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Tι θα διαβάσετε

Άριστη είναι η διοικητική οργάνω

ση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, ενώ το προσωπικό της διαπνέ

εται από έντονο αίσθημα αφοσίωσης 

στην εργασία του, σύμφωνα με εγκε

κριμένους αξιολογητές, οι οποίοι της 

απένειμαν τη διάκριση του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διοίκησης Ποιότητας 

EFQM, «Αναγνώριση για Αριστεία» με 3 

αστέρια. Σημειώνεται ότι πρόκειται για 

την πρώτη βιβλιοθήκη στον ευρύτερο 

ελληνικό χώρο που πετυχαίνει αυτή τη 

διάκριση, η οποία αποτελεί το δεύτερο 

από τα τρία επίπεδα διακρίσεων που 

απονέμονται. 

Το εν λόγω επίτευγμα είναι πολύ τι

μητικό για τη Βιβλιοθήκη, η οποία εξυ

πηρετεί μία πανεπιστημιακή κοινότητα 

που αριθμεί πέραν των 5.000 φοιτητών 

και 1.000 ακαδημαϊκών και ερευνητών, 

αλλά και πολλούς εξωτερικούς χρήστες. 

Η Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», η κα

τασκευή της οποίας έχει εγκριθεί από 

την Πολιτεία, θα αποτελέσει το κομβικό 

σημείο της πανεπιστημιούπολης των 
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Με την ευκαιρία της δωρεάς ξυ

λογραφιών του σημαντικού ζωγρά

φου και χαράκτη Τηλέμαχου Κάνθου 

από το Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος, το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου οργάνωσε 

εκδήλωση στις 25 Νοεμβρίου 2009. 

Οι δώδεκα δωρηθείσες ξυλογραφί

ες ανήκουν στη συλλογή με τίτλο 

«Σκληροί Χρόνοι».. 

Η δωρεά αυτή αποτελείται από 

δώδεκα μαυρόασπρες ξυλογραφίες 

που χάραξε ο καλλιτέχνης ως επί το 

πλείστον μετά τη δραματική περίο

δο της τουρκικής εισβολής στην Κύ

προ. Πολλά από τα έργα των «Σκλη

ρών Χρόνων» είναι εμπνευσμένα 

από μορφές που στο τραγικό διάβα 

τους από τις οθόνες της τηλεόρα

σης ή τις στήλες των εφημερίδων 

συγκλόνισαν τόσο τον καλλιτέχνη, 

ώστε να δώσει έργα πανανθρώπι

νης εμβέλειας που με ωριμότητα έκ

φρασης και τεχνική αρτιότητα συμ

πυκνώνουν αριστουργηματικά την 

ποιότητα του ανθρώπου και καλλι

τέχνη Τηλέμαχου Κάνθου.

Στον χαιρετισμό του ο Πρύτα

νης του Πανεπιστημίου Καθηγητής 

Σταύρος Ζένιος ευχαρίστησε το 

Ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος και ιδιαί

τερα την Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. 

Ελένη Κάνθου για την συμβολή τους 

στην επιτέλεση του έργου του Πανε

πιστημίου. «Τα έργα του Τηλέμαχου 

Κάνθου», τόνισε ο Πρύτανης, «σε 

ένδειξη εκτίμησης για την ευγενική 

χειρονομία του Ιδρύματος Τηλέμα
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χος Κάνθος, έχουν αναρτηθεί στην Αί

θουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου και 

θυμίζουν σε όσους διαχειρίζονται την 

πορεία του Πανεπιστημίου Κύπρου τους 

σκληρούς χρόνους που ακόμα διέρχεται 

η πατρίδα μας. Σε βάθος χρόνου», πρό

σθεσε ο Πρύτανης, «το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου προτίθεται να δημιουργήσει 

μια πινακοθήκη με έργα των σημαντι

κότερων Κυπρίων ζωγράφων, γλυπτών, 

χαρακτών–εκπροσώπων όλων των καλ

λιτεχνικών τάσεων και τεχνοτροπιών». 

Με την ευκαιρία των εκατόν χρόνων από 

τη γέννηση του Τηλέμαχου Κάνθου το 

2010, ο κ. Ζένιος προκήρυξε διαγωνισμό 

τέχνης, με τίτλο, «Τηλέμαχος Κάνθος». Οι 

όροι του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν 

αργότερα στην ιστοσελίδα του Πανεπι

στημίου Κύπρου και στον τύπο.

Για τον μεγάλο δημιουργό και δάσκα

λο, το ζωγράφο και πρώτο χαράκτη της 

Κύπρου, μίλησε ο Καθηγητής Μαθηματι

κών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Στάθης Παπαροδίτης. Μεταξύ 

άλλων, τόνισε ότι ο Τηλέμαχος Κάνθος 

είναι μοντέρνος καλλιτέχνης και το κοινό 

του είναι η Κύπρος. Είναι μοντέρνος καλ

λιτέχνης όχι μόνο διότι μας δίνει με τις ξυ

λογραφίες του της σειράς «Σκληροί Χρό

νοι», «μία άποψη από τα προβλήματα και 

τη ζωή της εποχής του …», με την οπτική 

και συγκινησιακή του πείρα φορτισμένη 

από τα γεγονότα του πολέμου, του ξερι

ζωμού και της καταστροφής του 1974, 

αλλά και διότι αυτή η πείρα εξακολουθεί 

να παραμένει επίκαιρη τριάντα δύο χρό

νια μετά τη δημιουργία της τελευταίας 

του ξυλογραφίας της σειράς αυτής. 

Ο κ. Παπαροδίτης πρόσθεσε ότι η 

εικαστική γλώσσα που χρησιμοποίησε 

ο Τηλέμαχος Κάνθος για να αποτυπώσει 

τον πόνο και την οδύνη είναι άρρηκτα 

δεμένη και συνυφασμένη με αυτό που 

ήθελε να εκφράσει. 

Οι γραμμές του μαύρου από τις πιο 

λεπτά σκαλισμένες μέχρι τις πιο χοντρά 

στοιχειοθετημένες συνυπάρχουν με 

το άσπρο σε μία τέτοια ισορροπία που 

δίνουν στο σχέδιο μια ιδιαίτερη εκφρα

στικότητα, το αναδεικνύουν με ένα τρό

πο μοναδικό και συνταρακτικά δυνατό. 

Έτσι, το μαύρο και το άσπρο της ξυλο

γραφίας, το φαινομενικά φτωχό αυτό 

δισύλλαβο αλφαβητάριο, μετατρέπεται 

στα χέρια του Κάνθου σε ένα εικαστι

κά πολύ δυνατό εργαλείο με το οποίο 

συνθέτει εικόνες δυνατές, λαξευμένες 

στο υλικό τους με βαθειά ευαισθησία 

και ζηλευτή μαστοριά. Είναι εικόνες που 

αφυπνίζουν τον συναισθηματισμό μας 

και την αισθητική μας, εικόνες που είναι 

αδύνατο να μας αφήσουν αδιάφορους. 

Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη 

δωρεά, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

προσέφερε στην Πρόεδρο του Ιδρύμα

τος, κ. Ελένη Κάνθου, αναμνηστικό δώρο. 

Η κ. Κάνθου στην αντιφώνησή της ευχα

ρίστησε το Πανεπιστήμιο κι όλους όσοι 

συνέβαλαν στη διοργάνωση της εκδήλω

σης για την παρουσίαση των έργων του 

Τηλέμαχου Κάνθου. Η συμβολική τοπο

θέτησής τους στο χώρο της αίθουσας της 

Συγκλήτου, πρόσθεσε η κ. Κάνθου, είναι 

αμφίδρομα τιμητική και για τον καλλιτέ

χνη και για το Πανεπιστήμιο. Όσοι θεω

ρούμε την τέχνη στοιχείο ζωογόνο σαν 

το αέρα, το νερό και τη φωτιά, συμπλή

ρωσε η πρόεδρος του Ιδρύματος, πιστεύ

ουμε πως η ενέργεια που αποπνέουν τα 

έργα αυτά, με την καρτερική πίστη τους 

στο καλό και ανθρώπινο, τη διαμαρτυρία 

τους ενάντια στο άδικο και απάνθρωπο 

και το πολύ υψηλό επίπεδο της τέχνης 

τους, θα είναι αντίδωρο στην τιμητική 

θέση που τους δόθηκε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

κυκλοφόρησε ειδικό έντυπο, το οποίο 

μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τους χαιρε

τισμούς του Προέδρου του Συμβουλίου 

κ. Χάρη Χαραλάμπους και του Πρύτανη, 

Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου καθώς και 

όλα τα έργα της δωρεάς.

δέκα χιλιάδων μελλοντικών φοιτητών 

και, παράλληλα, θα εξυπηρετεί όλους 

τους επιστήμονες και ερευνητές της 

χώρας, πέραν της παν επιστημιακής κοι

νότητας, ως η κύρια ερευνητική βιβλιο

θήκη.

Οι δυνατότητες και οι δραστηριό

τητες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη

μίου Κύπρου δεν αφορούν όμως μόνο 

τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύμα

τα της χώρας. Αφορούν αυτή καθαυτή 

την πορεία της Κύπρου προς την κοι

νωνία της γνώσης και την απρόσκο

πτη ροή επιστημονικής, οικονομικής 

και πολιτιστικής πληροφόρησης. Για 

να υλοποιηθεί το όραμα και να γίνει η 

Κύπρος περιφερειακό κέντρο τριτοβάθ

μιας εκπαίδευσης στην νοτιοανατολική 

Μεσόγειο, πέραν της ανάπτυξης των 

Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών 

Ιδρυμάτων, πρέπει να υπάρχει μια σύγ

χρονη Βιβλιοθήκη διεθνούς εμβέλειας 

και προδιαγραφών, ικανή να υποστηρί

ζει ένα τέτοιο εγχείρημα. Η Βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, ιδιαίτερα 

όταν αυτή στεγαστεί στο αναμενόμε

νο κτήριο της ΒιβλιοθήκηςΚέντρου 

Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», με 

τις στρατηγικές συμμαχίες της και την 

πληροφοριακή υποδομή της θα είναι σε 

θέση να συμβάλει ουσιαστικά στην επί

τευξη του στόχου αυτού. 

Σε δήλωσή του ο Διευθυντής της 

Βιβλιοθήκης Δρ Φίλιππος Τσιμπόγλου 

εξέφρασε την ικανοποίησή του από τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης και δι

αβεβαίωσε ότι η Βιβλιοθήκη του Παν

επιστημίου Κύπρου θα συνεχίσει να 

βελ τιώνεται και να διακρίνεται με κύριο 

στόχο της την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πολιτών. Αυτό είναι άλλωστε η ου

σία της βράβευσης: η εμπέδωση ενός 

συστηματικού τρόπου συνεχούς βελτί

ωσης.
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Από τον περασμένο Δεκέμβριο το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει γίνει μέλος της 

Πανεπιστημιακής Ένωσης Γαλλοφωνίας 

(Agence Universitaire de la Francophonie). 

Η Πανεπιστημιακή Ένωση Γαλλοφωνίας 

είναι ένας οργανισμός που έχει ως κύρια 

αποστολή την διασύνδεση, σε διεθνές 

επίπεδο πανεπιστημίων, ανώτατων εκπαι

δευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων με 

γλώσσα εργασίας την Γαλλική.

Πρωταρχικός στόχος είναι η δη

μιουργία δικτύων και κάθε μορφής συν

εργασιών, η υποστήριξη συλλογικών 

δραστηριοτήτων και η δημιουργία ισχυ

ρότερων δεσμών μεταξύ των ιδρυμάτων 

που συμμετέχουν σ’ αυτή, αλλά και η ανά

πτυξη της κινητικότητας φοιτητών, διδα

σκόντων και ερευνητών στο πλαίσιο του 

γαλλόφωνου πανεπιστημιακού χώρου.

Έχει επίσης στόχο την προώθηση 

της χρήσης της γαλλικής γλώσσας στους 

τομείς των νέων τεχνολογιών, της πλη

ροφορίας, της επικοινωνίας και της διδα

σκαλίας. Προωθεί την εξ αποστάσεως εκ

παίδευση, την ενίσχυση της παγκόσ μιας 

αλληλεγγύης μεταξύ των πανεπιστημια

κών τμημάτων γαλλικών σπουδών αλλά 

και μεταξύ των πανεπιστημίων διαφορε

τικών γλωσσικών ομάδων.

Η Πανεπιστημιακή Ένωση της Γαλλο

φωνίας είναι παρούσα σ΄ όλες τις ηπεί

ρους, με πάνω από 420 αντιπροσώπους. 

Κάθε χρόνο χορηγεί πάνω από 2.000 υπο

τροφίες. Ο προϋπολογισμός των 40 εκα

τομμυρίων ευρώ, προέρχεται κυρίως από 

τη Γαλλική Κυβέρνηση, και σε μικρότερο 

βαθμό, από τον Καναδά, το Κεμπέκ  Κα

ναδά, τη ΒαλλονίαΒρυξέλλες, την Ελβε

τία και το Καμερούν. Η έδρα της Πανελλή

νιας Ένωσης Γαλλοφωνίας βρίσκεται στο 

Μοντρεάλ.

