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τι θα διαβάσετε

του Πρύτανη, Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου

Το ήπιο κλίμα μέσα στο οποίο διεξήχθηκαν οι Πρυτανικές 

εκλογές και το γεγονός ότι επανεξελέγη ο ίδιος Πρύτανης μας 

οδηγούν ενδεχομένως στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι επρό

κειτο για «business as usual», για μια συνηθισμένη, δηλαδή, 

υπόθεση. Και όμως επρόκειτο για μια κατ΄ εξοχήν ασυνήθιστη 

υπόθεση – «business unusual» – τα διδάγματα της οποίας δεν 

πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. 

Κατ΄ αρχήν η διαδικασία της εκλογικής αναμέτρησης – η 

οποία διεξήχθηκε με ομαλότητα και νηφαλιότητα και φιλική, ως 

επί το πλείστον, διάθεση μεταξύ των συνυποψήφιων – επιβε

βαίωσε για μια ακόμη φορά την πίστη του Πανεπιστημίου στον 

εποικοδομητικό διάλογο, στα νηφάλια επιχειρήματα, και στον 

ορθό Λόγο, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό ένα υπόδειγμα 

συμπεριφοράς σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την Κυπρια

κή κοινωνία. Όσοι κατά καιρούς διερωτώνται με αυστηρά επι

κριτική διάθεση ποια είναι η συμβολή του Πανεπιστημίου στην 

κοινωνία μας, θα έπρεπε ίσως να παρατηρούν τα πράγματα του 

Πανεπιστημίου με μεγαλύτερη διορατικότητα. 

Η διαδικασία ήρθε όμως απλά να επιβεβαιώσει μια βαθύτερη 

αξία του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, την πεποίθηση ότι οι Πρυτα

νικές εκλογές δεν αφορούν επιλογές προσώπων, αλλά επιλογές 

αρχών και προγραμμάτων δράσης, οράματος και στρατηγικής. 

Και γι΄ αυτό ακριβώς οι συνυποψήφιοι μπόρεσαν να διεξαγάγουν 

μια άψογη εκλογική διαδικασία, αφού δεν ετίθεντο υπό δοκιμα

σία συγκρουόμενα «εγώ» αλλά εναλλακτικές πορείες πλεύσης 

για το Πανεπιστήμιο. 

Πέραν όμως της διαδικασίας, ενδιαφέρον έχουν, τόσο εντός 

όσο και εκτός Πανεπιστημίου, οι επιλογές της Πανεπιστημιακής 

κοινότητας. Μέσα από την εκλογική διαδικασία η κοινότητα επέ

λεξε συγκεκριμένες και σαφείς στρατηγικές. 

Επέλεξε να συνεχίσει αταλάντευτη προς την ανοικοδόμηση ενός 

Πανεπιστημίου το οποίο όχι μόνο πιστεύει σε αρχές αλλά έχει και 

το σθένος και τη θέληση να τις τηρεί, κερδίζοντας έτσι την εμπιστο

σύνη και τον σεβασμό της κυπριακής κοινωνίας, αναδεικνυόμενο 

με τον τρόπο αυτό σε έγκυρο συνομιλητή της Πολιτείας.

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων 

διεξήχθηκαν στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου σε ένα 

ήπιο κλίμα την Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου 2006. Πρύτανης εξελέ

γη ο Καθηγητής Σταύρος Ζένιος με 157 ψήφους, Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων εξελέγη ο Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης με 152 ψήφους και Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσε

ων, Οικονομικών και Διοίκησης εξελέγη ο Καθηγητής Αντώνης 

Κάκας με 230 ψήφους. 

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στα μέλη της Εφορευτικής 

Επιτροπής, Ανδρέα Αλεξάνδρου, Πρόεδρο, Μάριο Δ. Δικαιάκο, 

και Σάββα Κατσικίδη, τα οποία φρόντισαν για την άψογη διεξα

γωγή της όλης εκλογικής διαδικασίας.

Ακολουθούν σύντομα κείμενα από τον Πρύτανη και τους νεο

εκλεγέντες Αντιπρυτάνεις.

Η ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Συνεχίζεται στη σελίδα �
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Ν Ε Α

Επιβεβαίωσε την πεποίθηση ότι είναι 

τα στρατηγικά σχέδια και τα φιλόδοξα 

οράματα που εδραιώνουν τα ακαδημαϊ

κά κέντρα αριστείας, αποφεύγοντας έτσι 

την παγίδα της απλής διεκπεραίωσης των 

γραφειοκρατικών λειτουργιών μέσα από 

λεπτομερείς κανόνες και κανονισμούς. 

