
Η Τελετή της Εγκαθίδρυσης της Έδρας Ουνέσκο για την Ισότητα 

και την Ενδυνάμωση των Φύλων πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτω-

βρίου 2010, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα 

εγκαίνια της Έδρας τέλεσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπρο-

σώπων κ. Μάριος Κάρογιαν. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης χαιρετισμούς απηύθυναν ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρόεδρος Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Γενική Διευθύντρια της Ουνέσκο, 

υπουργοί, εκπρόσωποι υπουργείων και άλλων θεσμικών οργάνων, 

βουλευτές και εκπρόσωποι των κυβερνητικών και μη κυβερνητι-

κών οργανώσεων οι οποίες συμμετέχουν στο δίκτυο συνεργασίας 

της έδρας Ουνέσκο.

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

σμός, που θα δίνει συνέχεια στη διεκδίκηση και διαφύλαξη της Ισότη-

τας, ακόμη και όταν όλοι εμείς που την οραματιζόμαστε θα παραδώ-

σουμε σε άλλους τη σκυτάλη.»

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

τσελίνη, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και κάτοχος της 

Έδρας Ουνέσκο για την 

Ισότητα και την Ενδυνά-

μωση των Φύλων. Στην 

ομιλία της ευχαρίστησε 

όσους στήριξαν την 

προσπάθεια αυτή, ευ-

χαριστώντας ιδιαίτερα 

την πρυτανεία του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου 

και τους εταίρους της 

Έδρας στην Κύπρο και 

στο εξωτερικό. Τόνισε παράλληλα ότι στόχος της Έδρας είναι να 

επεκτείνει το δίκτυο συνεργασίας της, απαιτών τας παράλληλα από 

όλους όσους βρίσκονται σε θέσεις λήψης αποφάσεων μεγαλύτερη 

δέσμευση στα θέματα της ισότητας. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης τα 11 πανεπιστήμια-εταίροι 

της Έδρας με τους πρυτάνεις και τους αντιπροσώπους των Πανεπι-

στημίων τους. Η εκδήλωση τελείωσε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Αγαπητές και Αγαπητοί 

Συνάδελφοι, αγαπητές Φοι-

τήτριες και Αγαπητοί Φοιτη-

τές, η Πανεπιστημιακή κοι-

νότητα αποφάσισε! 

Σας ευχαριστώ όλους 

από την καρδιά μου για την 

υποστήριξή σας που έκανε 

δυνατή την εκλογή μου. Σας 

ευχαριστώ για την εμπιστο-

σύνη σας, σας ευχαριστώ που μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για 

ένα Πανεπιστήμιο δημιουργικό, εξωστρεφές, δυναμικό, που δεν 

φοβάται τις προκλήσεις, αλλά τις μεταμορφώνει σε ευκαιρίες και 

βάζει για τον εαυτό του τον πήχη ψηλά.

Αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που σήμερα έγινε η πρώ-

τη συνάντηση, πάνω στην οποία θα οικοδομήσουμε το Πανεπιστή-

μιο της νέας συνάντησης: η εκλογή μου βασίζεται πάνω στην πλει-

οψηφία που ανέδειξε το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό, 

αλλά και οι φοιτητές.

Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την φοιτητική πα-

ράταξη Πρωτοπορία που πίστεψε στο πρόγραμμά μου και με 

στήριξε μέχρι το τέλος.

 Η προεκλογική περίοδος είχε τις εντάσεις της και τις υπερβο-

λές της, αλλά ακόμη και έτσι, τελικά αναδείχτηκε αναπόφευκτα η 

ουσία και γι’ αυτό ευχαριστώ τους συνυποψηφίους μου. Σήμερα, 

η εκλογική περίοδος τελείωσε και από το σημείο αυτό θα πορευ-

τούμε μαζί και ενωμένοι. 

Έχω πλήρη συναίσθηση της τεράστιας ευθύνης που μου ανα-

θέτετε και θα εργαστώ σκληρά και συλλογικά για να αρχίσει να 

μετατρέπεται το όραμα σε χειροπιαστή πραγματικότητα. 

Προχωρούμε για το Πανεπιστήμιο της Ανοικτής Σκέψης και 

της Διαρκούς Καινοτομίας! 

Αισθάνομαι ότι σ’ αυτή την πορεία σας έχω όλους συμμάχους. 

Σας ευχαριστώ!, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
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Την Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010, διεξήχθησαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου οι εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνε-

ων. Πρύτανης εξελέγη ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων εξελέγη ο Καθηγητής Αθα-

νάσιος Γαγάτσης και Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης εξελέγη ο Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας. Τα 

αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟγΩΝ

ΕΚΛΟγΗ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ψήφισαν: 372  Έγκυρα ψηφοδέλτια: 368

Άκυρα ψηφοδέλτια: 4 Λευκά ψηφοδέλτια: 0

Έλαβαν ψήφους οι:

Χρίστος Ν. Σχίζας: 27 ψήφους.

Λένος Τριγιώργης: 37 ψήφους.

Κώστας Π. Χρίστου: 98 ψήφους.

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης: 206 ψήφους

ΕΚΛΟγΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΩΝ ΥΠΟθΕΣΕΩΝ 

Ψήφισαν: 372  Έγκυρα ψηφοδέλτια: 367

Άκυρα ψηφοδέλτια: 3 Λευκά ψηφοδέλτια: 2

Κατά την πρώτη κατανομή έλαβαν: 

Παντελής Βουτουρής: 124 ψήφους.

Αθανάσιος Γαγάτσης: 95 ψήφους.

Σκεύος Ευριπίδου: 53 ψήφους.

Γιάννης Η. Ιωάννου: 95 ψήφους.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποι-

ήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2010, στην 

Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, τιμήθηκε ο Κοσμήτορας τα 

Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητής Μι-

χάλης Πιερής με το Αριστείο Γραμμά-

των της Κυπριακής Δημοκρατίας για 

τη συνολική προσφορά του στα ελλη-

νικά γράμματα.

Την απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής ανακοίνωσε ο 

Καθηγητής Σταύρος Ζένιος, Πρόεδρος της Επιτροπής και Πρύ-

τανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος αναφέρθηκε στο 

σκεπτικό βράβευσης, σημειώνοντας ότι:

«O Καθηγητής Mιχάλης Πιερής είναι διακεκριμένος διεθνώς με-

λετητής του ελληνικού πολιτισμού και της κυπριακής γραμματείας. 

Με βαθιά ανθρωπιστική παιδεία, υπηρετεί με ειλικρίνεια και πάθος 

τα ελληνικά γράμματα και έχει διανοίξει νέους ορίζοντες για την 

πνευματική Κύπρο, καθώς συνέγραψε και δημοσίευσε μελέτες που 

προβάλλουν διεθνώς έργα-σταθμούς της κυπριακής γραμματείας. 

Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Φιλοσοφικής Σχολής, του Σχολείου 

Ελληνικής Γλώσσας, του Πολιτιστικού Κέντρου και του Θεατρικού 

Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα οποία διευθύνει εδώ 

και χρόνια. Η πρωτοποριακή θεατρολογική μέθοδος με την οποία 

έχει προσεγγίσει και αναδείξει τα διαλεκτικά κείμενα του περιφερει-

ακού Ελληνισμού, τα κυπριακά δημοτικά τραγούδια, το μεσαιωνικό 

«Χρονικό της Κύπρου» του Λεοντίου Μαχαιρά, τα ιστορικά ποιήμα-

τα του Βασίλη Μιχαηλίδη και την “κυπριακή” Λυσιστράτη του Κώ-

στα Μόντη, έχει συμβάλει στη διεθνή πρόσληψη των θησαυρών της 

κυπριακής γραμματείας.

O Mιχάλης Πιερής συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο επιφανείς 

μελετητές της καβαφικής και της σεφερικής ποίησης και έχει προ-

σφέρει θεμελιακό έργο στο πεδίο της 

φιλολογικής έρευνας και ερμηνείας. Το 

λογοτεχνικό του έργο (ποίηση, διήγη-

μα, θέατρο, μετάφραση, διασκευή) έχει 

μια πανελλήνια αποδοχή και μια διεθνή 

απήχηση. Ειδικότερα, στην ποίησή του 

εκδηλώνει μια σπάνια ικανότητα να εξω-

τερικεύει και να καθιστά καθολικά κατα-

ληπτές τις προσωπικές του ψυχικές δια-

θέσεις, εμπειρίες και διαισθήσεις. Ο ποιητικός του λόγος ελέγχεται 

από ένα υψηλό αίσθημα ποιητικής ηθικής, με το οποίο αντιμάχεται 

κάθε μηχανισμό αλλοτρίωσης.»

Στην αντιφώνησή του ο Μιχάλης Πιερής απέδωσε φόρο τι-

μής σε ανώνυμους και επώνυμους ποιητές και δημιουργούς, το 

πρωτογενές έργο των οποίων αποτέλεσε θεμελιώδες ερέθισμα 

και πηγή έμπνευσης για τη μακρόχρονη δραστηριότητά του ως 

ερευνητή και πανεπιστημιακoύ δασκάλου, τονίζοντας ότι λαμ-

βάνει την ύψιστη αυτή τιμή ως ένα είδος αναγνώρισης κυρίως 

της δικής του προσφοράς στα ελληνικά γράμματα, τα οποία με-

λετά και υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια.

Τα Αριστεία απένειμε ο Πρόεδρος τα Κυπριακής Δημοκρα-

τίας, ο οποίος χαρακτήρισε την τελετή ιστορικό ορόσημο στην 

πορεία του θεσμού, καθώς αφιερώνεται στα 50χρονα τα Κυπρια-

κής Δημοκρατίας, αντικατοπτρίζοντας την εξελικτική πορεία του 

σύγχρονου πολιτισμού της Κύπρου μέσα από υψηλά πνευματικά 

επιτεύγματα.

Με την ύψιστη διάκριση της κυπριακής πολιτείας τιμήθηκαν, 

επίσης, η Ρήνα Κατσελλή για τη συνολική προσφορά της στον 

τομέα των Γραμμάτων, η Δέσποινα Μπεμπεδέλη για τη συνολική 

προσφορά της στον τομέα των Τεχνών και ο Κυριάκος Νικολάου 

για τη συνολική προσφορά του στον τομέα των Επιστημών.

ΥΨΙΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ γΙΑ ΤΟΝ ΚΑθΗγΗΤΗ ΜΙΧΑΛΗ ΠΙΕΡΗ

Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ
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ΝΕΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗθΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στο πλαίσιο σεμνής τελετής που πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2010, απονεμήθηκαν συνολικά δώδεκα (12) πιστοποιητικά 

εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθών, σε προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι νέοι Νοσοκόμοι Πρώτων Βοηθειών παρακολούθησαν 

με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία με Απινίδωση» του Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη, 

διάρκειας εικοσιένα (21) ωρών, και πέτυχαν στις σχετικές εξετάσεις. Τα πιστοποιητικά απένειμε ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονο-

μικών, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του σχετικά με την εκδήλωση του ενδιαφέροντος που υπάρχει από την Πανεπιστημιακή 

Κοινότητα για το εν λόγω πρόγραμμα. Επίσης, τόνισε ότι τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας βρίσκονται υψηλά στους στόχους και τις προ-

τεραιότητες που έχει θέσει το ίδιο το Πανεπιστήμιο, λόγω της ευαισθησίας που επιδεικνύει για την ύπαρξη ενός υγιούς και ασφαλούς 

περιβάλλοντος που αφορά τόσο τους εργοδοτουμένους όσο και τους φοιτητές. 

Ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, με την εκπαίδευση των δώδεκα (12) νέων Πρώτων Βοηθών 

και των άλλων τριανταένα (31) κατά τα προηγούμενα χρόνια, έχει συμβάλει στην υλοποίηση του αρχικού του στόχου που ήταν η πα-

ρουσία τουλάχιστον ενός Πρώτου Βοηθού σε κάθε κτήριο του Πανεπιστημίου. Πιο κάτω βρίσκονται τα στοιχεία και ο χώρος εργασίας 

του καθενός από τους νέους Νοσοκόμους Πρώτων Βοηθειών:

Ονοματεπώνυμο Τίτλος / Θέση Υπηρεσία / Τμήμα Χώρος Στέγασης

Αργυρίδης Μάριος Υπεύθυνος Γραφείου 
Συμβουλευτικής

Υπηρεσία Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας

Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου 
Α.Γ. Λεβέντης

Γιάγκου Άντρη Λειτουργός Πανεπιστημίου Υπηρεσία Ανθρώπινου 
Δυναμικού

Κέντρο Κοινωνικών 
Δραστηριοτήτων

Λάμπρου Θεοφάνης Ερευνητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών

Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» 
(Λεωφ. Κυρηνείας 132)

Μαμουνέας Θεοφάνης Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Σχολή Οικονομικών Επιστημών 
και Διοίκησης 

Ξενοφώντος Αντώνης Λογιστής Τομέας Εσωτερικού Ελέγχου Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου 
Α.Γ. Λεβέντης

Παναγιώτου Βασίλης Λειτουργός Πανεπιστημίου Γραφείο Διευθυντή Διοίκησης 
και Οικονομικών

Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου 
Α.Γ. Λεβέντης

Πραστίτης Κωνσταντίνος Τεχνικός Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας 

Ερευνητική Μονάδα 
Αρχαιολογίας (Γλάδστωνος 12)

Προδρόμου Φίλιππος Τεχνικός Ηλεκτρολογίας/
Ηλεκτρονικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών

Green Park (Λεωφόρος 
Αγλαντζιάς 91)

Ρουσιάς Κυριάκος Τεχνικός Εργαστηρίων Τμήμα Μηχανικών 
Μηχανολογίας και Κατασκευής Κεντρικά Κτήρια Καλλιπόλεως 75

Ταλιαδώρου Λίτσια Γενική Γραφέας Τμήμα Οικονομικών Σχολή Οικονομικών Επιστημών 
και Διοίκησης

Χαραλάμπους Χαράλαμπος Εργατοτεχνίτης Τεχνικές Υπηρεσίες Γραφεία Συντήρησης 

Χατζηπροκόπης Αιμίλιος Λειτουργός Πανεπιστημίου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής 
(Αριάδνης 23Α και Λήδρας 68)

Κατά τη δεύτερη κατανομή έλαβαν:

Παντελής Βουτουρής: 136 ψήφους.

Αθανάσιος Γαγάτσης: 111 ψήφους.

Γιάννης Η. Ιωάννου: 108 ψήφους.

Κατά την τρίτη κατανομή έλαβαν:

Παντελής Βουτουρής: 145 ψήφους.

Αθανάσιος Γαγάτσης: 183 ψήφους.

ΕΚΛΟγΗ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΔΙΕθΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ψήφισαν: 372  Έγκυρα ψηφοδέλτια: 357

Άκυρα ψηφοδέλτια: 8 Λευκά ψηφοδέλτια: 7

Έλαβαν ψήφους οι: 

Αντώνης Κ. Κάκας: 175 ψήφους.

Μάριος Μαυρονικόλας: 182 ψήφους.
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Με επιτυχία πραγματοποιή-

θηκαν οι τελετές έναρξης των 

Ελεύθερων Πανεπιστημίων στην 

Ομογένεια του Λονδίνου, στη 

Λάρνακα, στη Λευκωσία και στη 

Λεμεσό, τις οποίες παρακολού-

θησε πλήθος κόσμου. 

Στις ομιλίες του ο Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κα-

θηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, ανέ-

λυσε τις ευκαιρίες για αναγέννη-

ση της εθνικής οικονομίας, μέσα 

από την οικονομική κρίση. Όπως ανέφερε, ορισμένες κρίσεις, 

σύμφωνα με τη θεωρία της «Δημιουργικής Καταστροφής», κατα-

στρέφουν τα αδύνατα σημεία μίας οικονομίας, αλλά οδηγούν στο να 

αναδειχθεί, μέσα από την κρίση, μία νέα ενδυναμωμένη οικονομία. 

Ο εισηγητής προβαίνοντας σε μία σύγκριση των τελευταίων 

ετών παρουσίασε την κατάσταση της κυπριακής οικονομίας, την 

οποία χαρακτήρισε ως ανησυχητική, γεγονός που απαιτεί την 

άμεση ανάγκη λήψης μέτρων. 

Ωστόσο τονίστηκε ότι η Κύ-

προς, εκτός από αδυναμίες, έχει 

και πολλές δυνατότητες, οι οποί-

ες μπορούν να αξιοποιηθούν 

προς όφελός της. Η κυπριακή 

οικονομία οφείλει να επενδύσει 

στην έρευνα και στην καινοτομία 

ώστε να μετατραπεί σε μία Οικο-

νομία της Γνώσης, ενώ παράλλη-

λα πρέπει να προβεί σε ουσια-

στικές ρυθμίσεις όσον αφορά το 

συνταξιοδοτικό και τους τομείς 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της Δημόσιας Υγείας. Τέλος, 

από την ομιλία διαφάνηκε πόσο σημαντική είναι η στροφή προς 

τις «πράσινες» λύσεις, ώστε, μεταξύ άλλων, να ανεξαρτητοποιη-

θεί η Κύπρος από την εισαγόμενη ενέργεια και να διαχειριστεί ορθά 

τους υδάτινους πόρους της. Όπως και να έχει, για να επιτύχει την 

πραγματική αναγέννηση μία οικονομική πολιτική, πρέπει να ξεκα-

θαρίσει τις προτεραιότητές της και να θέτει μακροχρόνιους στόχους, 

χωρίς να προβαίνει σε ευκαιριακούς συμβιβασμούς.

ΤΕΛΕΤΕΣ ΕΝΑΡξΗΣ ΕΛΕΥθΕΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Η πρώτη επίσημη παρου-

σίαση, στην Κύπρο, του βι-

βλίου του πολυγραφότατου 

μαθηματικού και Ομότιμου 

Καθηγητή του Πανεπιστη-

μίου Αθηνών Θεόφιλου Κά-

κουλλου με τίτλο Απόηχοι 

Αρχαίας Σοφίας: Αποφθέγμα-

τα-Επιφθέγματα και Ζήνωνος 

Κιτιέως Παραθέματα, πραγμα-

τοποιήθηκε στην Πανεπιστη-

μιούπολη, στις 29 Σεπτεμβρί-

ου 2010. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Τμήμα Μαθηματικών και 

Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο συγγραφέας, ο οποίος πέραν των μαθηματικών του ανα-

ζητήσεων έχει διακριθεί και ως ελληνιστής, έχει συλλέξει 600 

περίπου αρχαία αποφθέγματα (ρητά, γνωμικά και γνώμες), τα 

οποία όχι μόνο ανθολογεί αλλά και σχολιάζει με εύστοχο τρό-

πο. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο σύγγραμμα, που βασίζεται σε 

έναν γόνιμο διάλογο και σε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στις αρ-

χαίες σκέψεις και στους συνειρμούς που αυτές δημιουργούν στο 

άκουσμά τους, ύστερα από χιλιετίες. 

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος ανέφερε ότι το βιβλίο του 

Θεόφιλου Κάκουλλου έχει στόχο να προβληματίσει τον αναγνώ-

στη πάνω στη σοφία των αρχαίων Ελλήνων. 

Τον συγγραφέα παρουσία-

σε ο Καθηγητής του Τμήματος 

Μαθηματικών και Στατιστικής 

Τάσος Χριστοφίδης, ο οποίος 

εξήρε το έργο και την προσω-

πικότητα του. ‘Οπως υπογράμ-

μισε, «Η σημερινή εκδήλωση 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν 

γίνεται μόνο για την παρουσία-

ση ενός βιβλίου. Γίνεται και για 

να τιμήσει ένα Κύπριο πανεπι-

στημιακό δάσκαλο με σημαντι-

κό ερευνητικό έργο στον κλάδο των πιθανοτήτων και της μαθημα-

τικής στατιστικής που άφησε τη δική του σφραγίδα στον τομέα της 

εδραίωσης της στατιστικής επιστήμης στην Ελληνική πανεπιστημι-

ακή εκπαίδευση».

Το βιβλίο του κ. Κάκουλλου παρουσίασαν ο Αναπληρωτής 

Καθηγητής του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 

Αντώνης Τσακμάκης και ο τέως Αναπληρωτής Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου Παναγιώτης Περσιάνης. 

Στην αντιφώνησή του ο συγγραφέας σημείωσε ότι σκοπός 

του δεν ήταν να παρουσιάσει μια νέα συλλογή αποφθεγμάτων 

αλλά ήθελε κάτι να προσθέσει, έναν αντίλογο στην αρχαία σο-

φία. Ο συγγραφέας αφιερώνει το έργο του στη μνήμη του «συν-

ταξιώτη του», όπως τον αποκαλεί, Σπύρου Κυπριανού και του 

Νικόλα Ξιούτα. Η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση.

ΑΠΟΗΧΟΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Στην κατάμεστη αίθουσα του 

Κέντρου Τεχνών Τηλέμαχος Κάν-

θος πραγματοποιήθηκε τελετή 

για την απονομή των βραβείων 

του Διαγωνισμού Εικαστικών Τε-

χνών, Τηλέμαχος Κάνθος. 

