικών 

Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου.  

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Τομέα 

αυτού έχουν δημιουργηθεί δυο Γραφεία: 

το Γραφείο Υποστήριξης Ερευνητικών 

Προγραμμάτων το οποίο θα παρέχει στή-

ριξη στο οικονομικό μέρος του σταδίου 

της κατάρτισης προτάσεων Ερευνητικών 

Προγραμμάτων, και το Γραφείο Διαχεί-

ρισης Κονδυλίων Ερευνητικών Προγραμ-

μάτων και Τελικού Ελέγχου το οποίο θα 

παρέχει στήριξη στην οικονομική διαχεί-

ριση των Ερευνητικών Προγραμμάτων 

του Πανεπιστημίου.  

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Υποστήρι-

ξης Ερευνητικών Προγραμμάτων περιλαμβά-

νουν τα ακόλουθα:

n	 Παροχή στήριξης όσον αφορά την 

προετοιμασία προϋπολογισμών για προτά-

σεις Ερευνητικών Προγραμμάτων

n	 Παροχή πληροφοριών όσον αφορά 

το οικονομικό μέρος προτάσεων Ερευνη-

τικών Προγραμμάτων και τη συμπλήρωση 

και πιστοποίηση σχετικών εντύπων όπως:  

u		Στοιχεία Τραπεζικών Λογαριασμών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου 

u	 Γνωστοποίηση Αριθμού Εγγραφής στο 

Μητρώο Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 

(ΦΠΑ) 

u		Γνωστοποίηση Αριθμού Εργοδότη στο 

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 

u	 Ετοιμασία «Legal Entities Forms»

u		Αντίγραφα Οικονομικών Καταστάσεων 

του Πανεπιστημίου Κύπρου

u		Πιστοποιήσεις όσον αφορά στον έλεγχο 

των Οικονομικών Λογαριασμών του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου από την Ελεγκτική 

Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας 

u		Αντίγραφα του περί Πανεπιστημίου Κύ-

πρου Νόμου

Υπεύθυνη του Γραφείου Υποστήριξης 

Ερευνητικών Προγραμμάτων είναι η κ. Ιωάν-

να Χατζηιωάννου, Λογιστικός Λειτουργός, 

τηλ.: 2289 2424, ηλ. διεύθυνση: joannah@

ucy.ac.cy

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διαχείρι-

σης Κονδυλίων Ερευνητικών Προγραμμάτων 

και Τελικού Ελέγχου περιλαμβάνουν τα ακό-

λουθα:

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, 

το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης σε 

συνεργασία με την Υπηρεσία Σπουδών 

και Φοιτητικής Μέριμνας διοργάνωσε 

την πρώτη σειρά ταχύρρυθμων μαθημά-

των ανάπτυξης δεξιοτήτων για 

φοιτητές.

Τα μαθήματα διεξήχθηκαν 

κατά την περίοδο 29 Μαρτίου-

12 Απριλίου 2006 και κάλυψαν 

συνολικά 23 ώρες εκπαίδευσης, 

από το ακαδημαϊκό προσωπικό 

του Πανεπιστημίου Κύπρου στα 

ακόλουθα θέματα:  

1. Τεχνικές Μελέτης – Κα-

θηγητής Ανδρέας Δημητρίου

2. Συγγραφή Μελετών στις Κοινωνι-

κές Επιστήμες – Αναπληρωτής Καθηγη-

τής Ανδρέας Παπαπαύλου

3. Τέχνη Ταχύρρυθμου Διαβάσματος 

– Επισκέπτης Λέκτορας Τατιάνα Ζαϊκό-

βσκαγια

4. Διεξαγωγή Έρευνας – Λέκτορας 

Γιώργος Σπανούδης

5. Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές 

Επιστήμες  - Επίκουρος Καθηγητής Παύ-

λος Παύλου

6. Προετοιμασία για Εξετάσεις: διά-

βασμα και μνήμη, οργάνωση χρόνου  - 

Επισκέπτης Λέκτορας Βιτάλιος Ζαϊκόβσκυ

Τα μαθήματα προσέφεραν διδάσκον-

τες του Πανεπιστημίου Κύπρου από διά-

φορα Τμήματα.

Από τα ταχύρρυθμα μαθήματα, που 

αποσκοπούσαν στην καλύτερη προε-

τοιμασία των φοιτητών για τις σπουδές 

τους, επωφελήθηκαν συνολικά 50 φοιτη-

τές του Πανεπιστημίου.  Από τα ερωτημα-

τολόγια αξιολόγησης που συμπλήρωσαν 

οι συμμετέχοντες φάνηκε ότι, στο σύνο-

λό τους, οι φοιτητές είχαν θετι-

κή εντύπωση για τα μαθήματα 

και τα βρήκαν βοηθητικά για τις 

σπουδές τους. Ακόμα αξιολόγη-

σαν θετικά την ύλη και τις δρα-

στηριότητες των μαθημάτων 

στο σύνολό τους.

Η δεύτερη σειρά ταχύρρυθ-

μων μαθημάτων προγραμματί-

ζεται για το Χειμερινό Εξάμηνο 

2006-2007.  Το προκαταρκτικό 

πρόγραμμα βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. (κάτω από την ενότητα 

Δραστηριότητες/Αρμοδιότητες).

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. στεγάζεται στο Κτήριο 

Αθηνά, Λεωφ. Αγλαντζιάς 12, Μεσόρο-

φος, τηλ. 2233 5077 εσωτ. 28, ιστοσελίδα: 

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

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Συνεχίζεται στη σελίδα 22

Ν Ε Α ΤΟ Υ Κ Ε.Δ Ι.Μ Α.
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Ανελίξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού 

Ξενής Γεώργιος, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, προήχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή, 01/04/06

Ανδρέου Ανδρέας, Τμήμα Πληροφορικής, προήχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή, 01/04/06

Σαζείδης Γιαννάκης, Τμήμα Πληροφορικής, προήχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή, 01/04/06

Trancoso Pedro, Τμήμα Πληροφορικής, προήχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή, 01/04/06

Σαμαράς Γιώργος, Τμήμα Πληροφορικής, προήχθηκε σε Καθηγητή, 01/05/06

Παπαδόπουλος Γιώργος, Τμήμα Πληροφορικής, προήχθηκε σε Καθηγητή, 01/05/06

Προσλήψεις Διοικητικού Προσωπικού

Μαλλούρης Στέφανος, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, Βοηθός Μηχανογράφησης, 27/03/06

Μίκαλλου Μαρία, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, Βοηθός Μηχανογράφησης,  19/04/06

Παραιτήσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Χατζησταύρου Αντώνης, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Λέκτορας, 01/01/07

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

Comparative Literature and Global 

Studies, Γράμμα, τόμος 13 (2005)

Κυκλοφόρησε από το Αριστοτέλειο Πανε-

πιστήμιο Θεσσαλονίκης το ειδικό τεύχος του 

αγγλόφωνου Περιοδικού Θεωρίας και Κριτικής 

της Λογοτεχνίας Γράμμα, που είναι αφιερωμένο 

στη θεωρία και την πρακτική των Συγκριτικών 

Σπουδών στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης. Το τεύχος, το πρώτο 