Αποφάσισε να επιδείξει μεγαλύτερο 

δυναμισμό προς την κατεύθυνση της 

δημιουργίας ενός αποτελεσματικού και 

ευέλικτου οργανισμού, ο οποίος υιοθε

τεί διεθνή πρότυπα και αναγνωρίζει ότι 

η ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών 

επιτυγχάνεται από το ανθρώπινο δυνα

μικό με την αξιοποίηση στρατηγικών συν

εργασιών, τη συνετή επένδυση των δια

θέσιμων πόρων και τη συνεχή βελτίωση 

των διαδικασιών.

Τέλος, η επανεκλογή του ίδιου Πρύτα

νη, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά 

στην ιστορία του Πανεπιστημίου, δηλώνει 

ότι η Πανεπιστημιακή κοινότητα αναμένει 

από την εκλεγμένη ηγεσία της να διοικεί 

ενεργά με βάση τα φιλόδοξα οράματα και 

τη σαφή στρατηγική, και να μη διαχειρίζε

ται απλώς την εξουσία προς διεκπεραίωση 

των καθημερινών υποθέσεων.

Προσωπικά, θα ήθελα να εκφράσω τις 

θερμές μου ευχαριστίες σε όλους σας για 

την υποστήριξη που μου προσφέρατε κατά 

τη διάρκεια της θητείας μου, αλλά και για 

την εμπιστοσύνη που μου δείξατε με την 

επανεκλογή μου στη θέση του Πρύτανη. 

Η επανεκλογή με τιμά ιδιαίτερα, αλλά 

και υποδηλώνει τη σταθερή προσήλωση 

στο κοινό μας όραμα για ένα πανεπιστή

μιο πρωτοπόρο, δημιουργικό, αποτελε

σματικό, που θα είναι κέντρο διεθνούς 

αριστείας, φορέας ανανέωσης της κοινω

νίας, έγκυρος συνομιλητής της πολιτείας, 

και θα βρίσκεται στο ύψος των καλύτε

ρων παραδόσεων της Ευρώπης. 

Όπως και κατά την εκλογή μου πριν 

από τέσσερα χρόνια, θέλω να διαβεβαι

ώσω ότι θα είμαι Πρύτανης όλων. Όμως 

ζητώ από όλους να συμπλεύσουν, κατά 

τη δεύτερη και εκ του νόμου τελευταία 

θητεία μου, με τις σαφείς στρατηγικές 

επιλογές της πλειοψηφίας όπως σκιαγρα

φούνται πιο πάνω. 

Σε συνεργασία με τους νέους Αντιπρυ

τάνεις, Καθηγητή Αντώνη Κάκα και Καθη

γητή Κώστα Χριστοφίδη – τους οποίους 

συγχαίρω θερμά για την εκλογή τους 

– ετοιμάζουμε το πρόγραμμα της Πρυ

τανείας 20062010 το οποίο θα θέσουμε 

ενώπιον της Συγκλήτου και του Συμ

βουλίου με την έναρξη της θητείας μας. 

Μέσω του προγράμματός μας θα τεθούν 

συγκεκριμένοι βραχυπρόθεσμοι και με

σοπρόθεσμοι στόχοι προς επίτευξη του 

κοινού οράματος όπως 

«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου καταστεί ένα 

πρωτοπόρο εκπαιδευτικό και ερευνητι

κό ίδρυμα, που να διακρίνεται στο διεθνή 

χώρο για την προαγωγή της επιστήμης, του 

πνεύματος και του πολιτισμού και να ανα

γνωρίζεται ως κέντρο αριστείας, γέφυρα 

συνεργασίας και επικοινωνίας στην περιο

χή της Μεσογείου.»

(ΣυμβούλιοΣύγκλητος, Δεκ. 2004)

Η ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Συνεχίζεται από τη σελίδα �

ΣΥΝΤΑΓΗ  
ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 

Αρχίστε με αρκετές δόσεις αν

θρώπων. Προσθέστε μια μεγάλη 

κουταλιά εμπιστοσύνης, προσθέστε 

αγάπη, βάλτε μια δόση καλού χι

ούμορ, προσθέστε ενδιαφέρον και 

έγνοια και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 

πολλή δουλειά.