Ο διαγωνισμός αυτός είχε 

εξαγγελθεί στο πλαίσιο εκδήλω-

σης που πραγματοποιήθηκε στις 

25 Νοεμβρίου 2009, με την ευκαι-

ρία της δωρεάς από το ‘Ιδρυμα 12 

ξυλογραφιών του ζωγράφου και 

χαράκτη Τηλέμαχου Κάνθου, με 

τίτλο «Σκληροί Χρόνοι» προς το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι και οι 12 ξυλογραφί-

ες έχουν αναρτηθεί στην Αίθουσα 

Συνεδριάσεων της Συγκλήτου.

Κατά το χαιρετισμό που απηύ-

θυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος 

Α. Ζένιος, τόνισε τη σημασία των 

τεχνών για ένα σύγχρονο πανε-

πιστήμιο και ανέφερε τις ενέρ-

γειες στις οποίες προβαίνει 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου για 

την ίδρυση Σχολής Καλών Τε-

χνών. Χαιρετισμό απηύθυναν 

επίσης εκ μέρους του Υπουρ-

γού Παιδείας και Πολιτισμού ο 

Μορφωτικός Λειτουργός των 

Πολιτιστικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολι-

τισμού κ. Πέτρος Δημιώτης και 

ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφι-

κής Σχολής Καθηγητής Μιχάλης 

Πιερής  καθώς και η Πρόεδρος 

του Ιδρύματος Τηλέμαχος Κάν-

θος, κ. Ελένη Κάνθου. 

Ο Πρύτανης του Πανεπι-

στημίου παρέδωσε τιμητική 

πλακέτα για την απονομή του 

πρώτου Βραβείου Ζωγραφικής, 

το οποίο έλαβε ο Λεωνίδας Πα-

πασσάβας. Στον Λεωνίδα Πα-

πασάββα παραδόθηκε επίσης 

επιταγή ύψους δυόμισι χιλιά-

δων ευρώ για το έργο του στην ζωγραφική.

Ο Μορφωτικός Λειτουργός του Υπουργείου Παιδείας και Πο-

λιτισμού Πέτρος Δημιώτης παρέδωσε τιμητική πλακέτα για την 

απονομή του πρώτου Βραβείου 

Χαρακτικής, στην Ελένη Παναγί-

δου. Στην Ελένη Παναγίδου πα-

ραδόθηκε επίσης επιταγή ύψους 

δυόμισι χιλιάδων ευρώ για το 

έργο της στην χαρακτική.

Η σύζυγος του Τηλέμαχου 

Κάνθου κ. Ζωή Κάνθου προχώ-

ρησε αργότερα με την απονομή 

του Βραβείου «Artist in Resident», 

το οποίο παρέλαβε εκ μέρους της 

Έλενας Ιασωνίδου, ο πατέρας της 

Σοφοκλής Ιασωνίδης. 

Στη συνέχεια απονεμήθηκαν 

τιμητικοί έπαινοι από την Αντι-

πρόεδρο του Ιδρύματος Τηλέμα-

χος Κάνθος, κ. Ευγενία Κάνθου. 

Ειδικό έπαινο για το έργο του στην 

χαρακτική παρέλαβε ο Στέλιος 

Στυλιανού. Ειδικό επίσης έπαινο 

για έργο «naive» παρέλαβε η Ήβη 

Ανδρέου Πατσιά.

Τιμητικά διπλώματα παρέλα-

βαν οι, Χριστίνα Χριστοφή, Ελε-

άνα Χρυσάνθου, Κωνσταντίνος 

Κυρτής, Ευγενία Βασιλούδη, 

Μαριάννα Τσαγγαρού, Μαρία 

Σταυρινίδου, Θέμης Θεμιστο-

κλέους, Μιχάλης Φαντάρος, 

Στέλλα Βιολάρη, Σπύρος Αγα-

θού και Παναγιώτης Βίττης.

Ξεχωριστή νότα κατά τη δι-

άρκεια της εκδήλωσης έδωσαν 

με την πρώτη κίνηση από το 

Κονσέρτο για Όμποε στη ντό 

μείζονα, του Joseph Haydn, τα 

μέλη του μουσικού εργαστη-

ρίου της Κρατικής Ορχήστρας 

Νέων Κύπρου Κρινιώ Τρούλλου 

στο όμποε και Agata Jozwik 

στο πιάνο.

Ο κ. Πέτρος Δημιώτης και ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου αμέσως μετά προχώ-

ρησαν στα εγκαίνια της έκθε-

σης των έργων που είχαν λάβει 

μέρος στο Διαγωνισμό Εικαστι-

κών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος. Η έκθεση παρέμεινε ανοικτή έως 

τις 29 Νοεμβρίου.

ΔΙΑγΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Τηλέμαχος Κανθος
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Με την ευκαιρία των μαύρων επετείων της κατάληψης της 

Μόρφου από τον Τούρκο εισβολέα, ο Δήμος Μόρφου και το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε εκδήλωση με τίτλο «Μέρες 

Μνήμης Μόρφου» δίνοντας το μήνυμα ότι δεν ξεχνάμε την Μόρ-

φου, αλλά, αντίθετα, αγωνιζόμαστε μέχρι την απελευθέρωση 

της κατεχόμενης πόλης. Η εκδήλωση έλαβε χώραν στις 9 Οκτω-

βρίου 2010, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στην ομιλία του ο υπουργός Υγείας Χρίστος Πατσαλίδης ανέ-

φερε ότι «θέλουμε λύση που να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και 

στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, που θα συμβα-

δίζει με τις σύγχρονες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που 

θα εξασφαλίζει μια ενιαία πατρίδα σε συνθήκες ασφάλειας και 

προόδου για όλο το λαό». «Σήμερα», τόνισε ο Υπουργός Υγείας, 

«οι Μέρες Μνήμης Μόρφου γίνονται η ασίγαστη φωνή της συλ-

λογικής συνείδησης για να μείνουμε άγρυπνοι στις επάλξεις του 

αγώνα για τη λύτρωση αυτού του τόπου».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε επίσης ο Δήμαρχος 

Μόρφου κ. Χαράλαμπος Πίττας, ο οποίος ανέφερε ότι «για 36 

χρόνια αντιπαλεύουμε το χρόνο και λέμε όχι στα τετελεσμένα 

της βάρβαρης τουρκικής εισβολής και ημικατοχής της πατρίδας 

μας». Όπως υπογράμμισε, «Αν κρατηθήκαμε σε αυτή τη γη και αν 

εξακολουθούμε να ζούμε στην τουρκοπατημένη πατρίδας μας, 

είναι διότι έχουμε τις ρίζες μας βαθιά ριζωμένες στη γη που μας 

γέννησε».

Η εκδήλωση περιελάμβανε χορόδραμα με τίτλο «Επετειακό 

αφιέρωμα για τις μαύρες μνήμες της εισβολής του 1974» από τον 

χορευτικό όμιλο του Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς επίσης και 

μουσικό πρόγραμμα από τον όμιλο «Τερψιχορία» υπό την διεύ-

θυνση της Νόπης Τηλεμάχου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους βουλευτές από 

την Κύπρο, την Ελλάδα και τη Βρετανία, ευρωβουλευτές από την 

Κύπρο και το εξωτερικό, εκπρόσωποι κομμάτων, της ΕΛΔΥΚ, του 

ΓΕΕΦ και της Αστυνομίας, Δήμαρχοι ελεύθερων και κατεχόμε-

νων δήμων, ο Πρέσβης της Ινδίας, εκπρόσωπος της Πρεσβείας 

της Ελλάδος, άλλοι ξένοι προσκεκλημένοι του κατεχόμενου Δή-

μου και πλήθος κόσμου.

ΜΕΡΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΟΡΦΟΥ

Η στέγαση των φοιτητών του Πανεπι-

στημίου Κύπρου ήταν στο επίκεντρο της 

ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στην 

Πανεπιστημιούπολη, στις 18 Νοεμβρίου 

2010.

Στόχος της ημερίδας ήταν να συζητη-

θούν οι ανάγκες εξεύρεσης χώρου δια-

μονής με χαμηλό κόστος και ποιοτικές 

συνθήκες διαβίωσης για το σύνολο της 

φοιτητικής κοινότητας καθώς επίσης και η εξεύρεση ικανοποι-

ητικής απόδοσης στις επενδύσεις των συμβαλλόμενων επι-

χειρηματικών μελών, διαμορφώνοντας το κατάλληλο πλαίσιο 

συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της Κύπρου για 

ανάπτυξη ενιαίας στρατηγικής.

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν και μίλησαν εκ μέρους του Παν-

επιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, 

ο Πρόεδρος της Επιτροπής Λειτουργίας 

Φοιτητικών Εστιών Καθηγητής Νίκος Στυ-

λιανόπουλος και ο Διευθυντής Οικονομι-

κών και Διοίκησης κ. Ανδρέας Χριστοφί-

δης. Εκ μέρους της Φοιτητικής Ένωσης 

μίλησε ο κ. Νικόλας Διομήδους. Στην 

εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Δή-

μαρχος Αγλαντζιάς κ. Ανδρέας Πέτρου, ο  

Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έρ-

γων κ. Αλέκος Μιχαηλίδης, η Λειτουργός του Τμήματος Πολεοδο-

μίας και Οικήσεως κα Μαρκέλλα Χατζηδά, ο Διευθυντής Ανώτε-

ρης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πο-

λιτισμού κ. Ευστάθιος Μιχαήλ και ο Διευθυντής της Ομοσπονδίας 

Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών κ. Νίκος Κελεπέσιης.

Τη συζήτηση συντόνιζε ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οι-

κονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Αντώνης Κάκας.

ΗΜΕΡΙΔΑ γΙΑ ΤΗ ΣΤΕγΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
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Η Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών καθιερώθηκε για τον εορτα-

σμό της πολυμορφίας και για την προβολή της σημασίας των 

γλωσσών στην ιδιωτική και στην επαγγελματική μας ζωή. 

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, πα-

ράρτημα της Γενικής Διεύθυνσης μετάφρασης σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Γραφείο Ευρωπαϊκών και 

Διεθνών Υποθέσεων, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Γαλλικών 

Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών και το ‘Ίδρυμα Διαχείρισης Ευ-

ρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, πραγματοποίησαν 

εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών, στις 30 Σε-

πτεμβρίου 2010.