Κατά την πρόσφατη διερευνητική 

τριήμερη επίσκεψη δύο Διευθυντών του 

Οργανισμού στην Κύπρο, και ειδικότερα 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, διεξήχθησαν 

συνομιλίες με τον Αντιπρύτανη Ακαδη

μαϊκών Υποθέσεων κ. Κώστα Χριστοφίδη 

και τον Πρόεδρο και τα μέλη του Τμή

ματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρο

νων Γλωσσών για τις νέες ευκαιρίες σε 

διεθνείς συνεργασίες, για συμμετοχή σε 

προγράμματα κινητικότητας, σε δίκτυα 

ερευνητών και για συμμετοχή σε ερευνη

τικά προγράμματα και χρηματοδότηση 

διεθνών συνεδρίων.

Η ένταξη του Πανεπιστημίου Κύπρου 

στην  Πανεπιστημιακή Ένωση της Γαλλο

φωνίας θα προσφέρει στο Πανεπιστήμιο, 

στα μέλη του διδακτικού προσωπικού 

και στους φοιτητές νέες ευκαιρίες για 

διεθνείς συνεργασίες, συμμετοχή σε προ

γράμματα κινητικότητας, συμμετοχή σε 

δίκτυα ερευνητών, συμμετοχή σε ερευ

νητικά προγράμματα, χρηματοδότηση 

διεθνών συνεδρίων, και άλλα οφέλη που 

προκύπτουν από την ένταξη του Πανεπι

στημίου Κύπρου σε ένα μεγάλο διεθνές 

πανεπιστημιακό ερευνητικό δίκτυο.

Πληροφορίες: http://www.auf.org/ 

ΕΝΤΑξΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΕΝΩΣΗ γΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ

Μεγάλη είναι η αποδοχή του προγράμματος MBA του Πανε

πιστημίου Κύπρου, αφού σε διάστημα μόλις τεσσάρων χρόνων 

λειτουργίας του, ο αριθμός των φοιτητών έχει σχεδόν διπλασια

στεί. Σύμφωνα με τον συνολικό απολογισμό του προγράμματος, 

από το 2006 μέχρι σήμερα, ο αριθμός των φοιτητών από 67 που 

ήταν το 2006, έφτασε το 2009 τους 105. Τα στοιχεία αυτά αποδει

κνύουν ότι η Κυπριακή κοινωνία, τόσο οι επαγγελματίες, όσο και 

οι φοιτητές, εμπιστεύονται ολοένα και περισσότερο το Μεταπτυ

χιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανε

πιστημίου Κύπρου. Το Πρόγραμμα υλοποιεί με σταθερά βήματα 

τους διαχρονικούς του στόχους, που είναι η διαμόρφωση των 

ηγετών του αύριο και η επίτευξη τομών στην κοινωνία.

Μια προσεκτική ανάλυση του 4ετούς έργου του Προγράμμα

τος, το οποίο αποτελεί ίσως το πιο δημοφιλές μεταπτυχιακό πρό

γραμμα στην Κύπρο και το οποίο έχει αγκαλιαστεί, τόσο από φοι

τητές όσο και από οργανισμούς, δείχνει την ανοδική του πορεία 

από τους αριθμούς και την ποιότητα των αιτήσεων αλλά και των 

φοιτητών του. Μέχρι και το παρόν ακαδημαϊκό έτος ο αριθμός 

των φοιτητών έφθασε τους 360, ενώ ο αριθμός των αιτή σεων 

ξεπέρασε τις 1.000

Όσον αφο

ρά τον μέσο όρο 

ηλικίας όλων των 

φοιτητών του Προ

γράμματος, αυτός 

ανέρχεται στα 32 

χρόνια και παραμέ

νει σταθερός στα 

τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος. Σχετικά με το 

φύλο των φοιτητών, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ισορροπία 

μεταξύ του αριθμού των γυναικών και ανδρών φοιτητών στο 

Πρόγραμμα. Η ίδια ισορροπία παρατηρείται και στους εργοδό

τες των φοιτητών, που προέρχονται από το δημόσιο/ημικρατικό 

και τον ιδιωτικό τομέα. Οι τομείς απασχόλησης των φοιτητών 

του Προγράμματος, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχουν ως 

εξής: δημόσιος 30%, ημικρατικός 13%, ιδιωτικός 27%, αυτοεργο

δοτούμενοι 1% και φοιτητές πλήρους φοίτησης, 29%. 

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στα τηλέφωνα 

22892400 καθημερινά και στην ιστοσελίδα www.mba.ucy.ac.cy. 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι 15 Απριλίου 2010.

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟγΡΑΜΜΑ MBA 

Creating leaders with vision 

2289 2400     www.mba.ucy.ac.cy

Ν Ε Α
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Αναγνωρίζοντας την υποχρέωση που έχει απέναντι στην 

Κοινωνία και ειδικότερα στους νέους ανθρώπους όσον αφορά 

την Οδική Ασφάλεια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διά του Πρύτα

νή του υπέγραψε στις 14 Ιανουαρίου 2010, σε ειδική Τελετή που 

πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό παρουσία του Προέδρου 

Χριστόφια, την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλεια.

Προηγήθηκε η κατάθεση της δέσμευσης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και η έγκρισή της από την αρμόδια Επιτροπή της Ευρω

παϊκής Ένωσης

ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΧΑΡΤΑ γΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Δέσμευση Πανεπιστημίου Κύπρου

1. Διαχείριση στόλου οχημάτων Πανεπιστημίου Κύπρου

(α) Έλεγχος, συντήρηση οχημάτων σε τακτή βάση για επιβε

βαίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και της ασφάλειας τους .

(β) Αγορά οχημάτων με τις πιο ψηλές προδιαγραφές ασφά

λειας.

2.  Εκπαίδευση προσωπικού και φοιτητών

(α) Οργάνωση σεμιναρίων για εκπαίδευση του προσωπικού 

και φοιτητών σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

(β) Παραγωγή ή/και μετάδοση από τον ραδιοφωνικό σταθ

μό UCY Voice μηνυμάτων οδικής ασφάλειας με ειδική στόχευση 

τους φοιτητές.

(γ) Οργάνωση διαγωνισμών και εκδηλώσεων στην Πανεπι

στημιακή Κοινότητα για θέματα Οδικής Ασφάλειας. 

3.  Δημιουργία Υποδομής στους χώρους του Πανεπιστημίου

(α) Κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων 

εντός της Πανεπιστημιούπολης για ασφαλή διακίνηση πεζών και 

ποδηλατιστών και ατόμων με ειδικές ικανότητες

(β) κατασκευή ανισόπεδων προσβάσεων για χρήση από πε

ζούς και ποδηλάτες και ένωση δικτύου ποδηλατόδρομου με την 

ευρύτερη περιοχή Αγλαντζιάς. 

4. Έρευνα – Εφαρμογή μέτρων

(α) Διεξαγωγή ερευνών σε μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινό

τητας (Φοιτητές, Ακαδημαϊκό  και Διοικητικό Προσωπικό) όσον 

αφορά τη χρήση οχημάτων, την πυκνότητα φοιτητόκοσμου  ανά 

περιοχή για πιθανές λύσεις / εφαρμογές / δρομολογήσεις μέσων 

μαζικής  μεταφοράς για μείωση του αριθμού ιδιωτικών οχημά

των που κινούνται στους δρόμους. 

(β) Άλλες έρευνες σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας 

όσο αφορά στην οδική συμπεριφορά.

ΥΠΟγΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ γΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστη

μίου Κύπρου και ο Όμιλος Εταιρειών Χ.Α. 

Παπαέλληνας & Σια ΛΤΔ ανακοίνωσαν την 

παροχή μιας υποτροφίας βάσει ακαδη

μαϊκών κριτηρίων για το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

(ΜΒΑ) σε φοιτητές οι οποίοι έγιναν δεκτοί 

στο Πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 

20082009 σε μια αμοιβαία προσπάθεια 

που κάνουν να κτίσουν γέφυρες επικοι

νωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της 

ευρύτερης κοινωνίας. 

Η υποτροφία του Ομίλου Παπαέλ

ληνα παραχωρήθηκε στον κ. Γιώργο Κο

μοδρόμο και την κ. Στυλιανή Πετρούδη, 

φοιτητές στο Επαγγελματικό Μεταπτυ

χιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επι

χειρήσεων (ΜΒΑ), στο πλαίσιο τελετής 

που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, στις 

24 Νοεμ βρίου 2009, στην Πανεπιστημι

ούπολη. Η παραχωρηθείσα υποτροφία 

ανέρχεται σε 10,250 Ευρώ, ίση με το συ

νολικό ύψος των διδάκτρων για φοίτη

ση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Σε κάθε 

φοιτητή απονεμήθηκε το ποσό των 5,125 

Ευρώ. Την τελετή απονομής χαιρέτησε ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θέλοντας 

να εκφράσει δημόσια τις ευχαριστίες του 

προς τον Όμιλο Εταιρειών Χ.Α. Παπαέλ

ληνας & Σια ΛΤΔ για τη γενναιόδωρη συν

εισφορά του προς το Πρόγραμμα ΜΒΑ, 

επισήμανε ότι η προσφορά στην παιδεία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επέν

δυσης στην κοινωνία. Ο Όμιλος Παπαέλ

ληνα με τη συνεισφορά του, αποδεικνύει 

έμπρακτα ότι εκτιμά και αναγνωρίζει το 

ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση 

στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης. 

Η σύνδεση μεταξύ του επιχειρηματικού 

κόσμου και του Πανεπιστημίου Κύπρου 

αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ανά

πτυξη και την πρόοδο. Στο πλαίσιο τέ

τοιων συνεργασιών συνδυάζεται και αξι

οποιείται η τεχνογνωσία και η εμπειρία 

του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού 

κόσμου, προσφέροντας μια διαφορετική 

προσέγγιση στην προσπάθεια για εκσυγ

χρονισμό και ενίσχυση της οικονομίας 

του τόπου μας. 

Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα ΜΒΑ 

έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες των εργαζομένων επαγγελμα

τιών. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 

δύο χρόνια, ενώ τα μαθήματα προσφέ

ρονται βραδινές ώρες (18:0022:00) στην 

ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Το 

πρόγραμμα MBAπλήρους φοιτήσεως 

προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα, έχει 

διάρκεια ένα έτος και οι διαλέξεις διεξάγο

νται τις πρωινές  και απογευματινές ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες για το 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου 

Κύπρου μπορείτε να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του Προγράμματος www.

mba.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσετε στο 

τηλ. 2289 2400 ή να αποστείλετε email 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση mba@ucy.

ac.cy.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ 
ΣΤΟ ΠΡΟγΡΑΜΜΑ ΜΒΑ

Ν Ε Α
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Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπροσωπώ

ντας την Κύπρο, συμμετείχε στην ετή

σια συνάντηση της Διεθνούς Επιτρο

πής για την Επιστημονική Εξερεύνηση 

της Μεσογείου (CIESM – International 

Commission for the Scientific Exploration 

of the Mediterranean), που έλαβε χώρα 

στο Μονακό στις 4 Δεκεμβρίου 2009. Στη 

συνάντηση αυτή συμμετείχε εκ μέρους 

της Κύπρου ο Αναπληρωτής Διευθυντής 

του Ωκεανογραφικού Κέντρου Δρ Γιώρ

γος Ζωδιάτης, ο οποίος επίσης είναι μέ

λος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του 

CIESM.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡγΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
γΙΑ ΤΗΝ ΕξΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟγΕΙΟΥ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ

O εκπρόσωπος της Κύπρου Δρ Γιώργος Ζωδιάτης στη συνάντηση του CIESM μεταξύ του Προέδρου του 

CIESM Πρίγκιπα του Μονακό Albert II και του Υπουργού του Μονακό κ. Jean Paul Proust.

Κοντά στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου βρέθηκε για ακόμη 

μία φορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφού την Τρίτη, 12 Ιανου

αρίου, ο Πρύτανης Σταύρος Ζένιος και ο Αντιπρύτανης Ακαδη

μαϊκών Υποθέσεων Κωνσταντίνος Χριστοφίδης επισκέφθηκαν 

το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Ριζοκαρπάσου και πα

ρέδωσαν στους Διευθυντές τους, κ. Χριστόδουλο Παρπότα και 

κ. Λουκία Λυσσάνδρου, επιταγές ύψους 900 ευρώ, από ίδια 

έσοδα του Ιδρύματος ως εισφορά. Η χειρονομία αυτή πραγμα

τοποιείται στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης του Ιδρύματος, 

αντί αποστολής χριστουγεννιάτικων καρτών στους φίλους και 

συνεργάτες του. Περαιτέρω, το Πανεπιστήμιο, όπως άλλωστε 

πράττει κάθε χρόνο, απέστειλε 52 βιβλία ως δωρεά, συνεισφέ

ροντας στον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών των Σχολείων του 

Ριζοκαρπάσου και συνεπώς στην παροχή μεγαλύτερων ευκαιρι

ών μάθησης για τους μαθητές τους.

Την αποστολή του Πανεπιστημίου υποδέχθηκαν οι Διευθυ

ντές και οι Δάσκαλοι των Σχολείων καθώς και οι 16 μαθητές του 

Γυμνασίου και του Λυκείου, οι 19 του Δημοτικού και οι 4 του νη

πιαγωγείου, οι οποίοι έλαβαν με χαρά, ως αναμνηστικό δώρο, 

μία κούπα με το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς 

και ζαχαρωτά.