που επιμελούνται ακαδημαϊκοί εκτός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, 

επιμελήθηκαν και προλογίζουν οι, Αντώνης Μπαλασόπουλος και Στέ-

φανος Στεφανίδης του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών. Φιλοξενούνται 

μελέτες για την ιστορία της παγκοσμιοποίησης και της σχέσης της με 

την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική και την παραγωγή ακαδη-

μαϊκής γνώσης, για τον επαναπροσδιορισμό της συγκριτικής λογο-

τεχνικής ιστορίας υπό το πρίσμα υπερ-εθνικών παραδειγμάτων, και 

για τη προβληματικοποίηση των εννοιών “κέντρου” και “περιφέρειας” 

μέσω της συγκριτικής μελέτης συγκεκριμένων λογοτεχνικών ρευ-

μάτων ή συγγραφέων. Οι συγγραφείς που φιλοξενούνται είναι κατά 

το πλείστον διεθνώς αναγνωρισμένοι για το έργο τους στο χώρο 

των μελετών για τη συγκριτική λογοτεχνία και τη σχέση πολιτισμού 

και παγκοσμιοποίησης. Ανάμεσα τους είναι οι, Christopher Connery 

(University of California-Santa Cruz), Masao Miyoshi (University of 

California-San Diego), Jοnathan Auerbach (University of Maryland), R. 

Radhakrishnan (University of California-Irvine), και Gregory Lee (Jean 

Moulin University). Περιλαμβάνεται επίσης ειδικό τμήμα βιβλιοκριτι-

κής σημαντικών πρόσφατων συγγραμμάτων που αφορούν τα θέμα-

τα που πραγματεύεται το τεύχος.

Adaptive Approximation Based Control: 

Unifying Neural, Fuzzy and Traditional 

Adaptive Approximation Approaches, Jay 

A. Farrell και Marios M. Polycarpou, Wiley-

Interscience 2006, σσ. 440.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαν-

τικές ερευνητικές εξελίξεις στο τομέα της 

αυτοματοποίησης μη-γραμμικών συστημάτων ελέγχου τα οποία 

είναι βασισμένα σε ανακριβή μοντέλα. Τεχνικές όπως νευρωνι-

κά δίκτυα, ασαφής λογική και άλλες μέθοδοι προσαρμοστικής 

προσέγγισης έχουν εφαρμοστεί. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει 

αυτές τις τεχνικές σε ένα κοινό πλαίσιο το οποίο δίνει την δυ-

νατότητα για το σχεδιασμό και ανάλυση ευφυών συστημάτων 

ελέγχου. Το βιβλίο προορίζεται για μεταπτυχιακούς σπουδαστές 

και ερευνητές όλων των κλάδων της μηχανικής, όπως επίσης και 

για επαγγελματίες που θέλουν να μάθουν νέες μεθόδους τεχνο-

λογίας αυτοματοποίησης και αυτόνομων συστημάτων ελέγχου. 

Το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας του 

Καθηγητή και Πρόεδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-

νικών και Μηχανικών Υπολογιστών, κ. Μ. Πολυκάρπου και του 

Καθηγητή J. Farrell από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας των 

Η.Π.Α. Το βιβλίο έχει πρόσφατα δημοσιευθεί από τον εκδοτικό 

οίκο Wiley-Interscience, έναν από τους πιο έγκυρους εκδοτικούς 

οίκους διεθνώς για τεχνικά βιβλία μηχανικής και πληροφορικής. 

Ε Κ ΔΟ ΣΕ Ι Σ

ΔΟΚΙΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 Από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) έχουν κυκλοφορήσει και μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να τα βρει στο ΚΟΕ (ιστοσελίδα: 

http://www.erc.ucy.ac.cy/), Τμήμα Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Κύπρου τα εξής δοκίμια οικονομικής πολιτικής:

01-06 Zachariadis Th., “An Empirical Time Series Analysis of energy Consumption in Cyprus”, Μάρτιος 2006.

02-06 Christofides L., Kourtellos A. and Stylianou I., “A Small Macroeconomic Model of the Cyprus Economy”, Απρίλιος 2006.

03-06  Βασιλείου Μ., Πασιαρδής Π. και Πασιουρτίδου Ν., «Κρατικές Δαπάνες, Δημόσιο Κεφάλαιο και η Παραγωγικότητα του Ιδιωτι-

κού Τομέα», Μάιος 2006.

 04-06 Χατζησπύρου Σ., Νικολαΐδου Ν. και Πασιαρδής Π., “Η οικονομική ανισότητα στην Κύπρο: 1985-2003”, Μάιος 2006.
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Ε Ρ Ε Υ ΝΑ

Προγράμματα «Έρευνα για Επιχειρήσεις», «EUREKA Κύπρου», 

«Ακολουθία» και «Ερευνητική Υποδομή». 

Λήξη Προθεσμίας: 07 Ιουλίου 2006

Πρόγραμμα «Θεματικές Δράσεις» (Αειφόρος ανάπτυξη, κοι-

νωνία, οικονομία, πληροφορική, τεχνολογία, υγεία) 

Λήξη Προθεσμίας: 14 Ιουλίου 2006

Προγράμματα «ΠΕΝΕΚ» (Κινητικότητα, ένταξη και ενίσχυση) 

και «Φιλοξενία» (έμπειρος και νέος ερευνητής) 

Λήξη Προθεσμίας: 21 Ιουλίου 2006

Προγράμματα «Έρευνα για Επιχειρήσεις», «EUREKA Κύπρου» 

και «Ακολουθία» Λήξη Προθεσμίας: 12 Οκτωβρίου 2006

Πρόγραμμα «Συμμετοχή στο ESF» και «Μέτρα Ανάπτυξης και 

Στήριξης Έρευνας» Λήξη Προθεσμίας: Ανοικτή Πρόσκληση

Για αιτήσεις υποβολής: http://www.research.org.cy

Πρόγραμμα ATLANTIS ( Συνεργασία Ε.Ε. – Η.Π.Α.)

Δράση: Διατλαντικές Συνεργασίες για την Ανάπτυξη Προ-

γραμμάτων (Transatlantic Degree Consortia Projects)

Λήξη Προθεσμίας: 7 Ιουλίου 2006

Δράση: Υποστηρικτικές Δράσεις (Policy Oriented Measures)

Λήξη Προθεσμίας: 7 Ιουλίου 2006

Για αιτήσεις υποβολής: http://ec.europa.eu/education/

programmes/eu-usa/call_en.html 

Πληροφορίες: κ. Ξένια Κωνσταντίνου, Γραφείο Κατάρτισης 

Προτάσεων, Υπηρεσία Έρευνας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, 

τηλ. 2245 2456, ηλ. διεύθυνση: xeniac@ucy.ac.cy 

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2006 -  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩθΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Με το Βραβείο Χέρντερ τιμήθηκε ο Επι-

σκέπτης Καθηγητής του Τμήματος Βυζαν-

τινών και Νεοελληνικών Σπουδών, κ. Νίκος 

Χατζηνικολάου στις 5 Μαΐου 2006 στο Πανε-

πιστήμιο της Βιέννης. Η απονομή του βρα-

βείου στον επί σειρά ετών συνεργάτη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Ομότιμο Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Κρήτης, Επίτιμο Πρόξε-

νο της Ισπανίας στην Κρήτη και ερευνητή 

στο Κέντρο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος του 

Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, έγινε στη 

μεγάλη αίθουσα τελετών του Πανεπιστημί-

ου της Βιέννης από τον Πρύτανη, Καθηγητή 

Georg Winckler.