Στην Τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη 

από φοιτητές και μαθητές Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, παρέστησαν και μίλησαν η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία 

και τη Νεολαία κ. Ανδρούλα Βασιλείου, η οποία τόνισε ότι δίδει 

μεγάλη σημασία στην εκμάθηση των γλωσσών από μικρή ηλι-

κία. ‘Οπως ανέφερε, «σύμφωνα με τις στατιστικές, ενώ η Κύπρος 

βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά τη γνώση της Αγ-

γλικής ως ξένης γλώσσας, αντίθετα το επίπεδο είναι αρκετά χα-

μηλό σε σχέση με τη γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα αν 

αυτό συγκριθεί με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες». 

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Υπουργός Παιδείας και 

Πολιτισμού Ανδρέας Δημητρίου, η επικεφαλής της αντιπροσωπεί-

ας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Ανδρούλλα Καμινα-

ρά, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Σταύρος Α. 

Ζένιος και η Διευθύντρια του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης κ. Ανδρούλα Παπαναστασίου. 

Κύριος ομιλητής στην τελετή ήταν ο Καθηγητής Claude 

Hagege, Γλωσσολόγος στο College de France, ο οποίος μίλησε 

για την Ευρώπη και τη γλωσσική πολυμορφία. Ο διάσημος γλωσ-

σολόγος, ο οποίος μιλάει πενήντα γλώσσες, εντυπωσίασε με την 

ευφράδειά του στην ελληνική, στην οποία έδωσε τη διάλεξή του, 

ενώ παράλληλα προέβη σε μια μικρή εισαγωγή και στην Τουρ-

κική, ως θεσμοθετημένη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προβλήθηκε επίσης βίντεο μικρού μήκους σχετικά με τα πο-

λύγλωσσα παιδιά στην Κύπρο. Ακολούθησε συζήτηση στρογγυ-

λής τραπέζης με συμμετέχοντες καθηγητές του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και γλωσσολόγους. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευ-

ρωπαϊκή Διάκριση Γλωσσών» απονεμήθηκαν βραβεία από την 

Επίτροπο κ. Ανδρούλλα Βασιλείου. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να καταστεί σαφής η μεγάλη ση-

μασία έχει η γνώση ξένων γλωσσών για την ανάπτυξη των ατό-

μων, την κοινωνική τους εξέλιξη, και την εργασιακή τους πορεία.

Την εκδήλωση για την εγκαθίδρυση της έδρας Ουνέσκο ακο-

λούθησε διεθνές επιστημονικό συνέδριο στις 23 Οκτωβρίου 

2010. Το συνέδριο είχε ως θέμα του τη χαρτογράφηση της έρευ-

νας και των πρακτικών που ακολουθούνται στα θέματα της ισό-

τητας των φύλων μέσα από την εθνική και τη διεθνή σκοπιά. 

Η κεντρική ομιλήτρια του συνεδρίου Dr. Fatima Sadiqi στο 

κείμενό της έδωσε το στίγμα ενός νέου θεωρητικού πλαισίου 

για την έρευνα σε σχέση με τα δύο φύλα, τις σχέσεις μεταξύ των 

δύο φύλων στην περιοχή του Maghrib και στις χώρες της Βόρειας 

Αφρικής. Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας για τα δύο φύλα στις 

περιοχές αυτές, σύμφωνα με την ομιλήτρια, δεν θα πρέπει πλέον 

να εστιάζει στις διαφορές τους με τη Δύση, αλλά στην καλύτερη 

και περισσότερο συγκεκριμενοποιημένη κατανόηση των πρακτι-

κών που ακολουθούνται σε αυτές τις χώρες και που έχουν σχέση 

με τα δύο φύλα, με σκοπό τη συστηματοποίηση του διαλόγου 

που αναφέρεται στην ισότητα των φύλων και σε αυτές τις χώρες. 

Ακολούθησε μια σειρά από παράλληλες θεματικές ενότητες 

πάνω σε θέματα ισότητας. Στις ξεχωριστές συνεδρίες φιλοξενή-

θηκαν και μίλησαν διαπρεπείς ακαδημαϊκοί και ερευνητές/τριες 

από την Κύπρο και από το εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα συμμετεί-

χαν άτομα από την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα, εκπαιδευ-

τικοί και φοιτητές/τριες. 

Ημερίδα με θέμα: «Κριτικός γραμματισμός και νέα αναλυτικά 

προγράμματα: Θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη δι-

δασκαλία του γλωσσικού μαθήματος» πραγματοποιήθηκε στις 

19 Ιουνίου 2010 στην πανεπιστημιούπολη. Η ημερίδα, που απευ-

θυνόταν σε ειδικούς σε θέματα διδασκαλίας της γλώσσας, σε εκ-

παιδευτικούς όλων των βαθμίδων και σε φοιτητές, διοργανώθηκε 

από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Σκοπός της ημερίδας ήταν η παρουσίαση του πλαισίου των νέων 

αναλυτικών προγραμμάτων για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία, 

όπως διαμορφώθηκε με βάση τις αρχές του κριτικού γραμμα-

τισμού. Οι κύριες ομιλίες δόθηκαν από ακαδημαϊκούς που συμ-

μετείχαν στη διαδικασία συγγραφής των αναλυτικών προγραμ-

μάτων, ενώ παράλληλα οργανώθηκαν εργαστήρια με πρακτικές 

εφαρμογές για τη διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας. 

ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΜΕΡΑ γΛΩΣΣΩΝ

ΔΙΕθΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ θΕΜΑ, η χαρΤογραφηςη Της ιςοΤηΤας Των 

φύλων: έρέύνα Και πραΚΤιΚές – η έθνιΚη Και διέθνης προοπΤιΚη 

ΗΜΕΡΙΔΑ γΙΑ ΤΟΝ ΚΡΙΤΙΚΟ γΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ γΙΑ ΤΟ γΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑθΗΜΑ

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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ΕΚθΕΣΗ ΕΡγΩΝ ΤΕΧΝΗΣ Washing-Up Ladies

Τα εγκαίνια της έκθεσης έργων τέχνης Washing up Ladies, με 

έργα των εικαστικών Λίας Λαπίθη και Mαριάννας Καφαρίδου 

της ομάδας Τέχνης Washing-Up Ladies της Κύπρου, τέλεσε στις 

15 Σεπτεμβρίου 2010, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος. 

Η έκθεση, την οποία διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και η Έδρα Ουνέσκο για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων 

στον προθάλαμο της Αίθουσας Τελετών του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, παρέμεινε ανοικτή μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2010. Η έκθε-

ση παρουσίασε αναδρομικά την εικαστική παραγωγή των δύο 

εικαστικών από το 2006 -2010. Στα εγκαίνια της έκθεσης παρου-

σιάστηκε η έκδοση με τα έργα της ομάδας Τέχνης Washing-Up 

Ladies της Κύπρου και προβλήθηκε βίντεο σύντομης διάρκειας, 

με τίτλο «Sorry to burst your bubble, but …» (2010). 

Στα σχόλιά της η Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της 

Αγωγής, Καθηγήτρια Μαίρη 

Ιωαννίδου-Κουτσελίνη και 

Διευθύντρια της Έδρας Oυνέ-

σκο για την Ισότητα και Ενδυ-

νάμωση των Φύλων του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου ανέφε-

ρε ότι με τη διοργάνωση της 

έκθεσης και με την έκδοση 

του τόμου η Έδρα συμβάλλει 

στην προβολή των ιδεών και 

της δράσης της εκπληρώνο-

ντας έτσι τους βασικούς στό-

χους των δραστηριοτήτων της. Κατά την άποψή της, η έκδοση 

του τόμου αλλά και η έκθεση των έργων αποτελούν ένα ισχυρό 

βήμα ενσυναίσθησης, αναστοχασμού και αντίδρασης στις δεδο-

μένες σχέσεις και δομές δύναμης και εξουσίας μεταξύ των φύ-

λων στη σύγχρονη κοινωνία.

Η ιστορικός Τέχνης και επιμελήτρια της έκθεσης κυρία Άντρεα 

Κωνσταντίνου σχολιάζοντας τα έργα των εικαστικών, σημείωσε 

ότι οι πρόσφατες δημιουργίες του 2010, το βίντεο Sorry to burst 

your bubble but…. και το Tissue Box, ξεγυμνώνουν τους καλά κρυμ-

μένους στην κυπριακή κοινωνία-φούσκα πατριαρχικούς εξουσια-

στικούς μηχανισμούς: τις δια του βλέμματος προβαλλόμενες και 

δια του χιούμορ εκφραζόμενες αντρικές στερεότυπες αντιλήψεις 

για το πώς πρέπει να φαίνεται, αλλά και να φέρεται μια γυναίκα. 

Η δωρεά των βιβλίων από τη συλλογή “Biblioteca Italiana” θα 

αποτελέσει σημαντικό υπόβαθρο για τις σπουδές της Ιταλικής 

γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η επίσημη τελετή παρά-

δοσης έλαβε χώραν στις 21 Οκτωβρίου 2010, στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. 

Η δωρεά της συλλογής «Biblioteca Italiana” έγινε από το 

Υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας προς τη Βιβλιοθήκη του Παν-

επιστημίου Κύπρου και αφορά βιβλία ιταλικής λογοτεχνίας κα-

θώς και ιστορικά και καλλιτεχνικά αριστουργήματα. Η διάδοση 

του ιταλικού βιβλίου θα αποτελέσει ένα απαραίτητο μέσο για 

την προώθηση της Ιταλίας στο εξωτερικό. Το ενδιαφέρον για 

την Ιταλική γλώσσα και κουλτούρα είναι έντονο, όπως αποδει-

κνύεται, και η συλλογή των βιβλίων της «Biltioteca Italiana» θα 

είναι χρήσιμη στους φοιτητές και μελετητές για να εμβαθύνουν 

περαιτέρω στη γνώση της ιταλικής γλώσσας και του πολιτισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε 

με την ευκαιρία των πενήντα χρόνων από την ανεξαρτησία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, έγινε η επίσημη παραλαβή των βιβλί-

ων από τις αρχές του Πανεπιστημίου. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανε-

πιστημίου Κύπρου Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, ο Γενικός Δι-

ευθυντής της Βιβλιοθήκης του Υπουργείου Πολιτισμού και Δρα-

στηριοτήτων της Ιταλίας κ. Maurizio Fallace, η Γενική Διευθύντρια 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ολυμπία Στυλιανού, 

ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Κύπρο, Α.Ε. Alfredo Bastianelli και 

ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. 

Φίλιππος Τσιμπόγλου.

Ακολούθησε δεξίωση για όλους τους παρευρισκόμενους.