Αναφερόμενος στην επίσκεψη ο Πρύτανης σημείωσε ότι η 

δίψα των παιδιών του Ριζοκαρπάσου για μάθηση είναι αξιοθαύ

μαστη και ότι παρά τις δυσμενείς συνθήκες κάτω από τις οποίες 

ζουν και φοιτούν, η αγάπη τους για τα γράμματα και τις τέχνες δεν 

επηρεάζεται, αλλά ενδυναμώνεται. «Οι μαθητές του Ριζοκαρπά

σου μας διδάσκουν ότι μπορούμε να είμαστε ένας δημιουργικός 

λαός χωρίς φοβίες και ανασφάλειες. Με το παράδειγμά τους μας 

δείχνουν το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε: το δρόμο που 

καλλιεργεί στους πολίτες το αίσθημα της αυτοπεποίθησης ότι 

μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα και να επιτύχουμε τους 

προσωπικούς μας στόχους, πράγμα που μας βοηθά να κοιτάμε 

μακριά επιδιώκοντας φιλόδοξα οράματα», πρόσθεσε ο Πρύτανης.

Ν Ε Α
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Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α

Ο Χορευτικός Όμιλος, στο πλαίσιο της πολύπλευρης δράσης 

του, συμμετείχε στην εκδήλωση «Αφιέρωμα στα έθιμα του γά

μου του Καραβά», που διοργάνωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα Κα

ραβιωτών στις 3 Δεκεμβρίου 2009. Το πρόγραμμα της εκδήλω

σης περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, την παρουσίαση του δίτομου 

έργου της κ. Πίτσας Πρωτοπαπά, Τα έθιμα του παραδοσιακού γά-

μου στην Κύπρο, καθώς επίσης και την τιμητική βράβευση της κ. 

Πρωτοπαπά για το πλούσιο συγγραφικό της έργο και την προσ

φορά της στα πολιτιστικά δρώμενα του Καραβά. Το Χορευτικό 

Συγκρότημα του Πανεπιστημίου Κύπρου κλήθηκε να παρουσιά

σει έθιμα του γάμου του Καραβά και συγκεκριμένα σκηνές από 

το ράψιμο του κρεβατιού και το καμάρωμα της νύφης, το στό

λισμα και το ζώσιμο της νύφης και του γαμπρού και τη Δευτέρα 

του γάμου. Παρουσίασε, επίσης, γυναικείους και αντρικούς αντι

κριστούς χορούς με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής. Οι παρ

ευρισκόμενοι συγκινήθηκαν αναπολώντας τα έθιμα του τόπου 

τους και ευχαρίστησαν τα μέλη του Χορευτικού Συγκροτήματος 

για τη γλυκιά αναδρομή στο παρελθόν. Η εκδήλωση έκλεισε με 

απονομή πλακετών από τον Δήμο Καραβά σε όλα τα μέλη του 

Συγκροτήματος που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Ο Χορευτικός 

όμιλος με τη συμμετοχή του σ’ αυτή την εκδήλωση ενδυνάμωσε 

τη συνεργασία του με τον Δήμο Καραβά και έδωσε την εικόνα 

μιας νεολαίας που ενδιαφέρεται για την προβολή της πολιτιστι

κής μας κληρονομιάς.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ γΑΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΡΑΒΑ

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κέντρο Διδασκαλί

ας και Μάθησης συνεχίζει να προσφέρει ταχύρρυθμα μαθήματα 

προς τους φοιτητές. Τα μαθήματα αποσκοπούν στην καλύτερη 

προετοιμασία των φοιτητών για τις σπουδές τους και καλύπτουν 

διάφορα θέματα. 

Η 8η σειρά μαθημάτων διεξήχθηκε την περίοδο 26 Σεπτεμ

βρίου 2009  14 Νοεμβρίου 2009 και τα μαθήματα, τα οποία κά

λυψαν 48 ώρες εκπαίδευσης, είχαν ως εξής: 

1. Έρευνα στις ανθρωπιστικές σπουδές  Παύλος Παύλου, 

Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα ΑΓΓ. 

2. Τεχνικές μελέτης : α) Προγραμματισμός μελέτης, β) Πα-

ρουσίαση μελέτης - Μαρίνα Ροδοσθένους, Ειδικός Επιστή

μονας, Τμήμα ΒΝΕ.

3. Εισαγωγή στη MatLab - Γιώργος Γεωργίου, Καθηγητής Τμή

μα ΜΑΣ.

4. Επιστημονική συγγραφή σύμφωνα με το American 

Psychological Association - Κώστας Φάντη, ΕΕΠ, Τμήμα 

ΨΥΧ.

5. Ετοιμασία βιβλιογραφίας - Δήμος Χαρμπής, Λέκτορας, Τμή

μα ΠΜΜΠ

6. Συγγραφή διπλωματικής εργασίας στα οικονομικά - Πά

ρις Κλεάνθους, Λέκτορας, Τμήμα ΟΙΚ. 

7. Συγγραφή ακαδημαϊκού δοκιμίου για τις ανθρωπιστικές 

και κοινωνικές επιστήμες - Ελένη Καλοκαιρινού, Επικ. Καθη

γήτρια, Τμήμα ΚΦΙ.

8. Προετοιμασία και παρουσίαση για μελέτες περιπτώσεων 

- Άλκης Λοϊζίδης, Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα ΔΔΕ. 

9. Διεξαγωγή βιβλιογραφικής έρευνας στις κοινωνικές και 

ανθρωπιστικές επιστήμες - Βίκτωρ Ρουδομέτωφ, Επίκ. Κα

θηγητής, Τμήμα ΚΠΕ. 

10.  Εισαγωγή στη Maple  Χρίστος Ξενοφώντος, Αναπλ. Καθ., 

Τμήμα ΜΑΣ. 

11. Αξιοποίηση συγχρόνων τεχνολογικών εργαλείων στη 

διεξαγωγή έρευνας και συγγραφή μελέτης - Νικόλας Μου

σουλίδης, Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα ΕΠΑ. 

12.  Παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων - Λούκας 

Πέτρου, Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα ΠΜΜΠ

Τα μαθήματα παρακολούθησαν συνολικά 189 φοιτητές από 

διάφορα τμήματα σε όλα τα επίπεδα σπουδών. 

Η 9η σειρά μαθημάτων θα διεξαχθεί κατά το Εαρινό Εξάμη

νο 200910. Το πρόγραμμα με τη δήλωση συμμετοχής βρίσκεται 

στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. www.ucy.ac.cy/~kedima. 

Ν Ε Α  ΤΟΥ  Κ Ε. Δ Ι . Μ Α .

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ ΔΕξΙΟΤΗΤΩΝ γΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ



7

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

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού διε

θνούς προγράμματος World Water 

Monitoring Day πραγματοποιήθηκε από 

το Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλον

τος Γαία του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό 

τη διεύθυνση της Δρος Δέσπως Κάσινου 

εκδήλωση με τίτλο, Προστασία και Έλεγ-

χος Ρύπανσης Νερών από Παιδιά. 

Το πρόγραμμα αυτό το οποίο τε

λεί υπό την εποπτεία του οργανισμού 

Water Environment Federation και του 

International Water Association (IWA), εί

ναι ένα διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης 

και ενημέρωσης για την προστασία των 

υδάτινων πόρων, το οποίο στοχεύει στην 

ενεργό εμπλοκή των πολιτών και ειδικό

τερα των παιδιών στην παρακολούθηση 

της ποιότητας των υδάτινων σωμάτων. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πέραν των 

70 χωρών παγκοσμίως.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθη

κε στην Κύπρο για πρώτη φορά στις 19 

Δεκεμβρίου 2009, περιελάμβανε έναν 

αριθμό δραστηριοτήτων. Παιδιά ηλικί

ας 58 χρονών συναντήθηκαν στο χώρο 

της Πανεπιστημιούπολης όπου πραγμα

τοποιήθηκε παρουσίαση και συζήτηση 

σχετικά με τη σημασία του νερού και την 

προστασία της ποιότητάς του από την 

ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου. Στη 

συνέχεια μετέβησαν στο Πάρκο του Αγί

ου Γεωργίου Αθαλάσσας, όπου με τη χρή

ση ειδικών δοχείων πραγματοποιήθηκε 

δειγματοληψία νερού από τη λίμνη. Τα 

παιδιά συμμετείχαν ενεργά στη μέτρηση 

παραμέτρων ποιότητας του νερού στο 

Εργαστήριο. Συγκεκριμένα μετρήθηκαν 

οι παράμετροι της θερμοκρασίας, του 

διαλυμένου οξυγόνου, της αγωγιμότητας 

και του πεχά, ενώ σχολίασαν οπτικά την 

παράμετρο της θολερότητας. Με βάση 

τα αποτελέσματα των μετρήσεων και 

των παρατηρήσεων που πραγματοποιή

θηκαν «κατά τη συγκεκριμένη ημέρα της 

επίσκεψης, παρατηρήθηκε αυξημένη θο-

λερότητα του νερού και μειωμένο ποσοστό 

διαλυμένου οξυγόνου, ενώ οι υπόλοιπες 

παράμετροι κυμαίνονταν σε φυσιολογικά 

επίπεδα». Στη συνέχεια ακολούθησαν 

δραστηριότητες σχετικές με το οικοσύ

στημα της λίμνης, ενώ τα παιδιά παρακο

λούθησαν υδρόβιους μικροοργανισμούς 

με το μικροσκόπιο. Η εκδήλωση έδειξε 

ότι τα μικρά παιδιά παρά το νεαρό της 

ηλικίας τους μπορούν να συμμετέχουν 

ενεργά σε ερευνητικές δραστηριότητες 

οι οποίες μπορούν να αποβούν καθορι

στικές για την προστασία του περιβάλλο

ντος και του πλανήτη. Τα παιδιά έδειξαν 

μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό, 

πράγμα που οδήγησε στην απόφαση η 

δραστηριότητα αυτή να πραγματοποιεί

ται σε ετήσια βάση με στόχο όλο και πε

ρισσότερα παιδιά στην Κύπρο να έχουν 

την ευκαιρία να συμμετέχουν στο πρό

γραμμα αυτό. 

Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009, στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου βραβεύτηκε η πρωτοετής φοιτήτρια του Προγράμμα

τος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αναστασία Εφφέ. Το χρηματικό βρα

βείο, το οποίο απονέμεται για δέκατη συνεχή χρονιά στη φοιτήτρια με την 

ψηλότερη βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πρόγραμμα Γαλλι

κής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, θεσμοθετήθηκε 

ύστερα από πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής 

στη Μέση Εκπαίδευση. Το βραβείο απονέμεται εις μνήμην της Μιχαηλίνας 

Κεφάλα που διετέλεσε Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Επιθεωρή

τρια Γαλλικής Γλώσσας στο Υπουργείο Παιδείας. Στόχος του βραβείου είναι η 

ενθάρρυνση και επιβράβευση των φοιτητών που επιλέγουν το Πρόγραμμα 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. 

Στην τελετή παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Κα

θηγητών Γαλλικής, οι Επιθεωρήτριες Γαλλικής Γλώσσας στο Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού, Διευθυντές και διδάσκοντες της γαλλικής γλώσσας σε σχολεία 

Μέσης Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι του Γαλλικού Πολιτιστικού Κέντρου, ο Διευ

θυντής και μέλη του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου Γλωσσών του Πανε

πιστημίου Κύπρου και ο Πρόεδρος και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του 

Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕγΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΥΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΟΣ γΑΛΛΙΚΗΣ 
γΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟγΙΑΣ

Η Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής 

Γλώσσας, κ. Μαρία Κωνσταντίνου  με την πρωτοετή φοιτήτρια 

του Προγράμματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Αναστασία Εφφέ



8

Η οικονομική κρίση και το μέλλον της κυπριακής οικονομίας 

αναλύθηκαν σε βάθος στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε 

στις 10 Δεκεμβρίου 2009 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο 

της σειράς εκδηλώσεων με τίτλο, Λόγος και Αντίλογος. 

Στη συζήτηση συμμετείχαν, ο Διοικητής της Κεντρικής Τρά

πεζας της Κύπρου κ. Αθανάσιος Ορφανίδης, ο πρώην Υπουργός 

Οικονομικών κ. Μιχάλης Σαρρής, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευ

τικής Επιτροπής Οικονομικών κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, και ο 

Διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστη

μίου Κύπρου Καθηγητής Πάνος Πασιαρδής. Συντονιστής της εκ

δήλωσης ήταν ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστη

μών και Διοίκησης, Καθηγητής Λούης Χριστοφίδης.

Στα εισαγωγικά του σχόλια ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι 

θα πρέπει να γίνει αντιληπτό πως οι απαντήσεις που θα δώσουμε 

για τη διαχείριση της κρίσης θα διαφοροποιήσουν τις οικονομίες 

που θα ανακάμψουν πλήρως από τις οικονομίεςzombie που θα 

παγιδευτούν σε παρατεταμένη περίοδο υποτονικότητας. Προσέ

θεσε ότι σε περιόδους μεγάλων οικονομικών κρίσεων προσφέρε

ται ευκαιρία για επίλυση δομικών προβλημάτων στην οικονομία.

Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας αναφέρθηκε στις μα

κροοικονομικές εξελίξεις καθώς και τις προβλέψεις για τις συν

θήκες της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Σε ό,τι αφορά τις 

προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας για τους κύριους δείκτες της 

εγχώριας οικονομίας, ο κ. Ορφανίδης ανέφερε ότι ο ρυθμός ανά

πτυξης του ΑΕΠ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 1.3% το 2009, 

ενώ οριακή αύξηση της τάξης του 0,3% αναμένεται το 2010. Το 

2011 αναμένεται συγκρατημένη ανάκαμψη της τάξης του 1.8%, σε 

συνάρτηση με την ανάκαμψη των εμπορικών μας εταίρων. 

Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών κ. Σαρρής έκανε την εκτί

μηση ότι δεν πρόκειται να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές στα 

επόμενα λίγα χρόνια και ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα αυ

ξηθεί, αν συνεχιστεί ο καταποντισμός των δημοσίων εσόδων και 

η αλόγιστη αύξηση των δαπανών. 

Παρόμοια, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οι

κονομικών κ. Νικόλας Παπαδόπουλος τόνισε ότι η Κύπρος αντι

μετωπίζει δομικό πρόβλημα, εξηγώντας πως η οικονομία μας 

θα βελτιώνεται αλλά θα χειροτερεύουν τα δημόσια οικονομικά. 

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, επιβάλλεται η εφαρμογή ενός 

εθνικού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας. 

Τέλος, ο κ. Πασιαρδής, Διευθυντής του Κέντρου Οικονομι

κών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σημείωσε ότι η κυπρι

ακή οικονομία αντιμετωπίζει διαρθρωτικά προβλήματα, όπως 

είναι η αποσύνδεση της αμοιβής από την παραγωγικότητα εργα

σίας και ο ανεπαρκής ανταγωνισμός, που εμποδίζουν τις αγορές 

εργα σίας και αγαθών να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. 

Μετά το τέλος των εισηγήσεων ο Κοσμήτορας της Σχολής Οι

κονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Καθηγητής Λούης Χριστοφί

δης σχολίασε τα σημαντικά θέματα που εγέρθηκαν κατά τη διάρ

κεια της συζήτησης. Σύμφωνα με τον κ. Χριστοφίδη, η εισήγηση 

για επέκταση της περιόδου ισχύος του ανεργιακού επιδόματος 

ενέχει σοβαρά προβλήματα. Σχολίασε ότι η στήριξη των μακρο

χρόνια ανέργων θα πρέπει να γίνει μέσω άλλων κοινωνικών προ

γραμμάτων. Τέλος, σε ότι αφορά τον διάλογο για την ΑΤΑ, ανέφερε 

πως, αν αυτός αρχίσει, πρέπει να επικεντρωθεί σε μια γενική θεώ

ρηση για το πώς πρέπει να προσαρμόζονται οι ονομαστικοί μισθοί 

σε αλλαγές του τιμάριθμου και της παραγωγικότητας. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

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

Τον Οκτώβριο του 2009 το Τμήμα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας και η Ερευ

νητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πα

νεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσαν το 

διεθνές επιστημονικό συνέδριο “Eastern 

Mediterranean Metallurgy and Metalwork 

in the Second Millennium BC”. Το συνέδριο 

διοργανώθηκε προς τιμή του διακεκρι

μένου αρχαιολόγου Καθηγητή James D. 

Muhly, o ο οποίος αναγορεύτηκε σε επί

τιμο διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, 

για τη σημαντική συνεισφορά του στην 

αρχαιολογία και στην αρχαία ιστορία της 

Ανατολικής Μεσογείου. Στο συνέδριο 

συζητήθηκαν ζητήματα που άπτονται 

της μεταλλουργίας και μεταλλοτεχνίας 

της Ανατολικής Μεσογείου, με κέντρο 

βάρους την Κύπρο και το ρόλο της στην 

παραγωγή, διακίνηση και τεχνολογία των 

μετάλλων κατά την Εποχή του Χαλκού και 

την Εποχή του Σιδήρου. Περιελάμβανε 

είκοσι έξι ανακοινώσεις από διακεκριμέ

νους αρχαιολόγους πανεπιστημίων της 

Ευρώπης και της Αμερικής, μεταξύ των 

οποίων και πολλοί παλιοί συνεργάτες 

αλλά και φοιτητές του Καθηγητή Muhly. 

Τα πρακτικά θα δημοσιευτούν από τον 

εκδοτικό οίκο Oxbow Books.

EAsTErn MEdiTErrAnEAn METAllurgy And METAlwork 
in ThE sEcond MillEnniuM Bc
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Στην κατάμεστη αίθουσα Βερεγγάρια του Κέντρου Ευα

γόρα Λανίτη πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 

2009, η Εναρκτήρια Διάλεξη του έκτου χρόνου διαλέξεων του 

Ελεύθερου Πανεπιστήμιου του Δήμου Αμμοχώστου στην Λε

μεσό, με εισηγητή τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητή Χρηματοοικονομικών και Διοικητικής Επιστήμης 

Σταύρο Α. Ζένιο και Συντονιστή τον Δήμαρχο Αμμοχώστου κ. 

Αλέξη Γαλανό. 

Ο Πρύτανης ανέπτυξε ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα με 

τίτλο, Οικονομικές και εκπαιδευτικές προτεραιότητες της Ευρω-

παϊκής Κύπρου. Ειδικότερα πρότεινε δύο προτεραιότητες που 

αφορούν την οικονομία, δύο που αφορούν την παιδεία και μια 

πρόταση που αφορά την πολιτική μας κουλτούρα, οι οποίες θα 

πρέπει να υλοποιηθούν με σκοπό να αναδειχτεί η Κύπρος ως 

ένας σημαντικός ευρωπαίος εταίρος.

Η ανάλυση του θέματος άρχισε με μια περιγραφή των 

όψεων της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, όπως προκύ

πτουν από τη μελέτη στατιστικών δεδομένων της Eurostat και 

της Υπηρεσίας Στατιστικής και Ερευνών της Κυπριακής Δημο

κρατίας. Σύμφωνα με τον κ. Ζένιο, από τα στοιχεία προκύπτει 

ότι: α) η κυπριακή κοινωνία στηρίζεται στις υπηρεσίες, β) η 

κυπριακή κοινωνία μετασχηματίζεται ραγδαία σε πολυπολιτι

σμική και γ) η Κύπρος υστερεί των ευρωπαίων εταίρων της σε 

πολλούς σημαντικούς δείκτες.

Με βάση τα πιο πάνω συμπεράσματα ο Πρύτανης του Παν

επιστημίου Κύπρου πρότεινε ότι η ευρωπαϊκή Κύπρος θα πρέ

πει να υιοθετήσει μια ορθολογική προσέγγιση στη διαχείριση 

των οικονομικών προκλήσεων, να αναγνωρίσει την καινοτομία 

ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και να ενεργοποιήσει τη δι

αδικασία γνώση-καινοτομία-οικονομική ανάπτυξη· θα πρέπει 

να αναπτύξει πανεπιστημιακά κέντρα αριστείας ευρωπαϊκών 

προδιαγραφών, να καλλιεργήσει μία νέα γενιά Κυπρίων με αί

σθημα ταυτότητας και αυτοπεποίθησης, και να αναδείξει μία 

σύγχρονη γενιά δημιουργικών ηγετών. 

Ο Συντονιστής της διάλεξης κ. Αλέξης Γαλανός, αφού σχο

λίασε ότι η κυπριακή οικονομία εισέρχεται σε περίοδο παρατε

ταμένης ύφεσης, τόνισε ότι οι στόχοι πρέπει να αντικαταστή

σουν τα συνθήματα. 

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό εκ μέρους των  

τριών διοργανωτών ο Δήμαρχος Αμμοχώστου, ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Αρχισυντάκτης του Ραδιοτηλεο

πτικού σταθμού Capital κ. Δημήτρης Μιχαλακάκος. Παρευρέ

θηκαν επίσης φοιτητές του Πανεπιστημίου και πλήθος κόσμου. 

Ο Έκτος Χρόνος Διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστη

μίου Δήμου Αμμοχώστου στη Λεμεσό διοργανώνεται από 

το Δήμο Αμμοχώστου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Ρα

διοτηλεοπτικό Σταθμό Capital, με χορηγούς το Συνεργατικό 

Ταμιευτήριο Λεμεσού και το Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λα

νίτη και χορηγό Επικοινωνίας την εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος. 

Οι διαλέξεις, που είναι ανοικτές για το κοινό, πραγματοποι

ούνται την τελευταία Τρίτη κάθε μήνα και διαρκούν μέχρι και 

τις 25 Μαΐου 2010. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  •  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ  •  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
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Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθηκε το 

τέταρτο σεμινάριο με θέμα, Οδηγός βελτί-

στων πρακτικών για τη σύναψη και εκτέλε-

ση δημοσίων συμβάσεων. Στο σεμινάριο 

αυτό συμμετείχαν 88 συνολικά μέλη του 

Διοικητικού Προσωπικού τόσο από τις 

Υπηρεσίες όσο και από τις Σχολές. Κατά 

την διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετ

έχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερω

θούν για την διενέργεια και την υλοποί

ηση προσφορών που αφορούν δημόσιες 

συμβάσεις.

ΟΔΗγΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ γΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑψΗ  
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

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

Το ετήσιο χριστουγεννιάτικο πάρτι για το προσωπικό του 

Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 11 

Δεκεμβρίου 2009, στον πολυχώρο Στοά στη Λευκωσία. 

Ακαδημαϊκοί και διοικητικοί μέσα σε ένα εορταστικό κλίμα 

είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν εκλεκτό φαγητό και κρασί, 

να κουβεντιάσουν μακριά από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, 

να χορέψουν, να τραγουδήσουν και να χαρούν την χριστουγεν

νιάτικη ατμόσφαιρα που επικρατούσε καθόλη τη διάρκεια της 

βραδιάς.

ΧΡΙΣΤΟΥγΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Μέσα σε εποικοδομητικό κλίμα, 

πραγματοποιήθηκαν, στις 28 και 29 Ια

νουαρίου 2010, οι Ετήσιες Γενικές Συνε

λεύσεις του ακαδημαϊκού και διοικητικού 

προσωπικού αντίστοιχα, τις οποίες συνε

κάλεσαν οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπι

στημίου Κύπρου. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος 

παρουσίασε στο ακαδημαϊκό και διοικη

τικό προσωπικό τους στόχους του Πανε

πιστημίου Κύπρου για το 2010, μεταξύ 

των οποίων περιλαμβάνεται η λειτουργία  

τριών νέων κτηρίων, η έναρξη της ανέ

γερσης του κτηρίου της βιβλιοθήκης 

«Στέλιος Ιωάννου», η λειτουργία της 

Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, η 

εφαρμογή προνοιών Σχεδίου Μεταρ

ρύθμισης που αφορούν το Πανεπιστήμιο 

και ο διορισμός Επιτρόπου Διοίκησης 

(Οmbudsman) στο Πανεπιστήμιο. 

Όπως ανέφερε ο Πρύτανης, στόχος εί

ναι μέχρι το 2020 το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

να συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τα 

1,000 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσ μίως. 

Το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προ

σωπικό είχε επίσης την ευκαιρία να ενη

μερωθεί από τον Πρύτανη για το έργο 

που επιτελείται στο Πανεπιστήμιο και τα 

επιτεύγματα του Ιδρύματος, αλλά και να 

θέσει τα ερωτήματα που το απασχολούν 

και να κάνει τις εισηγήσεις του στις Πρυ

τανικές αρχές. 

ΕΤΗΣΙΕΣ γΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟΥ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Επίτιμος Διδάκτορας της Φιλοσο

φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύ

πρου αναγορεύτηκε o διεθνώς κατα

ξιωμένος αρχαιολόγος και ιστορικός 

Καθηγητής James D. Muhly του Πανε

πιστημίου της Pennsylvania. Η Τελετή 

Αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε στην 

Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 

2009. Την τελετή τίμησαν με την πα

ρουσία τους ο πρόεδρος και άλλα μέλη 

του Συμβουλίου του Παν επιστημίου 

Κύπρου, ο πρώην υπουργός Εσωτερι

κών Δρ Ανδρέας Παναγιώτου, ο Ομότι

μος Καθηγητής κ. Βάσος Καραγιώργης, 

Διευθυντής του Ιδρύματος Λεβέντη, ο 

Διευθυντής του Αμερικανικού αρχαιο

λογικού ερευνητικού ινστιτούτου της 

Κύπρου Δρ Tom Davis, οι Αναπλ. Διευ

θύντριες του Τμήματος Αρχαιοτήτων 

Δρ Μαρίνα Ιερωνυμίδου και Δρ Μαρία 

Χατζηκωστή, ο πρώην Διευθυντής του 

Τμήματος Αρχαιοτήτων Δρ Σοφοκλής 

Χατζησάββας, ο πρώην διευθυντής του 

Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης 

Δρ Γ. Κωνσταντίνου, Κύπριοι αρχαιο

λόγοι, καθηγητές του Πανεπιστη μίου 

Κύπρου, άνθρωποι των γραμμάτων και 

των τεχνών καθώς και μεγάλος αριθμός 

μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοι

τητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρ

χαιολογίας. Παρόντες ήταν επίσης και 

είκοσι πέντε καθηγητές ξένων πανεπι

στημίων, ερευνητές και αρχαιολόγοι δι

εθνούς κύρους, οι οποίοι συμμετείχαν 

στο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε 

το Τμήμα ΙΣΑ προς τιμή του καθηγη

τή Muhly τις μέρες που ακολούθησαν 

την αναγόρευση. Ανάμεσα τους και 

ο παλαιότερος συνεργάτης και φίλος 

του καθηγητή Muhly, Robert Maddin, 

ομότιμος καθηγητής του University of 

Pennsylvania.