Ο κύριος Χατζηνικολάου, σύμφωνα με το 

σκεπτικό της επιτροπής διακρίθηκε «για τις 

έρευνές του στην Κοινωνιολογία και την Κοινω-

νική Ιστορία της Τέχνης, οι οποίες άνοιξαν νέες 

προοπτικές στην επιστήμη του. Οι έρευνές του 

για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο εμπλούτισαν 

αποφασιστικά τις γνώσεις μας για το έργο του 

καλλιτέχνη. Ταυτόχρονα, με τις δημιουργικές 

του παρεμβάσεις, τις προσωπικές του επαφές 

και τον ευρύ του ορίζοντα συνέβαλε αποφασι-

στικά στην διεθνοποίηση της ελληνικής ιστο-

ρίας της τέχνης».   

Με το Βραβείο Χέρντερ, το οποίο φέρει 

το όνομα του μεγάλου Γερμανού φιλοσό-

φου, συγγραφέα και ανθρωπιστή Γκότφριντ 

φον Χέρντερ, τιμώνται  προσωπικότητες 

των γραμμάτων και των τεχνών από χώρες 

της ανατολικής και νοτιοανατολικής Ευρώ-

πης, που με το έργο τους συνέβαλαν στη 

διατήρηση και την ενότητα της ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από 

χρυσό μετάλλιο και χρηματικό έπαθλο 

15.000 ευρώ, απονέμεται από το 1963 από 

το γερμανικό «Ίδρυμα Άλφρεντ Τέπφερ», 

πάντα στη Βιέννη, λόγω του ιστορικού και 

γεωπολιτικού ρόλου της στο κέντρο της 

Ευρώπης.  Το Βραβείο έχει απονεμηθεί σε 

προσωπικότητες όπως είναι οι συγγραφείς 

Μίλαν Κούντερα και Ισμαήλ Κανταρέ και 

Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ  
ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΧΕΡΝΤΕΡ

Δ Ι Α Κ Ρ Ι ΣΕ Ι Σ
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Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-

κε την Πέμπτη, 11 Μαΐου 2006, εκδήλωση 

προς τιμήν του Γραμματειακού Προσωπι-

κού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εκδή-

λωση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Ημέρας 

Βοηθών Διοίκησης, η οποία έχει ως στόχο 

την έκφραση εκτίμησης και αναγνώρισης 

της πολύτιμης εργασίας και προσφοράς 

των γραμματέων, που σήμερα καλούνται 

Βοηθοί Διοίκησης.  Η αλλαγή αυτή στον 

τίτλο των γραμματέων, αποτέλεσε φυσικό 

επακόλουθο της επαγγελματικής τους πο-

ρείας και του όλο και περισσότερο απαιτη-

τικού εργασιακού περιβάλλοντος που κα-

λούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά.  

Ομιλήτρια της φετινής εκδήλωσης ήταν 

η κ. Ελένη Σταύρου-Κωστέα, Επίκουρη 

Καθηγήτρια σε θέματα Διοίκησης και Ορ-

γάνωσης, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η κ. Κωστέα 

πραγματεύθηκε το θέμα, Επαγγελματίες με 

όραμα, φιλοδοξίες και στόχους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, η 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 

ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οι-

κονομικών και Διοίκησης, Κοσμήτορες, 

Πρόεδροι Τμημάτων, Προϊστάμενοι Υπη-

ρεσιών και μεγάλος αριθμός του γραμ-

ματειακού προσωπικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου.

ΗΜΕΡΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ν Ε Α Α Π Ο ΤΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ
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JUAN PASCUAL-LEONE

Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Kοι-

νωνικών Επιστημών και Επιστημών της 

Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ανα-

γορεύτηκε ο Καθηγητής  Juan Pascual-

Leone. Η Τελετή Αναγόρευσης πραγμα-

τοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, την Παρασκευή, 

3 Μαρτίου 2006.

Η έρευνα του Juan Pascual Leone 

αφορά ζητήματα γνωστικής ανάπτυξης, 

μάθησης και ατομικών διαφορών. Διευ-

θύνει και συν-διευθύνει πάνω από πενήν-

τα μεταπτυχιακές ή διδακτορικές εργα-

σίες που ελέγχουν σε εμπειρικό επίπεδο 

την αλήθεια των θεωρητικών μοντέλων, 

ενώ τα θεωρητικά του ενδιαφέροντα 

περιλαμβάνουν οργανισμικές – αιτιώ-

δεις θεωρίες γνωστικών λειτουργιών και 

ανάπτυξης, δομική επιστημολογία και 

λογικές-ορθολογιστικές μεθόδους διερ-

γασιών και ανάλυση έργων. Στα σαράντα 

χρόνια της ακαδημαϊκής του καριέρας 

έχει δημοσιεύσει δύο βιβλία και πάνω 

από εκατό κεφάλαια άρθρα σε επιστημο-

νικά περιοδικά της περιοχής του. 

Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Φιλοσοφι-

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου 

αναγορεύτηκε ο Καθηγητής Jean Richard. 

Η Τελετή Αναγόρευσης,   πραγματοποιή-

θηκε στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπι-

στημίου Κύπρου, την Παρασκευή, 7 Απρι-

λίου 2006.

Ο  Jean Richard γεννήθηκε το Φεβρου-

άριο του 1921 στη Γαλλία. Σπούδασε στην 

École des Chartes και την École Pratique 

des Hautes Édutes από όπου έλαβε το Δι-

δακτορικό του τίτλο. Δίδαξε ιστορία και 

λογοτεχνία της Βουργουνδίας στο Παν-

επιστήμιο της Dijon όπου διετέλεσε και 

Διευθυντής του Κέντρου της Βουργουν-

δίας και Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής 

Σχολής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ιστο-

ρία της Λατινικής Ανατολής, την ιστορία 

του βασιλείου της Κύπρου και το δουκά-

το της Βουργουνδίας.

Την προσωπικότητα και το έργο του 

τιμωμένου παρουσίασε ο Επίκουρος Κα-

θηγητής Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήμα-

τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας,  Alexander 

Beihammer. Ακολούθησε η ανάγνωση 

του Ψηφίσματος από τον Κοσμήτορα της 

JEAN RICHARD

Α ΝΑ ΓΟ Ρ Ε Υ ΣΕ Ι Σ

NOAM CHOMSKY

Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Αν-

θρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου αναγορεύτηκε ο Καθηγητής 

Νoam Chomsky. Η Τελετή Αναγόρευσης  

πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελε-

τών του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Πέ-

μπτη, 18  Μαΐου  2006.

Την προσωπικότητα και το έργο του 

τιμωμένου παρουσίασε ο  Επίκουρος 

Καθηγητής Θεωρητικής Γλωσσολογίας 

του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Kleanthes K. 

Grohmann.