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΥΛΛΟγΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
“BiBlioTeca iTaliana”
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Τον διαπρεπή Αμερικανό νεοελληνιστή και διακεκριμένο 

συγγραφέα, Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Princeton, 

Edmund Keeley τίμησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ύψιστη 

ακαδημαϊκή διάκριση, αναγορεύοντάς τον σε Επίτιμο Διδάκτο-

ρα, μετά από πρωτοβουλία του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελ-

ληνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής. Η τελετή αναγόρευ-

σης πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2010, στην Αίθουσα 

Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Edmund Keeley είναι ένας από τους πρωτεργάτες της διά-

δοσης της Νεοελληνικής λογοτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Σημαντικό μέρος του κριτικού και δοκιμιακού του έργου έχει 

ως αντικείμενο κορυφαίους Έλληνες ποιητές. Έχει μεταφράσει, 

μεταξύ άλλων, έργα του Κωνσταντίνου Καβάφη, του Άγγελου Σι-

κελιανού, του Γιώργου Σεφέρη, του Οδυσσέα Ελύτη, του Γιάννη 

Ρίτσου και του Νίκου Γκάτσου. Σημαντικό σταθμό στην μετα-

φραστική καριέρα του Keeley αποτελούν οι συνεργασίες του με 

τον Γιώργο Σαββίδη για την μετάφραση του Άξιον Εστί του Ελύτη 

και με τον Philip Sherrard για τη μετάφραση των ποιημάτων του 

Καβάφη και του Σεφέρη. 

Την προσωπικότητα και το μεταφραστικό, λογοτεχνικό και 

ακαδημαϊκό έργο του τιμωμένου παρουσίασε ο Καθηγητής του 

Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και Κοσμήτο-

ρας της Φιλοσοφικής Σχολής, Μιχάλης Πιερής, ο οποίος τόνισε, 

μεταξύ άλλων, ότι «χάρη στην βαθειά βιωματική σχέση του με τη 

σύγχρονη Ελλάδα, χάρη στη λογοτεχνική ποιότητα του έργου του, 

αλλά και χάρη στις επιστημονικές αρετές του, το συνολικό και αδι-

αίρετο έργο του Edmund Keeley συνιστά έναν πολύτιμο οδηγό για 

την κατανόηση του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού». Ο κ. Πιερής 

ανέγνωσε επίσης το ψήφισμα της αναγόρευσης. Ακολούθησε η 

περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο του Πανεπιστημίου 

Κύπρου από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή 

Σταύρο Α. Ζένιο. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αντιφώνη-

ση του Καθηγητή Edmund Keeley, ο οποίος αναφέρθηκε στη 

σχέση του με την Κύπρο. Αναφερόμενος στην πρώτη επίσκεψη 

που έκανε στην Κύπρο το 1971, ο Edmund Keeley τόνισε: «Πρέπει 

να πω ότι ήρθα στην Kύπρο γιατί μου άρεσαν τα ποιήματα του Σεφέ-

ρη και ήθελα να πάω στην Έγκωμη, στις Πλάτρες, στην Aγία Nάπα, 

στην Kερύνεια. Ήθελα κάπως να πάω στα βήματα του Σεφέρη». 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, στις 15 Νοεμβρίου 2010, η Ημέρα Ενημέρωσης και Δι-

κτύωσης για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο – Δράσεις Marie Curie. Η 

ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου 

(Ε.Γ.Κ.) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέτυχε δε να προσελκύσει 

το ενδιαφέρον ερευνητών από όλα τα ερευνητικά κέντρα της 

Κύπρου. 

Την παρουσίαση έκαναν ο Δρ Fredrik Olsson Hector, Επικεφα-

λής της Μονάδας για τις δράσεις επανένταξης και τη βραδιά του 

ερευνητή, και ο Δρ Μαρίνος Ιωαννίδης, Εθνικός εμπειρογνώμο-

νας στη μονάδα Marie Curie.  

Το πρόγραμμα περιελάμβανε γενική παρουσίαση του 7ου 

Προγράμματος Πλαισίου, ενημέρωση για την κάθε δράση, ανα-

φορά στις νέες προσκλήσεις που αναμένονται να ανακοινωθούν 

το 2011, καθώς και ενημέρωση για την οικονομική διαχείριση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Γ.Κ., Αντιπρύτανης Αντώνης Κά-

κας στον χαιρετισμό του τόνισε τη σημασία που έχουν ειδικά 

για τα κυπριακά ερευνητικά ιδρύματα και ερευνητές οι ευρω-

παϊκές χρηματοδοτήσεις και ιδιαίτερα η συμβολή που μπορούν 

να έχουν οι δράσεις Marie Curie στα πρώτα στάδια ερευνητικής 

καριέρας.

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών βρίσκονται αναρτημένες στην 

ιστοσελίδα του Ε.Γ.Κ. στο www.eoc.org.cy 

Ο ΔΙΑΠΡΕΠΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣ eDMUnD KeeleY  
ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ γΙΑ ΤΟ 7Ο ΠΡΟγΡΑΜΜΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΡΑΣΕΙΣ Marie cUrie ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑϊΚΩΝ ΑξΙΩΝ

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Για πρώτη φορά το 2008 διεξήχθη στην Κύπρο η διεθνής 

‘Eρευνα Ευρωπαϊκών Αξιών υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή 

Καθηγητή Κοινωνιολογίας Βίκτορα Ρουδομέτωφ. Το ερευνητικό 

αυτό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Tilburg University. 

Η συμμετοχή χωρών στο πρόγραμμα αυτό έχει σταδιακά αυξη-

θεί, καθώς από τις 16 χώρες που συμμετείχαν αρχικά έφτασαν 

να συμμετέχουν 46 χώρες το 2008 . Από φέτος, η ακαδημαϊκή 

κοινότητα έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας του 

2008 μέσω της βάσης δεδομένων GESIS (Leibniz Institute for the 

Social Sciences, Data Archive for the Social Sciences, Bachemer 

Str. 4050931 Koeln Germany) και το διαδικτυακό σύστημα ZACAT. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συγκαταλέγεται μεταξύ των διε-

θνώς αναγνωρισμένων ερευνών οι οποίες αποτελούν τις συστη-

ματικές πηγές ποσοτικών δεδομένων για τις κοινωνικές επιστήμες 

και είναι η μοναδική μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων διεθνών ερευ-

νών (European Values Study, World Values Survey, International 

Social Survey Program, European Social Survey) στην οποία η Κύ-

προς αντιπροσωπεύεται από ακαδημαϊκό μέλος του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου.  Πληροφορίες: Διευθυντής του Ερευνητικού Προ-

γράμματος, κ. Βίκτωρ Ρουδομέτωφ e-mail: roudomet@ucy.ac.acy 

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

ΔΕξΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Εξαιρετική ευκαιρία αλληλογνωριμίας απετέλεσε η καθιερω-

μένη πλέον δεξίωση προς τιμήν των νέων μελών του ακαδημα-

ϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, την οποία παρέ-

θεσαν οι Πρυτανικές Αρχές, την Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010, 

στο χώρο υποδοχής του 1ου ορόφου του κτηρίου Συμβουλίου-

Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί ακαδημαϊκοί διαφόρων 

ειδικοτήτων, οι οποίοι, μέσα σ΄ ένα ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, είχαν 

την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να γνωριστούν με νέους συν-

αδέλφους άλλων Τμημάτων καθώς και με τον Πρύτανη και άλ-

λους αξιωματούχους του Πανεπιστημίου.

Καλωσορίζοντας στους κόλπους της πανεπιστημιακής κοι-

νότητας τα νέα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού ο Πρύτανης 

Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος τόνισε ότι η μεγάλη πρόκληση για 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι οι νέοι συνάδελφοι να βρουν γό-

νιμο έδαφος για να αναπτύξουν την έρευνά τους. Καταλήγοντας, 

τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία. 
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Ε Ρ Ε Υ Ν Α

Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (ΕΜΑ) του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, με πρωτοβουλία της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Λίνας 

Κασσιανίδου, εξασφάλισε ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα 

στον τομέα της Αρχαιολογίας και της Αρχαιομετρίας με την υψη-

λότερη χρηματοδότηση που έλαβε ποτέ η Κύπρος από την Ευρω-

παϊκή Ένωση, ημερομηνία έναρξης 1η Δεκεμβρίου 2010. 

Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του προγράμματος, ο οποί-

ος υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, θα δημιουργηθούν 

20 νέες θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για νέους ερευνητές, κυρίως 

όμως η Κύπρος θα τεθεί στο επίκεντρο των ερευνητικών εξελί-

ξεων, ανά το παγκόσμιο, στον τομέα της Αρχαιολογίας και των 

Αρχαιολογικών Επιστημών. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει 

16 τριετείς υποτροφίες σε νέους επιστήμονες για την διεξαγωγή 

έρευνας και την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε θέματα που 

αφορούν τα αρχαία υλικά και την αρχαία τεχνολογία. Επίσης, στο 

πλαίσιο του προγράμματος θα χορηγηθούν 3 διετείς υποτροφίες 

για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας. 

Η έρευνα, η οποία θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και ιδιωτικούς φορείς 6 διαφορετικών 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Μεσογείου, 

θα συμβάλει τα μέγιστα στη μελέτη της αρχαιολογίας της Ανατολι-

κής Μεσογείου, μιας περιοχής με εξαιρετική πολιτιστική, ιστορική 

και γεωπολιτική σημασία. Το δίκτυο συνεργασίας περιλαμβάνει 

καθηγητές και ερευνητές αρχαιολογίας, αρχαιομετρίας, χημείας, 

γεωλογίας και άλλων επιστημών από, μεταξύ άλλων, το University 

College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, το Ελεύθερο Πανεπι-

στήμιο των Βρυξελλών και το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος της Ελλάδας. 

Σκοπός του ερευνητικού έργου, το οποίο εντάσσεται στη 

δράση Marie Curie Mobility Actions Initial Training Networks, είναι 

η εκπαίδευση νέων ερευνητών στη μελέτη αρχαίων υλικών μέσα 

από το συνδυασμό παραδοσιακών αρχαιολογικών μεθόδων και 

σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών φυσικής και χημικής ανάλυσης 

(εργαστηριακή μελέτη). 