O Καθηγητής James D. Muhly είναι 

ένας από τους διαπρεπέστερους ερευ

νητές της αρχαιολογίας και αρχαίας 

ιστορίας της Ανατολικής Μεσογείου 

και της αρχαίας μεταλλουργίας. Είναι 

Ομότιμος Καθηγητής στο University of 

Pennsylvania, όπου δίδασκε για 30 χρό

νια, διετέλεσε Διευθυντής της Αμερικα

νικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην 

Αθήνα και έχει λάβει πολλές τιμητικές 

διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και το 

Pomerance Science Medal του Αρχαιο

λογικού Ινστιτούτου της Αμερικής. 

Ήταν ένας από τους ελάχιστους κα

θηγητές σε πανεπιστήμια της Αμερικής 

που περιελάμβανε την Κυπριακή Αρ

χαιολογία στα μαθήματα που δίδασκε, 

και που μάλιστα έστρεψε πολλούς από 

τους μαθητές του, αναγνωρισμένους 

σήμερα επιστήμονες, στην αρχαιολο

γία του νησιού. Τα τελευταία 40 χρόνια 

έχει δημοσιεύσει βιβλία και εκατοντά

δες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 

πρακτικά συνεδρίων και βιβλία. 

Ένα μεγάλο μέρος του έργου του εί

ναι αφιερωμένο στην Κυπριακή Αρχαι

ολογία. Η επιστημονική του συμβολή 

στην ανάδειξη του χαρακτήρα του νη

σιού ιδιαίτερα κατά την Ύστερη Εποχή 

του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του 

Σιδήρου είναι μοναδική. Η έρευνα που 

διεξήγαγε πάνω στην αρχαία κυπριακή 

μεταλλουργία και μεταλλοτεχνία, σε συ

νεργασία με τον Robert Maddin και την 

Tamara Stech, αποτελεί ορόσημο για 

την ανάδειξη της πραγματικής σημασί

ας της Κύπρου τόσο ως χαλκοπαραγω

γού χώρας όσο και ως πρωτοπόρου δυ

νάμεως στην ανάπτυξη της μεταλλουρ

γίας και μεταλλοτεχνίας στον ευρύτερο 

χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Την προσωπικότητα και το έργο 

του τιμωμένου παρουσίασε η Αντιπρό

εδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρ

χαιολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Βασιλική Κασσιανίδου η οποία ανάμεσα 

σε άλλα τόνισε το εύρος της παιδείας 

του, την προσφορά του στην Κυπριακή 

αρχαιολογία και τη συμβολή του στην 

επιστήμη της αρχαιολογίας. Έκλεισε 

την ομιλία της τονίζοντας ότι λίγοι είναι 

οι άνθρωποι που έχουν προσφέρει ανι

διοτελώς τόσα στην Κύπρο. 

Ακολούθησε η ανάγνωση του Ψηφί

σματος από τον Κοσμήτορα της Σχολής 

Καθηγητή Μιχάλη Πιερή και η αναγό

ρευση του Καθηγητή James D. Muhly σε 

Επίτιμο Διδάκτορα από τον Αντιπρύτα

νη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγη

τή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη. Μετά από 

την περιένδυση του τιμωμένου με την 

τήβεννο του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

ακολούθησε η αντιφώνηση του τιμωμέ

νου με θέμα, Parallel Careers.

Ο JAMEs d. Muhly 
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ο Καθ. James D. Muhly  πλαισιόμενος από τον Καθ. Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και τους στενούς φίλους και συνεργάτες του,  Ομότιμους Καθηγητές Βάσο Καραγιώργη και 

Robert Maddin και την ιταλίδα αρχαιολόγο Fulvia Lo Schiavo.
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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν καθηγητές, 

φοιτητές και πολιτειακοί παράγοντες τη δημόσια συζήτηση 

που διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Αντιπροσωπεία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και ο Όμιλος προ

βληματισμού για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας με θέμα, 

Η εκπαίδευση και το μέλλον, με κύριους ομιλητές τον Υπουργό 

Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, κ. Ανδρέα Δημητρίου και την 

Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της 

Ελλάδας, κ. ‘Αννα Διαμαντοπούλου. Η εκδήλωση έλαβε χώραν 

την 1η Φεβρουαρίου 2010 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπι

στημίου Κύπρου. 

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέας Δημη

τρίου στην ομιλία του με θέμα «Παιδεία, Πολιτική και Επιστήμες 

Μάθησης στις δημιουργικές κοινωνίες του 21ου αιώνα», τόνισε ότι 

το όραμα που έχει το Υπουργείο του για την παιδεία στηρίζεται 

στις μεγάλες αξίες του ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού τις 

οποίες επιχειρεί να μεταγράψει, ώστε να έχουν νόημα για μια 

σύγχρονη ανοιχτή δημιουργική δημοκρατία. 

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά

των της Ελλάδας κ. Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία έδωσε την 

ομιλία στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίη

σε στην Κύπρο, ανέπτυξε το θέμα, «Καινοτομία στην εκπαίδευση 

και εκπαίδευση στην καινοτομία». Στην ομιλία της η κ. Διαμαντο

πούλου τόνισε ότι η εκπαίδευση στην καινοτομία προϋποθέτει 

την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστή

ματος, ενώ η καινοτομία στην εκπαίδευση προϋποθέτει την 

παραγωγή καινοτόμων ιδεών από τους εκπαιδευτικούς. Σε ό,τι 

αφορά την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση σε Κύπρο και Ελλάδα, 

η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι πρόκειται για μια ριζική αλλαγή 

του εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία εντάσσει την καινοτο

μία στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση στην καινοτομία, δη

μιουργώντας ένα ανοιχτό και ευέλικτο σχολείο που θα χρησιμο

ποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα για τη διδασκαλία. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου –ο οποίος συντό

νιζε τη συζήτηση κατά τον χαιρετισμό του τόνισε ότι ιδιαίτερα 

στην κυπριακή κοινωνία εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης και 

με άλυτο το εθνικό πρόβλημα, σε μια κοινωνία που υπάρχουν 

τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών που αποκτούν πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση, τα ερωτήματα γιατί και προς τι η παιδεία πρέπει να 

απαντηθούν επιτακτικά. Ο κ. Ζένιος υπογράμμισε ότι η παγκο

σμιοποίηση με την πολυπλοκότητα, την πολυπολιτισμικότητα 

και την αβεβαιότητα, οι σύγχρονες τεχνολογίες με τη ραγδαία 

ανάπτυξη των γνώσεων, οι σύγχρονες οικονομίες, όπου η γνώ

ση αποτελεί τον κύριο μοχλό για οικονομική ανάπτυξη και κοι

νωνική συνοχή, μας προκαλούν να εκπαιδεύσουμε δημιουργι

κούς πολίτες, οι οποίοι να είναι σε θέση να αφομοιώνουν ετερο

γενή ερεθίσματα, να συνθέτουν τις αντιθέσεις και να επιλύουν 

συγκρούσεις. 

Παρόμοια, στον χαιρετισμό της η κ. Ανδρούλλα Καμιναρά, 

επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι στις προκλήσεις για την Ευρω

παϊκή Ένωση περιλαμβάνεται και η ανάγκη να επενδύουν τα 

κράτημέλη της ΕΕ ετησίως ανά σπουδαστή της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε επίπεδα ανάλογα εκείνα των ΗΠΑ. Ο κ. Λάρκος 

Λάρκου, Πρόεδρος του ΟΠΕΚ Κύπρου, στον χαιρετισμό του ση

μείωσε ότι η κοινωνία που μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλή

σεις είναι η κοινωνία που γνωρίζει το διεθνές και το ευρωπαϊκό 

περιβάλλον και προγραμματίζει με ποιο τρόπο να τις αντιμετω

πίσει. Τέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής 

των Αντιπροσώπων κ. Νίκος Τορναρίτης τόνισε ότι η ελληνική 

παιδεία, η ευρωπαϊκή παιδεία των ανοικτών οριζόντων αποτε

λεί τη μόνη απάντηση στις σημερινές προκλήσεις. 

Μετά το πέρας των δύο ομιλιών αναγνώσθηκε ο χαιρετισμός 

της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου, η οποία έχει προταθεί ως Επίτρο

πος της ΕΕ για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσ

σία και τη νεολαία, τέθηκαν ερωτήσεις και έγιναν ουσιαστικές 

παρεμβάσεις και τοποθετήσεις από έγκριτα μέλη της κυπριακής 

και της διεθνούς κοινότητας, όπως τον κ. Σωκράτη Δεληβογια

τζή, Καθηγητή Φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, τον κ. Τάκη Γαβριηλίδη, Πρόεδρο της επιτροπής 

Παιδείας του ΔΗΚΟ, την κ. Στέλλα Κυριακίδου, βουλευτή του 

ΔΗΣΥ και μέλος της επιτροπής υγείας της Βουλής κ.ά. 

Η ΥΠΟΥΡγΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΣΤΟ Π.Κ.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ, «Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 
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Το Γραφείο Αποφοίτων οργάνωσε 

στις 1920 Δεκεμβρίου 2009 εκδηλώ

σεις, περιλαμβανομένης μιας παιδικής 

μουσικής παράστασης, με αφορμή τον 

εορτασμό των Χριστουγέννων. Στόχος 

ήταν η δημιουργία μιας όμορφης εορτα

στικής ατμόσφαιρας στα κεντρικά κτή

ρια του Πανεπιστημίου και η προσφορά 

δραστηριοτήτων τόσο για τα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και το 

ευρύτερο κοινό.

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε 

ένα χριστουγεννιάτικο χωριό στην εσω

τερική αυλή του κεντρικού κτηρίου του 

Πανεπιστημίου όπου πωλείτο φαγητό 

και ροφήματα, χειροποίητα χριστουγεν

νιάτικα στολίδια, βιβλία κ.ά. Συμμετείχαν 

επίσης φοιτητικοί όμιλοι του Πανεπιστη

μίου, παιδικές και άλλες χορωδίες, φι

λαρμονικές ορχήστρες και άλλα μουσικά 

σχήματα για τη διασκέδαση του κοινού. 

Επίσης, εγκαταστάθηκαν παιχνίδια για τα 

παιδιά. 

Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, 

παρουσιάστηκε και η παιδική μουσική 

παράσταση με τίτλο, Αγησίλαγος στην 

Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύ

πρου. Ο αφηγητής του παραμυθιού, Αντώ

νης Καφετζόπουλος ξετύλιξε με μοναδικό 

τρόπο, παρέα με μια ομάδα μουσικών, τις 

περιπέτειες ενός λαγού που του αρέσει να 

μαγειρεύει, δίνοντας στα παιδιά την ευκαι

ρία να δουν και να ακούσουν ζωντανά μια 

συναυλία που απευθύνεται σε αυτά. 

Τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 

στήριξαν οι: Φούρνοι Ζορπάς (μέγας χο

ρηγός), PwC, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, 

Λανίτης, Starbucks coffee, βιβλιοπωλείο 

ΕΛΛΑΣ, ανθοπωλείο Bloomers, Κυπρια

κές Αερογραμμές, Pokka Coffee, Unicars, 

Βουλή των Αντιπροσώπων, Megaland, 

DHL, Pinãta, Κάβα το Διονύσιον, Ελληνική 

Σχολή Φόρουμ, Βιβλιοπωλείο Φιλοθέου, 

Medochemie, Συγκρότημα ΔΙΑΣ (χορη

γός επικοινωνίας), Ραδιοφωνικός Σταθ

μός του Πανεπιστημίου Κύπρου (χορηγός 

επικοινωνίας). 

Η διοργάνωση είχε φιλανθρωπικό 

χαρακτήρα και τα έσοδα θα δοθούν στα 

ιδρύματα για παιδιά με καρκίνο Ελπίδα 

και Κάνε μια ευχή.

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

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) δι

οργάνωσε ημερίδα με θέμα, Κοινωνική και ψυχολογική στήριξη 

φοιτητών: εμπειρίες, πρακτικές και ιδιαιτερότητες στις 21 Οκτω

βρίου 2009.

Η ημερίδα σκοπό είχε την παρουσίαση της πανεπιστημιακής 

πρακτικής σε θέματα κοινωνικής/ψυχολογικής στήριξης φοιτη

τών μέσα από τις παρουσιάσεις ειδικών και επαγγελματιών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Αθηνών, με απώ

τερο στόχο την ανάπτυξη ενός ενιαίου βασικού μοντέλου στήρι

ξης φοιτητών εναρμονισμένου με την ευρωπαϊκή πρακτική.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η κ. Χρυσάνθη Λοϊζίδου, Ανώτερη 

Λειτουργός εκ μέρους της ΥΣΦΜ, η Δρ Ντιάνα Χαρίλα εκ μέρους 

του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρι

στοφίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπι

στημίου Κύπρου.