Ακολούθησε η ανάγνωση του Ψηφί-

σματος από τον Κοσμήτορα της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών, Καθηγητή 

Στέφανο Στεφανίδη και η αναγόρευση 

του Καθηγητή Νoam Chomsky σε επίτιμο 

διδάκτορα από τον Πρύτανη, Καθηγητή 

Σταύρο Α. Ζένιο. 

Μετά από την περιένδυση του τιμω-

μένου με την τήβεννο του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου, ακολούθησε η αντιφώ-

νηση του Καθηγητή Νoam Chomsky με 

θέμα: Biolinguistic Explorations: Design, 

Development, Evolution. 

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία 

Συνεχίζεται στη σελίδα 23
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Συνεχίζεται στη σελίδα 23



1�

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πρόσφα-

τη πρότασή της σχετικά με την ανάγκη 

για τροποποίηση των Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων, ενθαρρύνει την άμεση 

μεταρρύθμιση όλων των τριτοβάθμι-

ων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεν 

μπορεί να γίνει παρά με το άνοιγμα 

των πυλών τους προς την επιχειρησια-

κή κοινότητα.

Μετά από συζητήσεις όσον αφορά 

τις τροπολογίες των Πανεπιστημίων 

στην Ευρώπη, τον Οκτώβριο του 2005 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Σύνοδο 

του Χάμπτον Κoρτ ζήτησε από την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει προ-

τάσεις ως προς τους τρόπους αξιοποί-

ησης των πόρων στην Ευρώπη σήμερα, 

έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της 

Λισαβόνας.  

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί 

τα κράτη μέλη να απλοποιήσουν την 

πρόσβαση των πανεπιστημίων σε συ-

μπληρωματικές ιδιωτικές πηγές χρη-

ματοδότησης και να άρουν τους φραγ-

μούς για εταιρικές σχέσεις μεταξύ του 

δημόσιου τομέα και της ιδιωτικής οικο-

νομίας. Ακόμα, τα κράτη μέλη καλούν-

ται να κινηθούν προς τη σύσφιξη των 

σχέσεων μεταξύ των Ανώτερων Εκπαι-

δευτικών Ιδρυμάτων, της έρευνας και 

των επιχειρήσεων και να ενισχύσουν 

κατ’ αυτόν τον τρόπο το καινοτόμο και 

ανταγωνιστικό δυναμικό καθώς και τις 

επενδύσεις, ώστε η ΕΕ να διατηρείται 

ανταγωνιστική. 

Σε απάντηση, οι κ.κ. Γιαν Φίγκελ 

και Γιάνεζ Ποτότσνικ, υπεύθυνοι Επί-

τροποι για την Παιδεία και την Έρευνα 

αντίστοιχα, παρουσίασαν πρόταση-

απάντηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

του Χάμπτον Κόρτ στις 10 Μαΐου 2006. 

Και οι δύο ελπίζουν ότι η πρόταση 

αυτή που θα μελετηθεί από το Συμ-

βούλιο στην επόμενη συνάντησή τους 

τον Ιούνιο του 2006, θα δώσει ηχηρά 

μηνύματα και θα λειτουργήσει καταλυ-

τικά δίνοντας δημιουργικές λύσεις ως 

προς την αναβάθμιση των Πανεπιστη-

μίων στην Ευρώπη σήμερα. 

Ο κ. Φίγκελ ανέφερε ότι «οι επι-

βολές βαριών κρατικών κανονισμών 

στα Πανεπιστήμια σήμερα αποτελούν 

έναν από τους τομείς που επιβάλλουν 

μεταρρύθμιση» εφόσον «θέλουμε να 

προωθήσουμε ουσιαστική αυτονομία 

και υπευθυνότητα στα Πανεπιστήμιά 

μας». 

Ο κ. Ποτότσνικ έδωσε το μήνυμα ότι 

ουσιαστικό ρόλο παίζει η συνεργασία 

Πανεπιστημίων και επιχειρηματικού 

κόσμου. «Τα Πανεπιστήμια πρέπει να 

ανοίξουν τις πύλες τους στην επιχει-

ρησιακή κοινότητα και να δεχθούν τη 

δια-θεματικότητα» - συστατικό απα-

ραίτητο για την επιτυχία στον τομέα 

της έρευνας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διακρί-

νει εννέα τομείς αλλαγής και ανανέω-

σης για την επίτευξη μίας οικονομίας 

που να στηρίζεται στη γνώση. Το κάθε 

εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να βρει 

τη χρυσή τομή μεταξύ της εκπαίδευ-

σης, της έρευνας και της καινοτομίας 

και καλείται να επιλέξει τον πρωταρ-

χικό ρόλο που θα διαδραματίσει στην 

κοινότητά του. Αυτό σημαίνει μία εξει-

δικευμένη προσέγγιση με απώτερο 

στόχο την επίτευξη ενός πλαισίου που 

να επιτρέπει την ανάπτυξη των Παν-

επιστημίων ως ισχυρών μονάδων που 

καθορίζουν την παγκόσμια κοινωνία 

και οικονομία μέσω της αριστείας στην 

παιδεία και την έρευνα.    

Οι συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις 

που προτείνει η Επιτροπή είναι:

n	 Αύξηση των μεταπτυχιακών 

φοιτητών με μερική φοίτηση στο εξω-

τερικό ή τη βιομηχανία

n	 Διευκολύνσεις στους φοιτητές 

με κρατικά δάνεια ή κονδύλια εφόσον 

σπουδάζουν ή κάνουν έρευνα σε χώ-

ρες της ΕΕ

n	 Αναγνώριση των ακαδημαϊκών 

πτυχίων και των επαγγελματικών προ-

σόντων και αύξηση της αναγνωρισιμό-

τητας των Ευρωπαϊκών πτυχίων στο 

εξωτερικό

n	 Εισαγωγή εκπαίδευσης σε θέμα-

τα πνευματικής ιδιοκτησίας, επικοινω-

νίας, δικτύωσης, επιχειρηματικότητας 

και ομαδικής εργασίας στον τομέα της 

έρευνας

n	 Επανεστίαση των εκπαιδευτι-

κών προγραμμάτων έτσι ώστε να επι-

τρέπουν ευρύτερη πρόσβαση στο κοι-

νό, λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες και 

ιδιαιτερότητες ατόμων που βρίσκονται 

σε όλες τις ηλικίες αλλά και φάσεις της 

ζωής τους 

n	 Επανεξέταση των κρατικών φοι-

τητικών διδάκτρων και χορηγιών έτσι 

ώστε οι καλύτεροι φοιτητές να μπο-

ρούν να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά 

και ερευνητικά προγράμματα ανεξάρ-

τητα από που προέρχονται      

n	 Επανεξέταση των συστημάτων 

χρηματοδότησης με εστίαση στην επί-

τευξη αποτελεσμάτων δίδοντας έτσι 

στα Πανεπιστήμια την ευθύνη για τη 

στρατηγική αυτοχρηματοδότησής 

τους, ιδιαίτερα όσον αφορά στον ερευ-

νητικό τομέα

n	 Μεγαλύτερη αυτονομία και 

υπευθυνότητα στα Πανεπιστήμια, έτσι 

ώστε να μπορούν να είναι πιο ευέλικτα 

σε αλλαγές. Αυτό μπορεί να σημαίνει 

αλλαγές σε προγράμματα, συγκλίνου-

σες θεματικές, εστίαση σε ερευνητική 

πολιτική, κ.ά. Μπορεί επίσης να συν-

επάγεται και μεγαλύτερη αυτονομία 

όσον αφορά στις προσλήψεις εκπαι-

δευτικού και ερευνητικού προσωπι-

κού. 