Συντονίστρια του έργου είναι η Βασιλική Κασσιανίδου, Ανα-

πληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογί-

ας, ενώ την ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου συμπληρώνουν ο 

Καθηγητής Δημήτριος Μιχαηλίδης, Διευθυντής της Ερευνητικής 

Μονάδας Αρχαιολογίας και ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος 

Παπασάββας του ίδιου Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης που πραγματο-

ποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2010, η συντονίστρια του προγράμματος 

ανέφερε: Αναγνωρίζοντας τη σημασία της αρχαιολογίας και της μελέτης 

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς η πολιτεία ήδη από το 1990 ίδρυσε, 

μαζί με τα πρώτα τμήματα και σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου, την 

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας (ΕΜΑ). Τα τελευταία είκοσι χρόνια τα 

μέλη της ΕΜΑ, που ταυτόχρονα είναι και μέλη του ακαδημαϊκού προσω-

πικού του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με την έρευνά τους αλλά 

και με τη διδασκαλία και την εκπαίδευση των νέων κύπριων αρχαιολόγων 

έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην μελέτη και προώθηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Κύπρου. Η εξασφάλιση του μεγάλου αυτού ευρωπαϊκού 

προγράμματος αποτελεί την επιστέγαση των κόπων μας και μια τρανή 

απόδειξη ότι η Κύπρος μπορεί να διαπρέψει παγκοσμίως στο τομέα της 

Αρχαιολογίας, αλλά και της Αρχαιομετρίας, της εφαρμογής δηλαδή των 

φυσικών επιστημών, όπως της φυσικής και της χημείας, στη μελέτη του 

αρχαίου κόσμου. Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η ιδέα για 

την δημιουργία του προγράμματος προήλθε από την απόφοιτο του Τμή-

ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και υποψή-

φια διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Μαρία Δικωμίτου, πράγ-

μα που αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

εφοδιάζει τους φοιτητές του με γερές βάσεις σε κάθε ακαδημαϊκό τομέα. 

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια της διά-

σκεψης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Σταύρος Α. 

Ζένιος σημείωσε: «Η επιτυχία της συναδέλφου αποδεικνύει ότι μια 

μικρή χώρα, ένα μικρό πανεπιστήμιο, όχι μόνο μπορεί να διεξάγει 

έρευνα αιχμής, αλλά μπορεί επίσης να ηγηθεί ερευνητικών προ-

γραμμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο», για να καταλήξει, «η έρευνα 

αιχμής είναι το μέλλον της χώρας μας, αυτή είναι η διέξοδος από τα 

αδιέξοδα της οικονομικής κρίσης».

ΤΟ ΜΕγΑΛΥΤΕΡΟ ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ ΠΡΟγΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕξΑΣΦΑΛΙΣΕ ΠΟΤΕ 
Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟγΙΑ

ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟγΡΑΜΜΑ aGile

Το Εργαστήριο Δικτύων του Τμήματος Πληροφορικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει από την 1η Σεπτεμβρίου 

2010 στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα AGILE. Στο πρό-

γραμμα αυτό συμμετέχουν πέντε γνωστά ερευνητικά ιδρύματα, 

συμπεριλαμβανομένου του διάσημου γερμανικού ινστιτούτου 

Fraunhofer, δύο μεγάλες Ευρωπαϊκές εταιρείες καθώς και το 

τμήμα τροχαίας του δήμου Χανιών της Κρήτης. Το πρόγραμμα 

AGILE υπόσχεται να αναπτύξει αυτοματοποιημένα εργαλεία για 

τον σχεδιασμό ελέγχου μη-γραμμικών συστημάτων αυθαίρετης 

κλίμακας, ετερογένειας και πολυπλοκότητας.

Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να γίνεται με αυτορυθμιζόμενο, 

σπονδυλωτό, επεκτάσιμο και σχεδόν βέλτιστο τρόπο. Τα εργα-

λεία που θα αναπτυχθούν, θα εφαρμοστούν και θα αξιολογη-

θούν σε εφαρμογές μεγάλης κλίμακας της καθημερινής ζωής 

των ανθρώπων. Συγκεκριμένα, θα εφαρμοσθούν στο αστικό 

τμήμα τροχαίας στη πόλη Χανιά της Κρήτης καθώς και σε ένα 

ενεργειακά θετικό κτίριο στη πόλη Kassel της Γερμανίας.

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 36 μηνών και θα κοστίσει συ-

νολικά 1.8 εκατομμύρια ευρώ. Πληροφορίες: http://www.agile-

fp7.eu/ ή από τον συντονιστή της κυπριακής συμμετοχής Καθη-

γητή Ανδρέα Πιτσιλλίδη (Andreas.Pitsillides@ucy.ac.cy).



12

Ν Ε Α  Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  Σ ΤΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στυλιανόπουλος Τριαντάφυλλος, Λέκτορας, Τμήμα Μηχανι-

κών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, από 01/09/2010

ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κασπαρής Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομι-

κών, από 15/09/2010

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ανδρέου Σ. Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφο-

ρικής, από 01/09/2010 

Ρομπόλης Λεωνίδας, Λέκτορας, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, από 01/09/2010 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Αλανέλλη Μαρία, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας, 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, από 01/09/2010 μέχρι 

31/05/2011

Αμπατζοπούλου Φραγκίσκη, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-

μιο Θεσσαλονίκης, Καθηγήτρια, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελλη-

νικών Σπουδών, από 01/09/2010 μέχρι 31/12/2010

Αντωνίου Ιωσηφίνα, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας, 

Τμήμα Πληροφορικής, από 01/09/2010 μέχρι 31/12/2010

Αντωνίου Φάμπιο, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών, από 01/09/2010 μέχρι 31/05/2011

Αργυρού Βάσος, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αναπληρωτής 

Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών, από 01/09/2010 

μέχρι 31/05/2011

Αριαντζή Δέσποινα, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτο-

ρας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από 01/09/2010 μέχρι 

31/12/2010

Αυγελής Νικόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και 

Φιλοσοφίας, από 01/09/2010 - 31/12/2010.

Αυγητίδου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστη-

μών της Αγωγής, από 01/09/2010 - 31/12/2010.

Αυγουστή Άρης, από το University of Wisconsin - Madison, Λέ-

κτορας, Τμήμα Οικονομικών, από 01/09/2010 μέχρι 31/05/2011

Αφένδρας Γιώργος, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας, 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, από 01/09/2010 μέχρι 

31/12/2010

Αχιλλέως Αχιλλέας, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας, 

Τμήμα Πληροφορικής, από 01/09/2010 μέχρι 31/12/2010

Βαληνάκης Ιωάννης, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Καθηγητής, 

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, από 01/09/2010 

μέχρι 31/05/2011

Βαμβακούση Ξανθή, Λέκτορας, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 

από 07/09/2010 - 31/12/2010.

Γεωργίου Στέλιος, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπλη-

ρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, από 

01/09/2010 μέχρι 31/12/2010

Γιωγκαράκη Ερασμία, Λέκτορας, Τμήμα Ψυχολογίας, από 

01/09/2010 - 31/08/2011.

Δελής Άγγελος, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας, Τμήμα 

Οικονομικών, από 01/09/2010 μέχρι 31/05/2011

Δημητρίου Χαράλαμπος, από το Columbia University of New 

York, Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 

από 01/09/2010 μέχρι 31/05/2011

Ζαχαριάς Παναγιώτης, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτο-

ρας, Τμήμα Πληροφορικής, από 01/09/2010 μέχρι 31/12/2010

Ηγουμενίδου Μάγδα, Λέκτορας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και 

Φιλοσοφίας, από 06/09/2010 - 31/12/2010.

Ηρακλέους Μαρία, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επίκουρη Κα-

θηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών, από 01/09/2010 μέχρι 31/05/2011

Καίμη Ειρήνη, από το Lancaster University, Λέκτορας, Τμήμα 

Μαθηματικών και Στατιστικής, από 01/09/2010 μέχρι 31/05/2011

Καλαβανά Θεανώ, Λέκτορας, Τμήμα Ψυχολογίας, από 

01/09/2010 - 31/12/2010.

Καρακατσάνη Φωτεινή, από το University of Erlangen - 

Nuremberg, Λέκτορας, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 

από 01/09/2010 μέχρι 31/05/2011

Καρδάσης Βασίλης, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Καθηγη-

τής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από 01/09/2010 μέχρι 

31/12/2010

Κασσωτάκης Παύλος, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας, 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, από 01/09/2010 μέχρι 

31/05/2011

Καστρινάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, 

από 01/09/2010 - 31/12/2010.

Κοντομηνάς Μιχάλης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, από 

06/09/2010 - 31/12/2010.

Κορλός Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανι-

κών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, από 06/09/2010 - 

31/12/2010.

Κούμας Μανώλης, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτο-

ρας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από 01/09/2010 μέχρι 

31/12/2010

Κρίγκος Ανδρέας, Λέκτορας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φι-

λοσοφίας, από 01/09/2010 - 31/12/2010.

Κρικίδης Ιωάννης, από το Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Επίκου-

ρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-

κών Υπολογιστών, από 01/09/2010 μέχρι 31/05/2011

Λάμπρου Μιχάλης, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Καθηγητής, 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, από 01/09/2010 μέχρι 

31/12/2010

Μανουσάκης Βασίλης, Λέκτορας, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, 

από 01/09/2010 - 31/12/2010.

Μαρκόπουλος Παναγιώτης, από το Media Society, Λέκτορας, 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, από 

04/10/2010 μέχρι 31/05/2011

Μαυρογιώργος Γιώργος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της 

Αγωγής, από 02/09/2010 – 31/12/2010.

Μεσαρίτου Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογικών 

Επιστημών, από 01/09/2010 - 31/12/2010.

Μιχαηλίδης Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογί-
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ας, από 01/09/2010 - 31/12/2010.

Μπιλανάκος Χρήστος, Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών, από 

01/09/2010 μέχρι 31/12/2010

Νταής Φώτης, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, από 01/09/2010 - 

31/12/2010.

Ξεκουκουλοτάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμή-

μα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, από 

01/09/2010 - 31/12/2010.

Ξεφτέρης Δημήτρης, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας, 

Τμήμα Οικονομικών, από 01/09/2010 μέχρι 31/05/2011

Παπαδόπουλος Φραγκίσκος, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Λέκτορας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών, από 01/09/2010 μέχρι 31/05/2011

Παπακώστας Σάββας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ψυχο-

λογίας, από 01/09/2010 - 31/12/2010.

Παππάς Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγγλι-

κών Σπουδών, από 01/09/2010 - 31/12/2010.

Πασπαλλής Νέαρχος, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας, 

Τμήμα Πληροφορικής, από 01/09/2010 μέχρι 31/12/2010

Πεχλυβανίδου-Λιακατά Αναστασία, από το Εθνικό Μετσό-

βειο Πολυτεχνείο, Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτονικής, από 

02/09/2010 μέχρι 31/12/2010

Πιζάνιας Μιχάλης, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, από 01/09/2010 

- 31/12/2010.

Πολυζώης Ηλίας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αγγλικών Σπου-

δών, από 06/09/2010 - 31/12/2010.