Εισηγητές ήταν η κ. Χριστίνα ΜατσούκαΑντρέου, Λειτουρ

γός του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης της ΥΣΦΜ, ο Δρ Μάριος 

Αργυρίδης, Λειτουργός του Γραφείου Συμβουλευτικής της 

ΥΣΦΜ, η Δρ Ντιάνα Χαρίλα, Κλινική Ψυχολόγος του Εργαστη

ρίου Ψυχολογικής Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

και η Αναστασία Σοφιανοπούλου, Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθε

ραπεύτρια της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπη

ρία του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Το γενικό συντονισμό των εργασιών της Ημερίδας είχε ο Φί

λιππος Παττούρας, Προϊστάμενος της ΥΣΦΜ, ενώ Πρόεδρος της 

Επιτροπής της Ημερίδας ήταν ο Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ψυχο

λογίας του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής Δρ Στέλιος Γεωργίου.

Ανάμεσα στα θέματα των εισηγήσεων περιλαμβάνον

ταν,‘‘Μοντέλο Κοινωνικής και Ψυχολογικής Στήριξης στο Πανε

πιστήμιο Κύπρου’’, ‘‘Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής 

Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών: Αρχές και Δράσεις’’ και 

‘‘Φοιτητές με αναπηρίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: Πραγμα

τικότητα και Προκλήσεις’’ 

Μετά το πέρας των εισηγήσεων έγιναν ερωτήσεις και τοπο

θετήσεις από τους συμμετέχοντες και ακολούθησαν εργασίες σε 

δύο ομάδες με θέματα: 

α) “Ιδιαιτερότητες και Πρακτικές Διαχείρισης των φοιτητών 

με Αναπηρίες’’ και

β) “Ομαδική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ομηλίκων’’

Η ΥΣΦΜ θα ετοιμάσει έκδοση με τις εισηγήσεις, τα πορίσμα

τα της Ημερίδας και των Ομάδων Εργασίας τα οποία θα ληφθούν 

σοβαρά υπόψη για τον εμπλουτισμό της πολιτικής και των πρα

κτικών σε θέματα στήριξης φοιτητών που ακολουθεί το Πανεπι

στήμιο Κύπρου.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ψΥΧΟΛΟγΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙξΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΥγΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Με την ευκαιρία της εορτής των Τριών  

Ιεραρχών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο 

πλαίσιο των κοινωνικών του δραστηρι

οτήτων διοργάνωσε και φέτος εκδήλω

ση αφιερωμένη στα Γράμματα. 

Ομιλητής στην εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ια

νουαρίου 2010, στην Αίθουσα Τελετών 

του Πανεπιστημίου, ήταν ο Χαρίδη

μος Τσούκας, Καθηγητής Στρατηγικής 

Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship 

Management στο Τμήμα Δημόσιας Δι

οίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο κ. Τσού

κας ανέπτυξε το θέμα, Φρόνηση, κρίση 

και κοινή λογική: Στοχασμοί στην τέχνη 

της ηγεσίας. Επισήμανε ότι ασκούμε 

την κρίση μας όταν πασχίζουμε να πε

τύχουμε αμεροληψία και συγχρόνως να 

επικοινωνήσουμε την κρίση μας στους 

άλλους. 

Παράλληλα, τόνισε ότι η φρόνηση 

και η στοχαστική κρίση δεν μπορούν να 

περιγραφούν αλγοριθμικά. Μπορούν 

μόνο να αναγνωρισθούν στις πράξεις 

εκείνων που τις ενσαρκώνουν, κατά 

τεκμήριον εκείνων που ασκούν ηγετική 

λειτουργία. Πρέπει να διαθέτουμε καλή 

κρίση για να αναγνωρίσουμε την καλή 

κρίση όταν τη συναντούμε· το φαινό

μενο είναι κυκλικό, είπε ο ομιλητής. Ο 

φρόνιμος ηγέτης έχει επίγνωση του ρό

λου του ως του ενορχηστρωτή της συλ

λογικής προσπάθειας· του ανθρώπου 

που, με τις πράξεις του, μεριμνά για το 

κοινό καλό – τους συλλογικούς σκοπούς 

και τα κριτήρια αριστείας που συνέχουν 

κάθε οργανωμένη συλλογικότητα. Για 

να κρίνεις καλά, τόνισε ο κ. Τσούκας 

πρέπει να έχεις επίγνωση των εμποδίων 

που ο εαυτός σου ή ο ρόλος σου δημι

ουργεί· για να ηγείσαι, πρέπει να μάθεις 

να υπηρετείς. «Το τελικό τεστ για έναν 

ηγέτη», παρατηρεί ο Γουόλτερ Λίπμαν, 

«είναι να αφήσει πίσω του, στους άλ

λους ανθρώπους, την πεποίθηση και τη 

θέληση να συνεχίσουν» κατέληξε ο κ. 

Τσούκας. 

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος με 

τα τραγούδια τους, τριάντα φοιτητές 

από τη φυλή Μασάϊ, της Πατριαρχικής 

Ιερατικής Σχολής Μακαρίου Γ’ από την 

Κένυα. Τόσο ο Αφρικανός Στυλιανός 

Μκάνας, ο οποίος πήρε υποτροφία από 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την εκμά

θηση της ελληνικής γλώσσας, όσο και 

ο Αρχιεπίσκοπος Κένυας Μακάριος, ευ

χαρίστησαν τον Πρύτανη και τις Αρχές 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, που με τη 

βοήθειά τους και την αποστολή δύο κα

θηγητριών του Πανεπιστημίου Κύπρου 

στην Κένυα, ενίσχυσαν ακαδημαϊκά και 

ηθικά τα εκπαιδευτήριά τους.

Η εκδήλωση ενισχύθηκε ακόμη πε

ρισσότερο με την Οργάνωση «Εθελο

ντές ΓιατροίΚύπρος», που σε συνεργα

σία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρου

σίασαν έκθεση φωτογραφίας στον προ

θάλαμο της Αίθουσας Τελετών με τίτλο, 

«Αποστολές Ζωής». Σε χαιρετισμό του ο 

Πρόεδρος της Οργάνωσης Δρ Γιώργος 

Γεωργίου, ανέφερε ότι σκοπός των Εθε-

λοντών Γιατρών είναι να σώζουν ζωές σε 

έναν κόσμο που τα ανθρώπινα δικαι

ώματα πρέπει να διαφυλάσσονται ως 

κόρη οφθαλμού

Στην τελετή παρέστησαν, εκτός από 

τις Πρυτανικές Αρχές, ο Υπουργός Παι

δείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι κομ

μάτων, Βουλευτές, Δήμαρχοι και άλλοι 

επίσημοι. 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗ γΙΟΡΤΗ ΤΩΝ γΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  •  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ  •  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
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Η πρόταση των Αιμίλιου Μιχαήλ, Ειδικού Επιστήμονα Τμήμα

τος Αρχιτεκτονικής, της Μαρίας Ευτύχη και της Φλώρας Μπου

γιατιώτη, διερευνά της δυνατότητες επαναπροσδιορισμού του 

τούβλου ως μοναδιαίου οικοδομικού στοιχείου. Υποβλήθηκε 

στο διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό «BrickStainable: Re

Thinking Brick» (technical design) όπου και έλαβε πρώτο βρα

βείο (μαζί με άλλες δύο συμμετοχές).

Το προτεινόμενο τούβλο χαρακτηρίζεται από δυναμικό 

σχεδιασμό, ο οποίος διερευνήθηκε με τη χρήση παραμετρικού 

σχεδιασμού. Κύρια συνθετική ιδέα είναι η δημιουργία ενός τυ

ποποιημένου τούβλου, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των 

βιοκλιματικών χαρακτηριστικών του εξωτερικού κτιριακού πε

ριβλήματος και συγχρόνως εκφράζει συνθετικά τη βιοκλιματική 

λειτουργία των όψεων του κτιρίου. 

Το τούβλο αποτελείται από δύο ξεχωριστά μέρη: το κυρίως 

σώμα και το εξωτερικό «φύλλο», μεταξύ των οποίων υπάρχει διά

κενο αέρα. Ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες, 

ο σχεδιασμός του τούβλου μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε 

να παρέχει θερμομόνωση ή θερμική μάζα, αυξημένο αερισμό, 

σκιασμό και δροσισμό με εξάτμιση. Η θερμομόνωση επιτυγ

χάνεται με την πλήρωση του κυρίως σώματος του τούβλου με 

θερμομονωτικό υλικό, ενώ τα διαφορετικά πάχη των τοιχωμά

των του τούβλου παρέχουν διαφορετικές τιμές θερμικής μάζας 

και χρονικής υστέρησης. Ο διαμπερής αερισμός εξασφαλίζεται 

με τη κατάλληλη συναρμολόγηση 

των μοναδιαίων στοιχείων ώστε να 

δημιουργείται μια ανεμοδιαπερα

τή πρόσοψη, ενώ αξιοποιώντας το 

φαινόμενο της καμινάδας επιτυγχά

νεται φυσικός ελκυσμός σε επίπεδο 

πρόσοψης. Ο σκιασμός του κυρίως 

σώματος του τούβλου παρέχεται 

από το εξωτερικό «φύλλο» σε μετα

βαλλόμενες γωνίες, κατάλληλες για 

διαφορετικούς προσανατολισμούς, 

δηλαδή, διαφορετικές γωνίες ηλια

κού ύψους και αζιμουθίου. Τέλος, ο 

παθητικός δροσισμός με εξάτμιση μπορεί να επιτευχθεί με την 

προσαρμογή φυλλοβόλων αναρριχητικών φυτών (εξατμισοδι

απνοή) ή/και την εφαρμογή μικροψεκαστήρων στο ανώτερο 

επίπεδο της πρόσοψης με στόχο τη δημιουργία καθοδικού ρεύ

ματος, στην περίπτωση θερμού και ξηρού κλίματος. 

Το προτεινόμενο σύστημα κατασκευής βασίζεται εξ ολοκλή

ρου σε ξηρά δόμηση, με τα μοναδιαία στοιχεία να συνδέονται 

μεταξύ τους χωρίς τη χρήση συνδετικών κονιαμάτων, μειώνον

τας έτσι την εμπεριεχόμενη ενέργεια της κατασκευής και διευκο

λύνοντας την πιθανή αποσυναρμολόγηση και την επανάχρηση 

των στοιχείων της. 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑγΩΝΙΣΜΟ “Brick-sTAinABlE: rEThinking ThE Brick”

Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ ΑΤΑ  •  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ
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Tanning in Cyprus from the 16th to the 20th Century. From 

Traditional Tanneries to 

Modern Industries (Η βυρ-

σοδεψία στην Κύπρο από 

τον 16ο έως τον 20ο αιώ-

να. Από τα παραδοσιακά 

γναφκειά στα σύγχρονα 

εργοστάσια), Ευφροσύνη 

Ριζοπούλου – Ηγουμενίδου, 

Κέντρο Επιστημονικών Ερευ

νών, Λευκωσία 2009, ISBN 

9789963081141

Η εκτεταμένη αυτή επιστημονική μελέτη ανατρέχει στο 

απώτατο παρελθόν, αναζητώντας τις πρωιμότερες μαρτυρίες 

για την κατεργασία και τη χρήση δερμάτων στο νησί. Αποκτά 

όλο το εύρος της στο κύριο μέρος, που περιλαμβάνει την πε

ρίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας και της Αγγλοκρατίας, με 

συνοπτική προέκταση μέχρι σήμερα. Μέσα από ένα ευρύτατο 

φάσμα γραπτών πηγών και προφορικών μαρτυριών προκύπτει 

η εντυπωσιακή ανάπτυξη της Κύπρου στον τομέα της βυρσο

δεψίας. 

Στο βιβλίο παρουσιάζονται διεξοδικά και διαχρονικά όλες 

οι πτυχές της κυπριακής βυρσοδεψίας. Μέσα από τον «δερμά

τινο βίο» της Κύπρου αναδύονται η τεχνική και η τέχνη, θέματα 

οικονομίας και πολιτικής, κοινωνικής ανάπτυξης, υγείας, περι

βάλλοντος, πολεοδομικού σχεδιασμού, αλλά και όψεις της κα

θημερινής ζωής, ήθη και αξίες της κυπριακής κοινωνίας. Παρά 

το εξειδικευμένο θέμα του, το έργο αυτό απευθύνεται στο ευ

ρύτερο κοινό, σε όσους ενδιαφέρονται για την παράδοση και 

την ιστορία αυτού του τόπου. Έχει γραφεί στην αγγλική γλώσ

σα ώστε να είναι προσιτό διεθνώς, διατηρεί όμως την πολύτιμη 

ορολογία της κυπριακής διαλέκτου. Στις 448 σελίδες του τόμου 

περιλαμβάνονται 302 εικόνες, πίνακες εισαγωγικού και εξα

γωγικού εμπορίου δερμάτων, δεψικών υλών και δερμάτινων 

ειδών κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, εκτενής βιβλιογρα

φία, γλωσσάριο και ευρετήριο. Η πρώτη αυτή έκδοση για τη 

βυρσοδεψία της Κύπρου, έρχεται να καλύψει ένα σοβαρό κενό 

στη διεθνή βιβλιογραφία και να αποτελέσει σημείο αναφοράς 

για τους ερευνητές του θέματος. 