Οι προτάσεις αυτές δεν έχουν καμιά 

νομοθετική ισχύ. Παρόλ’ αυτά όμως, 

στοχεύουν σε έναν εκ βάθους προβλη-

ματισμό για αλλαγή και δρουν ως προ-

πομποί στα μέτρα στήριξης της Επι-

τροπής στα μέλη της στο πεδίο αυτό. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται 

να συζητήσει τις πιο πάνω προτάσεις 

στις 15 και 16 Ιουνίου 2006.

Επικοινωνία: κ. Κατιάννα Σπυρίδου, 

Λειτουργός Πανεπιστημίου, Γραφείο 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στις Βρυξέλ-

λες, τηλ. +32 (0)27 885316, ηλ. διεύ-

θυνση: katianna.spyrides@ucy.ac.cy 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΖΗΤΑ Η Ε.Ε.

Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ ΣΥ Ν Ε Ρ ΓΑ ΣΙ Α Σ ΣΤ Ι Σ Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Ε Σ
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Ήλιος και λίγο αεράκι. Οι τέλειες συν-

θήκες για μια εξόρμηση στη θάλασσα. 

Παίρνουμε το αντιηλιακό μας, το καπελά-

κι μας, κατιτί για να τσιμπούμε στην δια-

δρομή και ετοιμαζόμαστε. Το περιμέναμε 

πολύ καιρό και ήμασταν πολύ 

ενθουσιασμένοι. 

Είχαμε κάνει τα θεωρητικά μας 

μαθήματα κατά τη διάρκεια του 

χειμερινού εξαμήνου και ήμασταν 

πλέον έτοιμοι για πρακτική εφαρ-

μογή στο σκάφος. Προσπαθήσα-

με αρκετές φορές να βγούμε στη 

θάλασσα αλλά οι κακές καιρικές 

συνθήκες πάντα μας το χάλαγαν 

και το αναβάλλαμε. Τελικά στις 16 

Απριλίου, ημέρα Κυριακή, ήρθε 

η μεγάλη μέρα. Τα μέλη του Ιστι-

οπλοϊκού Ομίλου κατάφεραν να 

ταξιδέψουν στα ανοιχτά παράλια της Κύ-

πρου και να κάνουν πράξη τα όσα είχαν μά-

θει, με τη βοήθεια του έμπειρου δασκάλου 

τους κ Ανδρέα Σιακκίδη.

Τραβήξαμε τα σχοινιά και ανεβάσαμε 

τη τζένοα και τη μεγίστη (πανιά). Για το 

τριμάρισμα της μεγίστης προσαρμόσαμε 

το άνοιγμα του αετού με την ένταση της 

σκότας της μεγίστης. Για να πετύχουμε το 

κατάλληλο άνοιγμα, τριμμάραμε τη μεγί-

στη μέχρι να είναι παράλληλη με τη μάτσα. 

Προσαρμόσαμε το βάθος λυγίζοντας το 

άλμπουρο και ρυθμίζοντας την τζούντα, 

ενώ προσαρμόσαμε τη θέση του βάθους 

με την ένταση του γραντιού. Ισορροπήσα-

με το τιμόνι με τη θέση του σιδηροδρόμου 

και έπειτα μικρορρυθμίζαμε τη συνολική 

δύναμη της μεγίστης. 

Για το τριμάρισμα της τζένοας χρειάστη-

κε να προσδιορίσουμε τη συνολική ώθηση, 

να προσδιορίσουμε την αποδοτικότητα 

της τζένοας μέσω της γωνιάς του ράουλου 

στο σιδηρόδρομο. Ρυθμίσαμε το βάθος και 

το στρίψιμο μέσω της σκότας, το βάθος και 

το άνοιγμα μέσω της θέσης ρά-

ουλου μπρος-πίσω, το βάθος και 

στρίψιμο μέσω του επιτόνου, ενώ 

τη θέση του βάθους μέσω του 

μανταριού. Λίγο η λαγουδέρα 

(τιμόνι) μας μπέρδευε διότι όταν 

την παίρναμε δεξιά, το σκάφος 

πήγαινε αριστερά.  Τελικά την συ-

νηθίσαμε και τα καταφέραμε. 

Η χαρά, ο ενθουσιασμός και 

η απόλαυση της θάλασσας, της 

διαδρομής και της νέας εμπειρίας 

ήταν έκδηλα στα πρόσωπα μας. 

Αναμένουμε με ανυπομονησία 

την επόμενη εξόρμησή μας και προσκα-

λούμε και όσους ενδιαφέρονται να ζήσουν 

αυτήν την υπεροχή εμπειρία μαζί μας. Σας 

περιμένουμε!!! 

Πληροφορίες: 

κ. Κούλα Φράγκου, τηλ. 9931 2354, 

ηλ. διεύθυνση: sailing@ucy.ac.cy 

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο William Shakespeare 

είναι ένας από τους σημα-

ντικότερους δραματουρ-

γούς όλων των εποχών. Τα 

θεατρικά του έργα, τα σονέ-

τα και τα ποιήματά του είναι 

πηγή έμπνευσης μέχρι και 

τις μέρες μας, οι χαρακτή-

ρες που δημιούργησε δια-

χρονικοί και οικουμενικοί, 

ικανοί να προσαρμοστούν 

σε οποιοδήποτε χωροχρο-

νικό και νοηματικό πλαίσιο 

χωρίς να χάσουν οτιδήποτε από την αξία τους.

Το Πειραματικό Εργαστήρι Δημιουργικής Έκφρασης, σε συνεργα-

σία με τον Όμιλο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, διορ-

γάνωσαν μια σειρά εκδηλώσεων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 

ως φόρο τιμής και σεβασμού προς το μεγάλο δραματουργό.

Κατά τον Απρίλιο, πραγματοποιήθηκαν προβολές ταινιών βα-

σισμένες σε έργα του Shakespeare και δόθηκε μια διάλεξη από 

την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Joanna Montgomery-Byles, με 

τίτλο, Shakespeare the Man and Shakespeare’s Theatre.

Οι εκδηλώσεις είχαν ως αποκορύφωμά τους τη θεατρική πα-

ράσταση Soliloquy: Encountering Shakespeare, που παρουσιά-

στηκε στις 3 Μαΐου 2006 στο Πολυκέντρο Νεολαίας του ΟΝΕΚ. 

Η παράσταση αποτελείτο από μια σειρά αποσπασμάτων 

– μονόλογοι στην πλειοψηφία τους – από έργα του Shakespeare. 

Επιλέγηκαν αποσπάσματα που να αντιπροσωπεύουν διαφορε-

τικούς χαρακτήρες, ο καθένας με τη δική του δυναμική και ση-

μασία, και πάνω σ’ αυτά πειραματιστήκαμε, τα προσεγγίσαμε 

από τη δική μας σύγχρονη ματιά και το αποτέλεσμα φάνηκε επί 

σκηνής... 