Στυλιανίδης Νικόλας, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επίκου-

ρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, από 01/09/2010 μέχρι 

31/12/2010

Στυλιανού Στέλλα, από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επίκουρη Κα-

θηγήτρια, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, από 01/09/2010 

μέχρι 31/12/2010

Τσόπελας Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, από 

01/09/2010 - 31/12/2010.

Φαλαγκάς Νικόλαος, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Λέκτο-

ρας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, από 

01/09/2010 μέχρι 31/12/2010

Φωτιάδης Ανέστης, Λέκτορας, Τμήμα Μαθηματικών και Στατι-

στικής, από 01/09/2010 μέχρι 31/05/2011

Χαλιλάϊ Ανδρέας, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας, 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, από 01/09/2010 μέχρι 

31/05/2011

Χαννίδης Άγγελος, Λέκτορας, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, 

από 01/09/2010 - 31/05/2011.

Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος, από το Πανεπιστήμιο Αθη-

νών, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, από 

01/09/2010 μέχρι 31/05/2011

Χαραλάμπους Θεμιστοκλής, από το Imperial College London, 

Λέκτορας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών, από 01/09/2010 μέχρι 31/12/2010

Χατζηκυριακίδης Σ. Κυριάκος, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από 01/09/2010 

μέχρι 31/12/2010

Χένριχ Χρυσομάλλη Κυριακή, από το Universitat zu Kiel, Επί-

κουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπου-

δών, από 01/09/2010 μέχρι 31/12/2010

Χριστοδουλάκης Εμμανουήλ, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, από 01/09/2010 μέχρι 31/05/2011

Baumann Annedoris, Λέκτορας, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και 

Σύγχρονων Γλωσσών, από 01/09/2010 - 31/12/2010.

Erdal Marcel, συνταξιούχος Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών και 

Μεσανατολικών Σπουδών, από 09/09/2010 μέχρι 31/12/2010

Gokcekus Omer, από το Seton Hall University, Καθηγητής, Τμή-

μα Οικονομικών, από 01/09/2010 μέχρι 31/12/2010

Vaxelaire Jean Louis, Λέκτορας, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και 

Σύγχρονων Γλωσσών, από 01/09/2010 - 31/05/2011.

Zaccagni Gaia, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λέκτορας, Τμήμα 

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, από 01/09/2010 μέχρι 

31/12/2010

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Καραγιάννη Παναγιώτα, Λέκτορας, Τμήμα Επιστημών της Αγω-

γής, από 13/09/2010 – 30/09/2010. 

Κονδύλη Μαριάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επι-

στημών της Αγωγής, από 06/09/2010 – 17/09/2010.

Rownand Tim, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, από 

12/09/2010 – 20/09/2010.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Αλεξίεβα Ιρένα, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Πολιτιστικά Θέμα-

τα), Πολιτιστικό Κέντρο, 01/09/2010

Αριστείδου Ζαχαρίας, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Γενικά Διοι-

κητικά Θέματα) με Σύμβαση, Τμήμα Πληροφορικής, 01/09/2010

Γεωργίου Θεογνωσία, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Λειτουργική 

Διαχείριση Συστημάτων) με Σύμβαση, ΥΣΦΜ, 18/08/2010

Ζωδιάτης Γιώργος, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου, Ωκε-

ανογραφικό Κέντρο, 01/09/2010

Κασινοπούλου Χρύσω, Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός, Οικο-

νομικές Υπηρεσίες, 01/09/2010

Κυριάκου Μάριος, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Βάσεων 

Δεδομένων), Μόνιμη Θέση, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και 

Διοίκησης 01/09/2010.

Λοϊζου Στάλω, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Οικονομική Διαχεί-

ριση/ Έρευνα), Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 15/09/2010.

Μάτσης Στέλιος, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Γραφείο Διευθυ-

ντή Διοίκησης και Οικονομικών, 01/09/2010

Μυλωνά Χριστίνα, Γενικός Γραφέας με Σύμβαση, ΥΕΔΣ, 

01/09/2010

Παπαφιλίππου Ιωάννα, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Οικονομι-

κές Υπηρεσίες, 01/09/2010

Παφίτης Χαράλαμπος, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Γενικά Διοι-

κητικά Θέματα), ΣΑΕ, 06/10/2010

Ν Ε Α  Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  Σ ΤΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο
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Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου με την ευκαιρία της αναγόρευσης 

του Kαθηγητή Edmund Keeley σε Επίτι-

μο Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής 

εξέθεσε μέρος της εργογραφίας του που 

διαθέτει στη συλλογή της σε ειδικό χώρο 

στην Κεντρική Bιβλιοθήκη (Καλλιπόλεως 

75), από τις 15 – 29 Οκτωβρίου 2010. 

Ο Edmund Keeley είναι ένας από τους 

πρωτεργάτες της διάδοσης της Νεοελλη-

νικής λογοτεχνίας στις Ηνωμένες Πολιτεί-

ες. Δημιούργησε και διηύθυνε επί σαρά-

ντα χρόνια το Τμήμα Ελληνικής Λογοτε-

χνίας του Πανεπιστημίου του Princeton, 

όπου δίδαξε και ο ίδιος την ελληνική λο-

γοτεχνία. Έχει μεταφράσει μεταξύ άλλων, 

έργα του Κωνσταντίνου Καβάφη, του Άγ-

γελου Σικελιανού, του Γιώργου Σεφέρη, 

του Οδυσσέα Ελύτη, του Γιάννη Ρίτσου 

και του Νίκου Γκάτσου.

Μερικοί από τους τίτλους που συμπε-

ριελήφθησαν στην έκθεση είναι:

1. Μύθος και φωνή: στη σύγχρονη 

ελληνική ποίηση Keeley, Edmund 

Τσακνιας, Σπύρος Γ., - 1987

2. Η σιωπηλή κραυγή της μνήμης: 

Χορτιάτης 1944 Keeley, Edmund 

Τσαλικίδου, Χρύσα, - c1996

3. Αλληλογραφία 1951-1971 Σεφέ-

ρης, Γιώργος Keeley, Edmund, Σιδέ-

ρη, Αλόη, - 1998

4.  Η σπονδή Keeley, Edmund Τσαλικί-

δου, Χρύσα, - c1998

5.  Αλβανικό ημερολόγιο: ο δρόμος 

προς το Ελμπασαν Keeley, Edmund 

Μπαρτζινόπουλος, Ερρίκος, - 1996

6. Συζήτηση με τον Γιώργο Σεφέρη 

Keeley, Edmund Σεφέρης, Γιώργος, 

Κασδαγλη, Λίνα, - 1982

7. Αναπλάθοντας τον παράδεισο: το 

ελληνικό ταξίδι 1937-47 Keeley, 

Edmund Τσακαλίδου, Χρύσα, - 1999

8. Η Καβαφική Αλεξάνδρεια: εξέλιξη 

ενός μύθου Keeley, Edmund Μαστο-

ρακη, Τζένη, - c1979

9. Φόνος στον Θερμαϊκό: ύπατοι, 

πραίτορες και τύπος στην υπόθεση 

Πολκ Keeley, Edmund Γεωργουλέα, 

Μαριζέτα, - 2010

10. Πρώτα βήματα. - (Γραφές αθωότητας) 

Keeley, Edmund Ησαΐα, Νανά, - 2002

11. Ακροβατώντας στα όρια . - (Πλωτές 

πόλεις, 8) Keeley, Edmund Διονυσο-

πούλου, Ιλαειρα, Χασάπη, Ζένια, - 

2004

12.  Γιώργος Σεφέρης: εκατό χρόνια 

από την γέννηση του Το Βήμα (Εφη-

μερίδα: Αθήνα, Ελλαδα) - c2000

ΕΚθΕΣΗ ΕΡγΟγΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑθΗγΗΤΗ eDMUnD KeeleY

Χαραλάμπους Μαρία Σοφία, Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός, 

Μόνιμη Θέση, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 

01/09/2010.

Χαραλάμπους Μαρία, Βοηθός Λογιστικός Λειτουργός, Οικονο-

μικές Υπηρεσίες, 01/09/2010

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κυριακίδης Ευριπίδης, Τεχνικός με Σύμβαση, Τμήμα ΦΥΣ, 

01/10/2010

Φαλά Στάλω, Γενικός Γραφέας με Σύμβαση, ΥΕΔΣ, 15/09/2010

Χριστοδούλου Ιωάννα, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Οικονομι-

κές Υπηρεσίες, 31/10/2010

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αναξαγόρου Βαλανίδου Έλενα, Τεχνικός (Πολιτικής Μηχανικής), 

Μετακίνηση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες στο Γραφείο του Διευθυντής 

Διοίκησης και Οικονομικών στον Τομέα Συμβάσεων 15/09/2010.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 

Αγαθοκλέους Αγάθη, Βοηθός Βιβλιοθήκης (Φοιτήτρια Πρακτι-

κής Άσκησης), Βιβλιοθήκη 04/10/2010. 

Κόκκαλης Ανδρέας, Βοηθός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία Πλη-

ροφοριακών Συστημάτων 04/10/2010.

Κολοκασίδης Λευτέρης, Βοηθός Γραφείου, Υπηρεσία Σπουδών 

και Φοιτητικής Μέριμνας 06/09/2010. 

Παπαπαύλου Κωνσταντίνα, Βοηθός Γραφείου, Τμήμα Επιστη-

μών της Αγωγής 01/09/2010.

ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αλεξίου Στέλλα, Βοηθός Γραφείου, Λήξη σύμβασης σύντομης 

διάρκειας στο Πολιτιστικό Κέντρο 06/10/2010.

Ν Ε Α  Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  Σ ΤΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο
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Είναι γνωστό ότι οι πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες επιτελούν 

τον σημαντικό ρόλο της υποστήριξης της έρευνας που διεξάγε-

ται στα πανεπιστήμια που εξυπηρετούν, καθώς και της έρευνας 

που λαμβάνει χώραν εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας, με 

την αξιοποίηση του πλούτου των πληροφοριακών πηγών, την 

οργάνωση και τη διάθεσή τους στους χρήστες τους.