Egypt and Cyprus in Antiquity, D. Micha elides, V. Kassianidou 

and R. S. Merrillees (eds). 

Oxbow Βooks, Oxford and 

Oakville 2009, ISBN9781

842173398.

Κυκλοφόρησαν πρόσφα

τα από τον εκδοτικό οίκο 

Oxbow Βooks τα πρακτικά 

του διεθνούς συνεδρίου με 

τίτλο, Egypt and Cyprus in 

Antiquity το οποίο διοργά

νωσε στη Λευκωσία η Ερευ

νητική Μονάδα Αρχαιολογίας και το Αμερικανικό αρχαιολογικό 

ερευνητικό ινστιτούτο της Κύπρου τον Απρίλιο του 2003. Το 

συνέδριο κάλυψε ένα σημαντικό κενό στις γνώσεις μας για τις 

σχέσεις της Κύπρου με τους γειτονικούς της πολιτισμούς. Οι 

δεσμοί της Κύπρου με το Αιγαίο και την Ανατολή είναι καλά κα

ταγεγραμμένοι και εξακολουθούν να αποτελούν θέμα πολλών 

αρχαιολογικών ερευνών. Οι επαφές και ανταλλαγές μεταξύ της 

Κύπρου και της Αιγύπτου όμως, δεν είναι τόσο γνωστές και δεν 

είχαν μέχρι τώρα καταγραφεί και αναλυθεί συστηματικά. Είναι 

ωστόσο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες όχι μόνο λόγω των έντονων 

διαφορών μεταξύ των αρχαίων πολιτισμών της Αιγύπτου και 

της Κύπρου αλλά και λόγω της μεγάλης γεωγραφικής απόστα

σης μεταξύ των δύο περιοχών, η οποία θα μπορούσε βέβαια να 

καλυφτεί μόνο με πλοία. Ο υλικός και πνευματικός πολιτισμός 

των δύο χωρών παρουσιάζει εν τούτοις φανερές αλληλοεπι

δράσεις, λόγω των ιστορικών και πολιτικών δεσμών τους. Οι εί

κοσι τέσσερις εισηγήσεις αρχαιολόγων και ιστορικών διεθνούς 

κύρους από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης 

και των ΗΠΑ, που δημοσιεύονται στα πρακτικά, καλύπτουν 

κάθε πτυχή των σχέσεων αυτών, δίνοντας έμφαση στις απτές 

μαρτυρίες για τη μετακίνηση αγαθών, ανθρώπων αλλά και ιδε

ών σε ένα χρονικό διάστημα πλέον των τριών χιλιάδων χρόνων, 

από την τρίτη χιλιετία π.Χ. μέχρι και την Ύστερη Αρχαιότητα.

Education for Sustainable Development: Challenges, Strate-

gies, and Practices in a Globaliz-

ing World, Anastasia Nikolopou

lou, Taisha Abraham, and Farid 

Mirbagheri (eds.), Sage Publishers 

2010, σσ. 276, ISBN 9788132102939

Το βιβλίο αυτό χαράζει πορεία 

για μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. 

Υπογραμμίζει πόσο είναι ζωτικής 

σημασίας στην εκπαίδευση για την 

αειφόρο ανάπτυξη η διασταύρωση 

θεματικών, θεσμικών και επιστημο

λογικών συνόρων. Στα άρθρα του διερευνάται η αειφόρος ανά

πτυξη ως διαδικασία η οποία έρχεται να καλύψει ζητήματα σχε

τικά με το περιβάλλον, τη φτώχεια, την υγεία, την ασφάλεια, τη 

δημοκρατία, το φύλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εκπαί

δευση για αειφόρο  ανάπτυξη εξετάζεται ως έννοια, που εστιά

ζει στην ολιστική ανάπτυξη σώματος και νου. Η ιδέα αυτή είναι 

κεντρικής σημασίας στην εκπαιδευτική παράδοση του Γκάντι 

ως η γνώση της ζωής και η «Νέα Εκπαίδευση» (Nai Talim).

Η συλλογή αυτή δίνει έμφαση στη δημιουργία βιώσιμων 

εκπαιδευτικών πρακτικών, που ενσωματώνονται και σχετίζο

νται με τις ανάγκες και πρακτικές του ευρύτερου κόσμου. Με

λετά επίσης την αδυναμία των παραδοσιακών εκπαιδευτικών 

πρακτικών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της παγκοσμιο

ποίησης.

Η ιδιαιτερότητα αυτής της συλλογής βρίσκεται στις πολ

λαπλές πτυχές που παρουσιάζει, θεμελιώνοντας εφικτούς δε

Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ
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σμούς συνεργασίας μεταξύ τοπικών κοινωνιών, κυβερνήσεων, 

και διεθνών οργανισμών για την επίτευξη της αειφόρου ανά

πτυξης. Αποτελεί πλούσια πηγή πληροφοριών για όσους εργά

ζονται στις περιοχές της εκπαίδευσης, της παγκοσμιοποίησης, 

των σπουδών της νοτιοανατολικής Ασίας, των ανθρωπιστικών 

επιστημών, των πολιτισμικών σπουδών, των κοινωνικών και 

πολιτικών επιστημών, των οικονομικών επιστημών, και των επι

στημών της αειφόρου ανάπτυξης. 

Γελοιο-γραφώντας την Ιστορία του Κυπριακού, Χρύσανθος 

Χρυσάνθου, Εκδόσεις 

Αρμίδα και Σ.Ο.Φ.Ι.Α., 

Λευκωσία, 2009, σσ. 544, 

ISBN 9789963620623

Μια διαφορετική κα

ταγραφή των γεγονότων 

που αφορούν το Κυπρια

κό τα τελευταία 130 χρό

νια παρουσιάζεται στο 

βιβλίο, Γελοιο-γραφώντας την Ιστορία του Κυπριακού του Χρύ

σανθου Χρυσάνθου, διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κύπρου, δημοσιογράφου 

στην εφημερίδα, O Φιλελεύθερος. Στο βιβλίο δημοσιεύονται πε

ρίπου 600 γελοιογραφίες 51 επιφανών καλλιτεχνών, οι οποίοι 

σχολιάζουν με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο τα γεγονότα και τους 

πρωταγωνιστές τους. Η έκδοση αυτή έχει αποσπάσει εγκωμια

στικές κριτικές. 

Θεωρία της συνωμοσίας και κουλτούρα της διχοτόμησης, 

Γιάννη Η. Ιωάννου, εκδόσεις Πα

παζήση, Σειρά Διεθνής και Ευρω

παϊκή Πολιτική, Αθήνα, Δεκέμβρι

ος 2009, 254 σελίδες, ISBN 978

9600223835

Μόλις κυκλοφόρησε στην 

Αθήνα το βιβλίο του Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Κύπρου Γιάν

νη Η. Ιωάννου, με τίτλο, Θεωρία 

της συνωμοσίας και κουλτούρα 

της διχοτόμησης. Το δοκίμιο αυτό 

αναλύει και σχολιάζει την πολιτική συμπεριφορά κυρίως της 

ανυποχώρητης απορριπτικής γραμμής στο κυπριακό κατά 

την περίοδο 2003 2009 και στις συνέπειες αυτής της συμπε

ριφοράς. Με ιστορικές αναδρομές που φθάνουν μέχρι και τη 

δεκαετία του ’50, επιχειρείται η αποκατάσταση του ενιαίου χα

ρακτήρα και της διαχρονικής συνέπειας της στάσης και της συ

μπεριφοράς του απορριπτικού μετώπου, με τα εκάστοτε ονό

ματα με τα οποία αυτό εκδηλώθηκε κατά το δεύτερο μισό του 

20ου αιώνα. Σχολιάζονται οι εκάστοτε επιδιώξεις, οι αποτυχίες, 

τα αδιέξοδα και οι συνέπειες της γραμμής αυτής, με πλούσια 

τεκμηρίωση από την υπάρχουσα βιβλιογραφία και την αρθρο

γραφία στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο. 

Τα διαδοχικά εσωστρεφή ιδεολογήματα που κυριάρχησαν 

στην Κύπρο από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μέχρι και τις 

μέρες μας, έχουν διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό, ανασφαλείς 

συνωμοσιολογικές, ξενοφοβικές και συχνά ρατσιστικές και φο

νταμενταλιστικές στάσεις ιεραρχών, πολιτικών και μερίδας του 

λαού. Το άλυτο κυπριακό πρόβλημα τροφοδοτεί ακατάπαυτα 

αυτές τις στάσεις δημιουργώντας μια κουλτούρα εξίσου εσω

στρεφή που εγκλωβίζει τους Κυπρίους μέσα στο δαιδαλώδες 

παρελθόν αφαιρώντας τους τη δυνατότητα να διατυπώσουν 

και να υιοθετήσουν ένα όραμα για το μέλλον. Η απουσία του 

ορθού λόγου, η ιδεαλιστική αντίληψη για τη διεθνή πολιτική, 

η ερμηνεία των δεινών και των προβλημάτων μέσα από τις 

σατανικές συνωμοσίες, η δημαγωγική και συχνά αντιφατική 

προσέγγιση του κυπριακού, οι σκοπιμότητες, οι μισές αλήθειες 

και η επιλεκτική μνήμη, έχουν διαμορφώσει μια συλλογική συ

νείδηση που αναζητεί την εκτόνωσή της μέσα από τον κατανα

λωτισμό και που αντικρίζει τους ξένους, σε πολιτικό επίπεδο, 

κυρίως ως συνωμότες και σε κοινωνικό επίπεδο, ως τουρίστες 

με συνάλλαγμα ή ως υπηρέτες για τα σπίτια και τους αγρούς.

Οι πολιτικές ηγεσίες του απορριπτικού μετώπου, παγιδευ

μένες μέσα στο ανέφικτο των εκάστοτε εκτιμήσεων και επι

λογών τους, κατέληξαν να ασκούν πολιτική αποκλειστικά για 

εσωτερική κατανάλωση στοχεύοντας στο πληγωμένο αίσθημα 

του κυπρίου πολίτη, χωρίς πλέον να γνοιάζονται για το πραγ

ματικό αντίκρισμα ή για τις συνέπειες της πολιτικής αυτής συ

μπεριφοράς.

Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ
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Το κορυφαίο περιοδικό 

ανόργανης χημείας Inorganic 

Chemistry του εκδοτικού οί

κου της Αμερικανικής Χημικής 

Εταιρείας (American Chemical 

Society  ACS) δημοσίευσε πρό

σφατα εργασία η οποία υλοποι

ήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος 

της στο Τμήμα Χημείας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συ

γκεκριμένη εργασία (Inorganic 

Chemistry, 2009, 48, 5049 5051) 

έλαβε χώρα στο ερευνητικό ερ

γαστήριο της ομάδας «Χημείας 

Μεταλλικών Πλειάδων» υπό την 

επίβλεψη του Επίκουρου Καθη

γητή Χημείας Αναστά σιου Τασι

όπουλου και είχε ως γενικότερο 

ερευνητικό αντικείμενο τη σύν

θεση και μελέτη νέων Μοριακών 

Νανομαγνητών βασισμένων σε 

μεταλλοϊόντα, ή όπως έχει επι

κρατήσει πλέον στη βιβλιογρα

φία να ονομάζονται τέτοια υλικά, νέων Μαγνητών Μοναδικού 

Μορίου (ΜΜΜ). 

Το ενδιαφέρον με την παρούσα εργασία είναι ότι το γραφικό 

σχέδιο που υπέβαλε ο ερευνητής μαζί με την εργασία του είναι η 

περιοχή της πέτρας του Ρωμιού από όπου, σύμφωνα με την μυ

θολογία, αναδύθηκε η θεά Αφροδίτη. Ακριβώς επειδή η ένωση 

η οποία αναφέρεται στη μελέτη, εκτός από τις ενδιαφέρουσες 

μαγνητικές της ιδιότητες, ξεχωρίζει επίσης για τη συμμετρία της 

και την ομορφιά της, για τον λόγο αυτό το γραφικό αυτό σχέ

διο εθεωρήθηκε επιτυχημένο και εδημοσιεύθηκε στο εξώφυλλο 

του περιοδικού. (Να σημειωθεί ότι η εικόνα του αγάλματος της 

Αφροδίτης χρησιμοποιήθηκε μετά από την ευγενική άδεια του 

διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων). 

Οι ΜΜΜ, όπως φανερώνει και η ονομασία τους, είναι μόρια 

τα οποία εμφανίζουν τις κλασσικές ιδιότητες ενός μαγνήτη σε 

θερμοκρασίες μικρότερες από μια κρίσιμη θερμοκρασία. Τέτοια 

υλικά είναι υποψήφια για χρήση σε σημαντικές τεχνολογικές 

εφαρμογές, όπως είναι η αποθήκευση ψηφιακών πληροφορι

ών και η χρήση τους στην κατασκευή κβαντικών υπολογιστών. 

Παρά το γεγονός ότι εμφανίζουν πολύ ελκυστικά για τεχνολο

γική χρήση χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα το εξαιρε

τικά μικρό τους μέγεθος, έως τώρα δεν έχει γίνει κατορθωτή η 

χρήση τους στην τεχνολογία κυρίως λόγω της μικρής κρίσιμης 

θερμοκρασίας κάτω από την οποία εμφανίζουν αυτές τις ιδιότη

τες όπου για την ώρα είναι γύρω 

στους 5 Κ. Γενικά, η εμφάνιση 

συμ περιφοράς ΜΜΜ οφείλεται 

σε συνδυασμό δύο ιδιοτήτων 

που έχει κάθε ξεχωριστό μόριο. 