Η σαιξπηρική γλώσσα και τα πρόσωπα που αυτή δημιούργησε, 

πήραν σάρκα και οστά και έγιναν άνθρωποι της δικής μας εποχής, 

άμεσοι και αληθινοί!   

Πληροφορίες: κ. Ευθυμία Προική, τηλ. 9933 8757

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΑΙΞΠΗΡ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α



�1

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Ο Όμιλος Τέχνης προσπαθεί 

να προσφέρει στο Πανεπιστή-

μιο Κύπρου, όπου ο κλάδος 

Καλών Τεχνών εκλείπει, τον 

ανάλογο συναισθηματισμό 

και τη φαντασία γύρω από 

τις καταστάσεις που μας πε-

ριβάλλουν καθημερινώς. Δεν 

είναι τυχαίο που σε αρκετά 

έργα τέχνης ο δημιουργός με-

ταφέρει σ’ αυτά, με διάφορες 

τεχνικές, μέρος της ζωής του 

ή ακόμη και καταστάσεις που 

τον προβληματίζουν. Έτσι και 

στον Όμιλό μας δίνουμε την 

ευκαιρία στον κάθε φοιτητή 

να εκφράσει τα συναισθήμα-

τά του και να αποδώσει στο 

χαρτί τη δική του έμπνευση. 

Του δίνουμε την ευκαιρία να 

ξεφύγει από τη ρουτίνα των 

μαθημάτων και να περάσει σε 

ονειρεμένες καταστάσεις που 

μόνο αυτός γνωρίζει. 

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της 

εικαστικής του δραστηριότητας ο Όμιλος Τέχνης, οργάνωσε 

για ένατη συνεχή χρονιά τον ενδοπανεπιστημιακό Διαγωνισμό 

Τέχνης. Προσπάθησε έτσι, να δώσει την ευκαιρία σε κάποιους 

φοιτητές να επιδείξουν το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους 

στον τομέα της Τέχνης. Οι συμμετοχές προέρχονταν από φοιτη-

τές διαφόρων κλάδων, πράγμα που δείχνει ότι η Τέχνη απευθύν-

εται στον κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως νοοτροπίας και σκέψης. 

Στα έργα που εκθέσαμε στην ένατη αυτή ομαδική έκθεση ζω-

γραφικής μπορούσε κάποιος να παρατηρήσει μια ποικιλία από 

τεχνοτροπίες κι αυτό γιατί έγιναν από διαφορετικούς δημιουρ-

γούς, σε διαφορετικές στιγμές και, επομένως, με διαφορετικό 

συναισθηματικό φόρτο. Κριτές των έργων ήταν άτομα με εξει-

δικευμένες γνώσεις γύρω 

από το θέμα, κυρίως καθη-

γητές τέχνης και ζωγράφοι. 

Βραβεύτηκαν τρία έργα και 

δόθηκαν χρηματικά βρα-

βεία για αυτά. Χορηγός των 

χρηματικών βραβείων ήταν 

η Συνεργατική Καϊμακλίου 

και την ευχαριστούμε για 

αυτό. 

Πληροφορίες: 

κ. Γαλάτεια Μεσαρίτου, 

τηλ. 9932 3430

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΧΝΗΣ

Θάλασσα, γαλάζια μοίρα... Θάλασσα 

μνήμη, θάλασσα αγρίμι, θάλασσα αλμύ-

ρα.. Μια θάλασσα χιλιοτραγουδισμένη που 

υμνήθηκε από τους ποιητές και στο όνομά 

της γράφτηκαν χιλιάδες στίχοι και 

τραγούδια. ‘Θάλαττα, Θάλαττα...’ 

αυτό λοιπόν ήταν το  θέμα της πα-

ράστασης που με πρωτοβουλία 

του Ομίλου Τερψιχορίας και με 

τη συνεργασία άλλων έξι ομίλων, 

του δημοσιογραφικού, του π.ε.δ.ε, 

του λογοτεχνικού, του φιλοσοφι-

κού, του αρχαιολογικού, και του 

φωτογραφικού ανεβάστηκε το 

μήνα Μάρτιο στο πλαίσιο των 

εκδηλώσεων των Πανεπιστημί-

ου Κύπρου. Μια παράσταση που 

συνδύαζε μουσική, τραγούδι και χορό (όμι-

λος Τερψιχορίας, όμιλος π.ε.δ.ε), απαγγελίες 

και ωδές προς τη θάλασσα (λογοτεχνικός 

όμιλος), έκθεση φωτογραφίας με θέμα τη 

θαλασσογραφία (φωτογραφικός όμιλος), 

έκθεση των εναλίων ευρημάτων (αρχαιο-

λογικός όμιλος) και διάνθιση του χώρου με 

ρητά που αφορούσαν τη θάλασσα (φιλοσο-

φικός όμιλος). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 

ο δημοσιογραφικός όμιλος βράβευσε τους 

πρωτεύσαντες σε λογοτεχνικό διαγωνισμό 

που είχε προκηρύξει. Εφτά όμιλοι συναντή-

θηκαν και μέσα από μια συν-δημιουργία 

ταξίδεψαν το κοινό, που παρακολούθησε 

την παράσταση, στη θάλασσα 

και στα κύματα, αφήνοντας τελι-

κά την γεύση της αλμύρας και το 

ανήσυχο πνεύμα της θάλασσας 

να συνεπάρει τον κάθε παρευρι-

σκόμενο  μακριά από την ρουτίνα 

της καθημερινότητας σε έναν κό-

σμο παραμυθένιο, σε έναν κόσμο 

μαγικό... Εφτά όμιλοι συναντήθη-

καν και μέσα από μια μεγάλη συ-

νεργασία άφησαν τις καλύτερες 

εντυπώσεις στο κοινό που είχε 

την ευκαιρία να παρακολουθήσει 

την παράσταση αυτή...

Πληροφορίες: κ. Μαρία Γεωργιάδου, 

τηλ. 9977 3274

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΙΑ

1ο βραβείο 2ο βραβείο
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Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 

πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στις 22 Μαρτίου στη 

Λεμεσό. Στην εκδρομή συμμετείχαν οι φοιτητές του 2ου και 3ου  

έτους, μεταπτυχιακοί φοιτητές και ακαδημαϊκοί. 

Η πρώτη επίσκεψη έγινε στα έργα του περιφερειακού δρόμου 

Λεμεσού παρά τους κόμβους Μέσα Γειτονιάς και Αγίου Αθανασί-

ου. Οι μηχανικοί των Δημοσίων Έργων  Λ. Χρίστου, Ν. Κυπραγόρα 

και Λ. Λαζάρου και μηχανικοί της αναδόχου εταιρείας του έργου 

Αδελφοί Ιακώβου έκαναν ξενάγηση στις επιτόπου επισκέψεις. Οι 

φοιτητές είχαν την ευκαιρία να δουν πολλά θέματα στην πράξη 

που δύσκολα παρουσιάζονται ή εξηγούνται στις τάξεις. 

Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

του κλειστού γηπέδου της Λεμεσού. Ξενάγηση στο έργο έκαναν 

οι μελετητές του έργου, ο αρχιτέκτονας καθηγητής κ. Θ. Δαυ-

ίδ και ο πολιτικός μηχανικός κ. Λ. Ιωάννου της εταιρείας KAL 

Engineering και εκπρόσωπος της ανάδοχου εταιρείας του έργου 

CYPARCO. Οι επισκέπτες εντυπωσιάστηκαν από την αρχιτεκτονι-

κή, μηχανική μελέτη και την εκτέλεση του Έργου.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

n	 Ετοιμασία και υπογραφή Οικονομικών Απολογισμών Ερευ-

νητικών Προγραμμάτων προς Χρηματοδότες (“cost statements” της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εκθέσεις Προόδου του Ιδρύματος Προώθη-

σης Έρευνας κ.ά.)

n	 Διεκπεραίωση πληρωμών 

n	 Ενημέρωση Υπευθύνων Ερευνητών για έσοδα

n	 Παροχή πληροφοριών όσον αφορά σε οικονομικές καταστά-

σεις Ερευνητικών Προγραμμάτων (έσοδα – έξοδα).

Υπεύθυνη του Γραφείου Διαχείρισης Κονδυλίων Ερευνητικών Προ-

γραμμάτων και Τελικού Ελέγχου είναι η κ. Τασούλα Μικέλλη, Λογιστι-

κός Λειτουργός, τηλ.: 2289 2317, ηλ. διεύθυνση: tasoulam@ucy.ac.cy

Τα πιο πάνω Γραφεία θα παρέχουν επίσης στήριξη και θα επιλαμ-

βάνονται θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητές τους που αφορούν σε 

Έδρες, Μονάδες, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Εναρκτήριες Χρημα-

τοδοτήσεις. 

Ο Τομέας Οικονομικής Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων 

θα στεγάζεται στο 3ο Όροφο του Κτιρίου Συμβουλίου – Συγκλήτου 

Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στη Πανεπιστημιούπολη και το τηλεομοιό-

τυπο είναι: 2289 2401.

Ο Συντονισμός του εν λόγω Τομέα έχει ανατεθεί στην κ. Θεοδότη 

Χατζηβασιλείου, Λογιστικό Λειτουργό 1ης Τάξης, τηλ.: 2289 2306, ηλ. 

διεύθυνση: theodoti@ucy.ac.cy

ΝΕΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Συνεχίζεται από τη σελίδα 1�

ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Οι πρωτοετείς φοιτητές του Εργαστη-

ρίου Αρχιτεκτονικού Σχεδίου του Προ-

γράμματος Αρχιτεκτονικής, παρουσία-

σαν τις εργασίες σύνθεσής τους σε ομάδα 

κριτών από την Κύπρο και το εξωτερικό 

στις 15 Μαΐου 2006. Το ιστορικό αυτό 

γεγονός αποκτά περισσότερη σημασία 

αφού έλαβε χώρα στο Κτήριο Λήδρας, 

το οποίο θα στεγάσει, από το Σεπτέμβριο 

του 2006, το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής. 

Οι μελέτες και τα σχέδια των φοιτητών, τα 

οποία εκτίθενται στο ισόγειο του Κτιρίου, 

είναι ευδιάκριτα σε όλους τους χρήστες 

της Οδού Λήδρας, γεγονός που καθιστά 

το Κτήριο σημείο επαφής του Προγράμ-

ματος Αρχιτεκτονικής, και κατ’ επέκταση 

του Πανεπιστημίου Κύπρου με το ευρύτε-

ρο κοινό. Διδάσκοντες: Pierre Von Meiss, 

Επισκέπτης Καθηγητής και Χρίστος Χα-

τζηχρίστος, Λέκτορας.

ΣΥ Ν Ε Χ Ε Ι Ε Σ
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Οι παρουσιάσεις των σχεδιαστικών 

μελετών των φοιτητών του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, με θέμα Εργαστήριο 

Δομικών Κατασκευών Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, πραγματοποιήθηκαν 

την Παρασκευή, 12 Μαΐου 

2006, στον Προθάλαμο της 

Αίθουσας Τελετών του Πανε-

πιστημίου Κύπρου. Οι μελέτες 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 

του μαθήματος Οικοδομική – 

Τεχνολογία Κτηρίων, το οποίο 

δόθηκε από τον Επίκουρο Κα-

θηγητή Μάριο Κ. Φωκά.  

Στην αξιολόγηση των έρ-

γων συμμετείχαν, με σχόλιά 

τους, μέλη του Ακαδημαϊκού 

Προσωπικού του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος και ο προ-

σκεκλημένος για το σκοπό αυτό, κ. 

Χριστόδουλος Χριστοδούλου, από το 

Γραφείο Ι. & A. Φιλίππου, ο οποίος έχει 

πολυετή διεθνή πείρα στο σχεδιασμό 

μεταλλικών κατασκευών.

Οι φοιτητές ανέπτυξαν τις προτά-

σεις τους, σε ομάδες των τεσσάρων έως 

πέντε ατόμων, μέσω της μεθοδολογίας 

του ενιαίου σχεδιασμού, με αφετηρία 

την ανάλυση του προτεινόμενου χώρου 

οικοδόμησης στη νέα Πανεπιστημιού-

πολη.  Τη σύνταξη των απαιτούμενων 

λειτουργικών χώρων, με συνολικό εμ-

βαδόν 1.200 τ.μ. σε ενιαία λειτουργικά 

κτήρια, ακολούθησαν η ανάπτυξη της 

μεταλλικής δομικής κατασκευής, ο οι-

κοδομικός σχεδιασμός σε μεγάλη κλί-

μακα και προτάσεις για την ενεργειακή 

επάρκεια των χώρων.

Με τις μελέτες τους, οι φοιτητές 

εφάρμοσαν τις γνώσεις που απέκτη-

σαν μέσω της σπουδής τους 

στο συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, ενώ παράλληλα 

μέσω του οικοδομικού σχε-

διασμού, έλαβαν αποφάσεις 

ανάπτυξης των προτάσεών 

τους στους διάφορους το-

μείς.  

Τα έργα που προτάθηκαν 

και τα θετικά σχόλια που 

εξέφρασαν οι παρευρισκό-

μενοι ακαδημαϊκοί, όπως και 

ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

κ. Πάνος Παπαναστασίου, επιβραβεύ-

ουν την πορεία και την προσπάθεια των 

φοιτητών του Τμήματος και δημιουρ-

γούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για 

την επιτυχή ολοκλήρωση του προπτυ-

χιακού κύκλου σπουδών.  

ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητή Ιωάννη 

Ταϊφάκο, και η αναγόρευση του Καθη-

γητή Jean Richard σε επίτιμο διδάκτορα 

από τον Πρύτανη, Καθηγητή Σταύρο Α. 

Ζένιο. Μετά από την περιένδυση του τι-

μωμένου με την τήβεννο του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου, ακολούθησε η αντιφώνηση 

του Καθηγητή Jean Richard.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία 

τους Εκπρόσωποι των Κομμάτων,  Πρέ-

σβεις, Μέλη του Συμβουλίου και της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

πολλοί άλλοι επίσημοι, μέλη του ακαδη-

μαϊκού και διοικητικού προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, φοιτητές και 

πλήθος κόσμου.