Αυτό που δεν είναι ευρύτερα γνωστό είναι το γεγονός ότι 

αρκετές πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, πέρα από την υποστή-

ριξη της έρευνας (η οποία και παραμένει ο πρωταρχικός λόγος 

ύπαρξης της κάθε πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης), προχωρούν 

και οι ίδιες σε έρευνα που αφορά το δικό τους επαγγελματικό 

και επιστημονικό πεδίο, τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη 

της Πληροφόρησης. Υπάρχουν εκατοντάδες περιοδικά που εί-

ναι αφιερωμένα στη βιβλιοθηκονομία, ενώ υπάρχουν και πάρα 

πολλά περιοδικά που ειδικεύονται σε συγκεκριμένες πτυχές της 

λειτουργίας των βιβλιοθηκών ή θεμάτων που αφορούν τη βιβλι-

οθηκονομία. Τα περισσότερα από αυτά τα περιοδικά δεν περι-

ορίζονται στη δημοσίευση ειδήσεων και ανακοινώσεων, αλλά 

περιλαμβάνουν ακαδημαϊκά άρθρα που αφορούν το εν λόγω πε-

δίο. Χαρακτηριστικά, η βάση δεδομένων Library and Information 

Science Abstracts αποδελτιώνει 440 περιοδικά βιβλιοθηκονομίας 

από 68 χώρες και περιέχει 334 χιλιάδες εγγραφές.

Έρευνα στο πεδίο της Βιβλιοθηκονομίας και της Επιστήμης 

της Πληροφόρησης γίνεται και στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου, όπου κατά την τελευταία εξαετία (2004-2009) έγι-

ναν 31 δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, 

μερικές από τις οποίες ήταν ερευνητικού χαρακτήρα και έγιναν ή 

δημοσιεύτηκαν σε διεθνή συνέδρια/περιοδικά. Ένα τέτοιο παρά-

δειγμα είναι το άρθρο του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης Δρα Φίλιπ-

που Τσιμπόγλου, The interlibrary loan network in Greece: a model 

that survives in the digital era, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 

Interlending and Document Supply (τεύχ. 32, 2004, σ. 169-175) και 

στο οποίο αναλύεται το δίκτυο διαδανεισμού που έχει αναπτυ-

χθεί στην Ελλάδα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αναφορά 

στο συγκεκριμένο άρθρο και μοντέλο συνεργασίας γίνεται σε 

κατοπινότερο άρθρο που πραγματεύεται τη διαχείριση των πε-

ριοδικών βιοϊατρικής στην Ινδία (Sushmita Das, Surinder Kumar, 

Naina Pandita: Availability of biomedical serials in India: a case of 

malaria research, Annals of Library and Information Studies, vol. 

54, June 2007, pp. 85-89), όπου το συμπέρασμα-εισήγηση είναι 

η υιοθέτηση παρόμοιου μοντέλου στην Ινδία με αυτό που έχει 

εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Με τις δραστηριότητές της, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Κύπρου δείχνει ότι συμμετέχει ενεργά στο διεθνές βιβλιοθηκο-

νομικό γίγνεσθαι και συμβάλλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων 

της, στην παραγωγή της έρευνας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η οποία διεξήχθηκε για την Ευ-

ρωπαϊκή Μέρα των Γλωσσών στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, η Βιβλι-

οθήκη παρουσίασε τα σημαντικότερα έργα του διάσημου γλωσ-

σολόγου και γλωσσομαθή καθηγητή Claude Hagège. Ο Hagège 

ήταν ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης. Τα έργα του, τα οποία 

εξετέθησαν στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

είναι τα ακόλουθα: 

1.  The language builder: an essay on the human signature in lin-

guistic morphogenesis. - (Amsterdam studies in the theory 

and history of linguistic science. Series IV, Current issues in 

linguistic theory, 94), Hagège Claude 1993

2. La phonologie panchronique: comment les sons changent 

dans les langues. - (Le linguiste) Hagège, Claude — Haudri-

court, André G., - 1978

3.  Η πνοή της γλώσσας: δρόμοι και πεπρωμένα των γλωσσών και 

των διαλέκτων της Ευρώπης . - (Γνώση - Κοινωνία - Πολιτι-

σμός) Hagège, Claude — Νικολοπούλου, Αγγελική — Κοντο-

σόπουλος, Νικόλαος Γ., - c1993

4.  L’homme de paroles: contribution linguistique aux sciences hu-

maines. - (Le Temps des sciences) Hagège, Claude - 1985

5.  Le français et les siècles. - (Points (Odile Jacob), 3) Hagège, 

Claude - c1987

6.  Language reform: history and future. Histoire et avenir. Ges-

chichte und Zunkunft, Fodor Istvan, Hagège, Claude, - 1983-

7.  La structure des langues. - (Que sais-je?) Hagège, Claude - 

1982

8.  La structure des langues. - (Que sais-je?, 2006) Hagège, Claude 

- 2001

9.  Le souffle de la langue: voies et destins des parlers d’Europe. - 

(Poches (Jacob, Odile)) Hagège, Claude - 2000

10.  Halte à la mort des langues. - (Poches (Jacob, Odile), 98) Ha-

gège, Claude - 2000

11. Το παιδί ανάμεσα σε δύο γλώσσες, Hagège, Claude — Απο-

στολοπούλου, Νέλλυ— Δελβερούδη, Ρέα, - c1999

12.  La structure des langues. - (Que sais-je?, 2006) Hagège, 

Claude - c1982

13.  L’homme de paroles: contribution linguistique aux sciences hu-

maines. - (Folio., 49) Hagège, Claude - 1986, c1985

14.  Politesse et personne: le japonais face aux langues occiden-

tales. - (Sémantiques) Wlodarczyk, André — Hagège, Claude, 

- c1996

15.  La mésentente cordiale: voyage au cœur de l’espace intercul-

turel franco-anglais. - (Partage du savoir) Geoffroy, Christine 

— Hagège, Claude, - 2007, c2001

ΥΠΟΣΤΗΡΙξΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑγΩγΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΚθΕΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ γΛΩΣΣΩΝ
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Ενημερωτικό.Δελτίο.Κοινότητα
Περιοδική.Έκδοση.του.Πανεπιστημίου.Κύπρου
Τεύχος.36ο,.Δεκέμβριος.2010
Το.Ενημερωτικό.Δελτίο.διευθύνεται.από.συντακτική.
επιτροπή
Πρόεδρος:
Καθηγητής.Σταύρος.Α..Ζένιος,.Πρύτανης
Μέλη:
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Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., υλοποιώντας τη σχετική 

απόφαση της Συγκλήτου (1/2010), διορ-

γάνωσε στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Προσανατολισμού τα ακόλουθα τρία εκ-

παιδευτικά σεμινάρια για διδάσκοντες: 

3 Σεπτεμβρίου 2010 - Πρακτικές Πληρο-

φορίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

τις Διοικητικές Υπηρεσίες του.

8 Σεπτεμβρίου 2010 - Χρήση Blackboard 

(από την Υπηρεσία Πληροφορικών Συ-

στημάτων).

22 & 23 Σεπτεμβρίου 2010- E-Learning 

by Design.

Στο προηγούμενο τεύχος της Κοινότη-

τας δόθηκαν πληροφορίες για τα πρώτα 

2 σεμινάρια. Το 3ο σεμινάριο, “E-Learning 

by Design”, παρουσίασε ο κ. Richard 

Pinet, διευθυντής του Κέντρου Τηλεμά-

θησης του Πανεπιστημίου της Οττάβα, 

Καναδά. 

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ήταν 

εντατικό και κάλυψε 12 ώρες εκπαίδευ-

σης στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Session 1: Digital Natives? Youth & Tech-

nology

Session 2: Design & Development of On-

line Courses

Session 3: Web 2.0 Tools and Higher Edu-

cation

Session 4: Strategies for Managing 

Courses

Το σεμινάριο περιελάμβανε επι-

δείξεις εργαλείων τεχνολογίας (RSS, 

Delicious, Blogs, Wikis, Second Life) και 

τη χρήση τους στην ανώτερη εκπαίδευ-

ση καθώς και συζητήσεις με τους συμ-

μετέχοντες σε ζητήματα τεχνολογίας 

που τους απασχολούν. Επιπλέον, παρεί-

χε την ευκαιρία στους διδάσκοντες να 

ανταλλάξουν απόψεις για θέματα που 

τους ενδιαφέρουν. 

Τις τέσσερις ενότητες παρακολούθη-

σαν συνολικά 19 διδάσκοντες από διάφο-

ρα Τμήματα. Το σεμινάριο εγκρίθηκε για 

επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Πληρο-

φορίες: www.ucy.ac.cy/~kedima 

ΠΡΟγΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2010

Ν Ε Α  ΤΟΥ  Κ Ε. Δ Ι . Μ Α .

Μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτή-

των του, το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθη-

σης προσφέρει ταχύρρυθμα μαθήματα 

προς φοιτητές που αποσκοπούν στην κα-

λύτερη προετοιμασία των φοιτητών για 

τις σπουδές τους. 

Η 10η σειρά μαθημάτων διεξήχθηκε 

κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2010-11 σε 

συνεργασία, όπως πάντα, με την Υπηρε-

σία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ). Τα μαθήματα, τα 

οποία κάλυψαν 46 ώρες εκπαίδευσης, έχουν ως ακολούθως: 

1. Κατασκευή Ερωτηματολογίων για Ποσοτικές Έρευνες

2. Εισαγωγή στην SPSS

3.  Ανάπτυξη Βασικών Δεξιοτήτων Ανάγνωσης Κειμένου σε 

Άγνωστη Ευρωπαϊκή Γλώσσα

4. Συγγραφή & Παρουσίαση Μελέτης

5. Εισαγωγή στη MATLAB

6. Ανασκόπηση Επιστημονικής Βιβλιογραφίας σε Βάσεις Δεδο-

μένων και στο Διαδίκτυο 

7. Εισαγωγή στη MAPLE

8. Τέχνη Ταχύρρυθμου Διαβάσματος

9. Εισαγωγή στη STATA

Από τα μαθήματα επωφελήθηκαν 208 

φοιτητές από διάφορα Τμήματα σε όλα 

τα επίπεδα σπουδών. 

Κατά το ίδιο εξάμηνο το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

συν εργάστηκε με την Υπηρεσία Πλη-

ροφορικών Συστημάτων (ΥΠΣ) και την 

ΥΣΦΜ για την προσφορά Ταχύρρυθμων 

Εισαγωγικών Μαθημάτων ΗΥ για Φοιτητές. Τα μαθήματα, διάρ-

κειας 15 ωρών, κάλυψαν τα πιο κάτω θέματα:

1. Χρήση των εργαστηρίων ηλεκτρονικών υπολογιστών

2. Υπηρεσίες που προσφέρει η ΥΠΣ

3. Εισαγωγή σε θέματα διαδικτύου 

4. Χρήση της εφαρμογής Blackboard 

5. Εισαγωγή στη MS Word 2007 

6. Εισαγωγή στη MS Excel 2007 

7. Εισαγωγή στη MS PowerPoint 2007 

Από τα μαθήματα επωφελήθηκαν 47 πρωτοετείς φοιτητές.

Πληροφορίες: www.ucy.ac.cy/~kedima 
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