Οι δύο αυτές ιδιότητες είναι η εμ

φάνιση α) υψηλής τιμής σπιν (S) 

στη βασική του κατάσταση και 

β) υψηλής και αρνητικής τιμής 

μαγνητοανισοτροπίας (D). Προ

κειμένου λοιπόν να βελτιστοποι

ηθούν οι ιδιότητες ΜΜΜ τέτοιων 

υλικών θα πρέπει να γίνει δυνατή 

η μεγιστοποίηση της τιμής των 

παραμέτρων S και D. 

Η ερευνητική ομάδα Χημείας 

μεταλλικών πλειάδων του Πανε

πιστημίου Κύπρου κατόρθωσε 

να συνθέσει μια ένωση αποτε

λούμενη από 17 μεταλλικά κέ

ντρα μαγγανίου τα οποία διευθε

τούνται σε μία ασυνήθιστα συμ

μετρική οκταεδρική τοπολογία 

κάνοντας το μόριο αυτό να ξεχωρίζει για την αισθητική ομορφιά 

του. Η ένωση αυτή εμφανίζει εξαιρετικά υψηλή τιμή σπιν S = 37 

και συμπεριφορά ΜΜΜ. Η τιμή S = 37 είναι η υψηλότερη τιμή 

S που αναφέρθηκε ποτέ στη βιβλιογραφία για ΜΜΜ, όμως δε 

συνοδεύτηκε από την αύξηση της κρίσιμης θερμοκρασίας του 

υλικού καθώς η τιμή της παραμέτρου D στη συγκεκριμένη ένω

ση είναι μικρή. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη ανακάλυψη 

είναι μεγάλης σημασίας και μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο λίθο 

για την ανακάλυψη νέων ΜΜΜ με υψηλότερη κρίσιμη θερμο

κρασία που ενδεχομένως μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν στην 

τεχνολογία. Μάλιστα, τέτοιες μελέτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή 

σε εξέλιξη και πιθανά να υπάρχουν νέα ενδιαφέροντα αποτελέ

σματα στο άμεσο μέλλον. Το μεγαλύτερο μέρος της συγκεκριμέ

νης εργασίας υλοποιήθηκε από τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια 

Δρα Ελένη Μούσιη. Επίσης, σημαντική συμβολή για την ολοκλή

ρωση της εργασίας είχαν και οι συνεργάτες της Ομάδας Χημείας 

Μεταλλικών Πλειάδων Δρ Βασίλης Ναστόπουλος από το Πανεπι

στήμιο Πατρών, ο Δρ Wolfgang Wernsdorfer από το Ινστιτούτο 

CNRS στη Grenoble και ο Παγκοσμίου φήμης απόδημος Κύπριος 

Καθηγητής Χημείας του Πανεπιστημίου της Φλώριδα Γιώργος 

Χρίστου. Καθοριστική για την υλοποίηση της συγκεκριμένης 

εργασίας ήταν η χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης 

Έρευνας προς το οποίο η ομάδα Χημείας Μεταλλικών Πλειάδων 

εκφράζει θερμές ευχαριστίες. 

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Η ΚΥΠΡΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΣΤΟ ΕξΩΦΥΛΛΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
ΑΝΟΡγΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
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Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Συμφωνία συνεργασίας για ερευνη

τική και εκπαιδευτική συνεργασία υπέ

γραψαν αντιπροσωπείες της Κύπρου και 

της Αυστρίας στις 30 Αυγούστου 2009. 

Στόχος της συμφωνίας είναι η ενδυνάμω

ση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο 

χωρών και η προώθηση της συνεργασίας 

τους στους τομείς της ανώτερης εκπαί

δευσης και της έρευνας με συγκεκριμένα 

μέτρα. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν 

κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, 

ανταλλαγές ακαδημαϊκών και φοιτητών 

και συνδιοργανώσεις διαλέξεων, σεμινα

ρίων και συνεδρίων. 

Την υπογραφή της συμφωνίας ακο

λούθησε συνάντηση της κοινής επιτρο

πής στη Βιέννη, στις 14 Δεκεμβρίου 2009, 

για περαιτέρω συζήτηση των μέτρων 

προώθησης της συνεργασίας. Στην κυ

πριακή αντιπροσωπεία, συμμετείχαν εκ

πρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού, του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και του Γραφείου Προγραμματισμού. Στη 

συνάντηση, έγιναν εισηγήσεις για τρό

πους υλοποίησης των μέτρων που συμ

φωνήθηκαν. Συγκεκριμένα, προτάθηκαν 

τα ακόλουθα:

 Ενδυνάμωση των υφιστάμενων συν

εργασιών μεταξύ των πανεπιστημίων 

Κύπρου και Αυστρίας. Στο πλαίσιο 

αυτό, θα μελετηθούν οι υφιστάμενες 

συνεργασίες και θα γίνει προσπάθεια 

αξιοποίησης των στοιχείων που συνέ

βαλαν στην επιτυχία τους. 

 Διερεύνηση προοπτικών για νέες συν

εργασίες μεταξύ πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων. 

 Προώθηση ερευνητικών συνεργα

σιών, ειδικά σε διδακτορικό και μετα

διδακτορικό επίπεδο.

 Ανταλλαγές ακαδημαϊκού προσωπι

κού, με σύντομες ή μακράς διάρκειας 

επισκέψεις.

Συζητήθηκε, επίσης, η διερεύνη

ση της δυνατότητας χρηματοδότησης 

κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, η 

συνεργασία σε σχέση με την εκμάθηση 

Γερμανικών από Κύπριους φοιτητές και η 

δημιουργία καλοκαιρινών σχολείων. Στο 

πλαίσιο της συνάντησης, εξετάστηκαν 

θέματα γενικότερης συνεργασίας μεταξύ 

των δύο χωρών. Συζητήθηκε πιθανή συν

εργασία των δύο χωρών σε ευρωπαϊκά 

ερευνητικά προγράμματα και στη δια

δικασία εφαρμογής της διαδικασίας της 

Bologna. Έγινε, επίσης, αναφορά στην 

ανάγκη στήριξης της Κυπριακής Προε

δρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 

Αυστρία.

ΣΥΝΕΡγΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΕΡΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εκπονήθηκε με επιτυχία πολυήμερος ωκεα

νογραφικός πλους στο πλαίσιο συνεργασίας του 

Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου 

Κύπρου με το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, 

στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της 

Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πιο πάνω 

ωκεανογραφικός πλους διήρκεσε ένα μήνα, από 

τις 17 Δεκεμβρίου 2009  μέχρι 14 Ιανουαρίου 

2010, και εκτελέστηκε με το γερμανικό ερευνητι

κό σκάφος «MARIA S. MERIAN».

Σκοπός της πιο πάνω ωκεανογραφικής απο

στολής ήταν η μελέτη του θαλάσσιου περιβάλ

λοντος της περιοχής του «Ερατοσθένη», που 

βρίσκεται περίπου στα 70 ναυτικά μίλια νότια 

της Λεμεσού.  Κατά την διάρκεια του πιο πάνω 

πλου, το Ωκεανογραφικό Κέντρο της Κύπρου 

ήταν υπεύθυνο για την Φυσική Ωκεανογραφία 

του προγράμματος και την συλλογή δεδομένων 

με τη χρήση ηλεκτρικού εξειδικευμένου εξοπλι

σμού. Στον πλουν συμμετείχαν τρεις επιστημονι

κοί συν εργάτες του Ωκεανογραφικού Κέντρου, οι 

κ.κ. Dmytro Solovyov και Ευαγόρας Ησαΐας και η 

κ. Anja Schneehorst, οι οποίοι και εκτέλεσαν επι

τυχώς τις εργασίες πεδίου εν πλω.

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΩΚΕΑΝΟγΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
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ΠΡΟΣΛΗψΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ηλία Ηλιάδα, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Λέκτορας από 

02/11/09

Καρεκλά Μαρία, Τμήμα Ψυχολογίας, Λέκτορας από 01/12/09

Κυρμίζης Αντώνης, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Επίκουρος 

Καθηγητής από 03/11/09

Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος, Τμήμα Νομικής, Επίκουρος 

Καθηγητής από 01/11/09

Τσαϊτουρίδης Χρήστος, Τμήμα Νομικής, Λέκτορας από 01/11/09

Φάντης Κώστας, Τμήμα Ψυχολογίας, Λέκτορας από 01/11/09

ΑΝΕΛΙξΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Grohmann Κλεάνθης, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, ανελίχθηκε 

σε Αναπληρωτή Καθηγητή από 01/11/09

Ιωάννου Ιωάννης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανι

κών Περιβάλλοντος, ανελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή από 

01/11/09

Κουτεντής Παναγιώτης, Τμήμα Χημείας, ανελίχθηκε σε Ανα

πληρωτή Καθηγητή από 01/11/09

Λάμπρου Ευφροσύνη, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγ

χρονων Γλωσσών, ανελίχθηκε σε Επίκουρη Καθηγήτρια από 

01/11/09

Μαρτζούκος Σπύρος, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκη

σης Επιχειρήσεων, ανελίχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή από 

01/11/09

Παπαδόπουλος Τιμόθεος, Τμήμα Ψυχολογίας, ανελίχθηκε σε 

Αναπληρωτή Καθηγητή από 01/11/09

Πτωχός Φώτιος, Τμήμα Φυσικής, ανελίχθηκε σε Αναπληρωτή 

Καθηγητή από 01/11/09

Ρουσής Παναγιώτης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχα

νικών Περιβάλλοντος, ανελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή από 

01/11/09

Φωκάς Μάριος, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, ανελίχθηκε σε Αναπλη

ρωτή Καθηγητή από 01/11/09

Χαρμπής Δήμος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανι

κών Περιβάλλοντος, ανελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή από 

01/11/09 

Χρονάκης Νικόλαος, Τμήμα Χημείας, ανελίχθηκε σε Επίκουρο 

Καθηγητή από 01/11/09

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟΙ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αναγνωστοπούλου Αθανασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

Επισκέπ τρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρκικών 

Σπουδών, από 04/11/0909/11/09

Κατσής Θανάσης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επισκέπτης 

Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρή

σεων, από 02/11/0906/11/09

Κυριακοπούλου Τίτα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο

νίκης, Επισκέπτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και 

Σύγχρονων Γλωσσών, από 11/11/0919/11/09

Μπαλτά Ευαγγελία, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών / Ινστιτούτο Νεο

ελληνικών Ερευνών Αθηνών, Επισκέπτρια Καθηγήτρια, Τμήμα 

Τουρκικών Σπουδών, από 01/11/0906/11/09

Πυργιωτάκης Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης Κα

θηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, από 16/11/0920/11/09

Giacometti Rosella, University of Bergamo, Ιταλία, Επισκέπτρια 

Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρή

σεων, από 02/11/0913/11/09

Len Barton, University of London, Επισκέπτρια Καθηγήτρια, 

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, από 09/11/0904/12/09

Rabau Sophie, Πανεπιστήμιο Paris III – Sorbonne nouvelle, Επι

σκέπτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων 

Γλωσσών, από 07/11/0915/11/09

Rees Ray, University of Munich, Επισκέπτης Καθηγητής, Τμήμα 

Οικονομικών, από 21/11/0904/12/09

Υalcin-Heckmann Lale, Γερμανία, Επισκέπτρια Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών, από 22/11/0927/11/09

ΠΡΟΣΛΗψΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Αλεξάνδρου Μαρία, Βοηθός Γραφείου, Τμήμα Νομικής, 

19/10/2009

Αρχαίου Ελισάβετ, Λογιστής, Οικονομικές Υπηρεσίες, 01/12/2009

Γεωργίου Κωνσταντίνος, Τεχνικός (Συντηρητής) με Σύμβαση, 

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, 21/12/2009

Ηρακλέους Ηρακλής, Λογιστής, Οικονομικές Υπηρεσίες, 

01/12/2009

Κωνσταντίνου Σάββας, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα 

Πληροφορικής), Τμήμα ΠΜΜΠ, 16/11/2009

Μακρίδης Άδωνης, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου (Δια

χείριση Συμβάσεων), Τομέας Συμβάσεων, 01/12/2009

Μαλλούρη Λουϊζα, Λειτουργός Πανεπιστημίου με Σύμβαση, 

Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, 02/11/2009

Ξενοφώντος Αντώνης, Λογιστής, Εσωτερικός Έλεγχος, 

01/12/2009

ΠΡΟΑγΩγΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μαρκίδου Παναγιώτα, προήχθη σε Λογιστικό Λειτουργό 1ης 

τάξης, Οικονομικές Υπηρεσίες, από 15/11/2009

Παχουλίδη Καλλιόπη, προήχθη σε Λογιστικό Λειτουργό 1ης τά

ξης, Οικονομικές Υπηρεσίες, από 15/11/2009

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κυριάκου Έλενα, Βοηθός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία Πληρο

φορικών Συστημάτων, 01/11/2009

Μαυρίδης Χρίστος, Μηχανικός, Τεχνικές Υπηρεσίες, 01/11/2009
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