JEAN RICHARD

Την προσωπικότητα και το έργο του τι-

μωμένου παρουσίασε ο Κοσμήτορας της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επι-

στημών της Αγωγής, Καθηγητής Ανδρέας 

Π. Δημητρίου. Ακολούθησε αντιφώνηση 

του Καθηγητή Juan Pascual-Leone.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία 

τους Εκπρόσωποι των Κομμάτων,  Πρέ-

σβεις, Μέλη του Συμβουλίου και της 

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

πολλοί άλλοι επίσημοι, μέλη του ακαδη-

μαϊκού και διοικητικού προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, φοιτητές και 

πλήθος κόσμου.

JUAN PASCUAL-LEONE

τους εκπρόσωποι των Κομμάτων, ο πρώ-

ην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Γιώργος 

Βασιλείου, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής 

κ. Βάσος Λυσσαρίδης, οι Πρέσβεις της Ελ-

λάδος κ. Δημήτριος Ράλλης, και της Τσε-

χίας κ. Martin Varva, μέλη του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου, Δήμαρχοι, πρώην Υπουργοί, 

μέλη του Συμβουλίου και της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, πολλοί άλλοι 

επίσημοι, μέλη του ακαδημαϊκού και διοι-

κητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και άλλων Ιδρυμάτων Τριτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης, φοιτητές και πλήθος 

κόσμου. Εκ μέρους του Πρέσβη των ΗΠΑ 

παρέστη ο κ. Thomas Miller. 

NOAM CHOMSKY
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στους εαυτούς μας τα ίδια κριτήρια που εφαρμόζουμε και στους 

άλλους, και ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να υπολογίζεται ως ένας 

και κανένας περισσότερο από ένας.  Συνέπεια της παραβίασης της 

αρχής της καθολικότητας είναι ότι οι λεγόμενες δημοκρατικές κοι-

νωνίες όπως είναι, για παράδειγμα, οι ΗΠΑ, θέτουν σε ενέργεια με-

θοδεύσεις και πολιτικές οι οποίες κάθε άλλο παρά δημοκρατικές 

είναι έχοντας ως απώτερο στόχο να διαπλάσουν και να κατευθύ-

νουν την κοινή γνώμη σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.  

Ο  Chomsky δε δίστασε να καταγγείλει τον αμφισβητούμενο 

ρόλο των κυρίαρχων ΜΜΕ τα οποία δεν έχουν πλέον ως στόχο 

να ενημερώσουν το κοινό αλλά να υπηρετήσουν την εξουσία δια-

μορφώνοντας τη γνώμη του κοινού και «κατασκευάζοντας τη συ-

ναίνεση» μεταξύ των πολιτών.  ‘Ετσι ακριβώς εξηγείται η αδιαφο-

ρία έως απάθεια την οποία επιδεικνύουν οι πολίτες όχι μόνον των 

ΗΠΑ αλλά και των συγχρόνων κοινωνιών απέναντι στα πολιτικά 

εγκλήματα τα οποία διαπράττονται στο Ιράκ και ενδεχομένως στο 

Ιράν, και απέναντι στην πυρηνική και περιβαλλοντική καταστρο-

φή που από κοινού απειλούν την ανθρωπότητα. 

Για τον Noam Chomsky ο ρόλος του διανοουμένου είναι ουσια-

στικός στις σύγχρονες κοινωνίες όχι μόνον υπό την έννοια ότι ο 

διανοούμενος πρέπει να καταγγέλλει τις παραβιάσεις των ηθικών 

αρχών, της δικαιοσύνης και των ελευθεριών αλλά και υπό την έν-

νοια ότι πρέπει να παρεμβαίνει στα πολιτικά δρώμενα και να απο-

καθιστά την κοινωνική τάξη και δικαιοσύνη. 
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Ο NOAM CHOMSKY ΟΜΙΛΗΤΗΣ  
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ

πρου (1994-1998) απ’ όπου πήρε με άριστα το πτυχίο της από 

το τμήμα ΕΠΑ (Επιστημών της Αγωγής). Το 2004 ενεγράφη στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα  του ιδίου Τμήματος ολοκληρώνοντας 

τις σπουδές της και υποστηρίζοντας δημοσίως, στις 21 Ιουνίου 

2005, διατριβή επιπέδου Μάστερ με θέμα «Εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα παρέμβασης σε μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης για την 

ανάπτυξη αλτρουιστικών – διαπροσωπικών σχέσεων».

Παντρεμένη με τον Παναγιώτη Ντουρή με τον οποίο είχαν 

αποκτήσει το μικρό Φίλιππο, σήμερα τεσσάρων ετών. 

Από το 1998 εργάστηκε στη δημόσια εκπαίδευση ως δασκάλα σε 

διάφορα δημοτικά σχολεία (Σωτήρας Αμμοχώστου, Δασάκι Άχνας, 

Ορόκλινη). Παράδειγμα φωτεινό αδευτέρωτης προσήλωσης στα 

ιδανικά της παιδείας επιδόθηκε με πάθος στο έργο της μόρφωσης 

και της σωστής διαπαιδαγώγησης των νέων παιδιών της Κύπρου, 

κερδίζοντας την αγάπη των μαθητών της καθώς και την εκτίμηση 

και το σεβασμό από όλους τους συναδέλφους και συνεργάτες της. 

* αναδημοσίευση από την εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος, 15/4/06 

Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΣΤΕΛΛΑ ΠΙΤΣΙΛΛΗ
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από ελληνικής πλευράς έχει δοθεί στο παρελθόν σε πολλούς επιφα-

νείς Ελληνες όπως οι, Α. Κριεζής, Γ. Μέγας, Π. Πρεβελάκης, Ι. Κακριδής, 

Ε. Κριαράς, Α. Βακαλόπουλος, Μ. Μανούσακας, Ν. Πεντζίκης, Μ. Αν-

δρόνικος, Κ. Ζήβας, Τ. Αθανασιάδης, Μ. Μερακλής, Κ. Μητσάκης, Ε. 

Μουτσόπουλος, Γ. Μπαμπινιώτης, Θ. Αντωνίου. 

Φέτος, και έπειτα από 43 συνεχή χρόνια απονομής του, το Βραβείο 

Χέρντερ απονέμεται για τελευταία φορά, λόγω της αναδιάρθρωσης 

του προγράμματος του Ιδρύματος Άλφρεντ Τέπφερ, και ο καθηγητής 

Νίκος Χατζηνικολάου είναι και ο τελευταίος Έλληνας που τιμάται με 

το βραβείο αυτό.     

Από το 2007 και μετά, το Βραβείο Χέρντερ μετεξελίσσεται, 

μαζί με άλλα βραβεία του Ιδρύματος Άλφρεντ Τέπφερ, σε ένα 

νέο Ευρωπαϊκό Βραβείο Πολιτισμού, με το οποίο θα τιμώνται 

Ευρωπαίοι νέοι καλλιτέχνες και επιστήμονες από το χώρο των 

εικαστικών τεχνών, της μουσικής, της αρχιτεκτονικής, του κινη-

ματογράφου, της φωτογραφίας, της λογοτεχνίας αλλά και της 

δημοσιογραφίας. 
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ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ 