Βάλτε όλα τα υλικά να ζεσταθούν 

μαζί αργά και με αγάπη. Μη βιάσετε 

το ψήσιμο: για να φτιάξετε μια καλή 

κοινότητα χρειάζεται χρόνος και 

υπομονή.

(Μετάφραση από το βιβλίο 

Hearthside Cook Book, Willow Street 

Woman’s Club, Willow street, Penn

sylvania)

Η εκδοτική επιτροπή της Κοινότη

τας εύχεται σε όλους Καλές Γιορτές, 

και... καλό  μαγείρεμα.
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του Αντώνη Κ. Κάκα,  

Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων,  

Οικονομικών και Διοίκησης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται σήμερα μπροστά σε νέες προκλήσεις. Από τη μια πλευρά, χρειά

ζεται να βελτιώσει την εσωτερική λειτουργία του για να καταστεί πιο αποτελεσματικό στις εργασίες του 

και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του. Όπως κάθε σύγχρονος οργανισμός, το Πανεπιστήμιο θα πρέ

πει να αξιολογεί τον εαυτό του σε διάφορα επίπεδα και να προσαρμόζει την λειτουργία του ανάλογα. 

Από την άλλη πλευρά, το Πανεπιστήμιό μας βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο της εξέλιξής του, 

από το οποίο είναι έτοιμο να προσφέρει ουσιαστικά και σε ευρύ φάσμα στους διάφορους προβληματι

σμούς της χώρας και στην στρατηγική ανάπτυξή της. Ένα τέτοιο μετρημένο και εποικοδομητικό άνοιγμα 

προς την τοπική κοινωνία θα βοηθήσει το Πανεπιστήμιό μας, και γενικότερα τον Πανεπιστημιακό θεσμό, να 

βρει τη σωστή και ολοκληρωμένη του θέση και να τύχει της εκτίμησης που του αρμόζει από την πολιτεία 

και την κοινωνία ευρύτερα. 

του Κωνσταντίνου Χριστοφίδη,  

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινότητάς μας αντιλαμβά

νεται την ανάγκη αλλαγής τόσο στο ρυθμό ανάπτυξης όσο και 

στην εξασφάλιση της ενσωμάτωσής μας στις διεθνείς επιστη

μονικές ανταγωνιστικές συνθήκες. Χρειάζεται λοιπόν μια νέα 

προοπτική. Κάθε νέα προσπάθεια στο Πανεπιστήμιο θα πρέπει 

να προτάσσει την ποιότητα. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, λόγω του 

μεγέθους του, δεν θα μπορέσει ποτέ να αντιτάξει την ποσότητα. 

Είναι για αυτό το λόγο που θα πρέπει να συγκεντρωθεί στην άρι

στη ποιότητα. Θα πρέπει ο κάθε κλάδος να εστιαστεί σε θέματα 

που θα επιλέξει με κριτήριο να γίνει πρωτοποριακός και να πετύ

χει διεθνή επίπεδα, αν θέλει να κάνει τη διαφορά. 

Τα επόμενα χρόνια διανοίγεται η πρωτόγνωρη, για την Κύ

προ, ευκαιρία, των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών κονδυλίων που 

δυνητικά μπορεί να αποτελέσει πηγή πόρων τάξης μεγέθους 

ανώτερων από τα κονδύλια που προορίζονται για την έρευνα 

μέσα από τον Πανεπιστημιακό προϋπολογισμό που χρηματοδο

τεί το κράτος. Παράλληλα, μπορεί να δώσει την ευκαιρία για την 

υποστήριξη εντελώς καινοτόμων για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

περιοχών έρευνας και οργανωτικών δομών ή την ανάδειξη, με 

διεθνείς προδιαγραφές, υφιστάμενων περιοχών που ήδη εμφα

νίζουν συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Παρόλο που γνωρίζω ότι έχει γίνει μια πρώτη διεργασία, έχω 

τη σαφή πεποίθηση ότι το Πανεπιστήμιο οφείλει να κάνει μία 

ενδελεχή, συστηματική και άκρως επαγγελματική προετοιμασία 

για να καταθέσει σύντομα στο κράτος αξιόλογες προτάσεις για 

την αξιοποίηση, στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, των μεγάλων 

διαρθρωτικών πόρων που η Κύπρος πρέπει να απορροφήσει τα 

επόμενα χρόνια. 

Συμπληρωματικά, θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντα

μείβονται οι άριστες ερευνητικές επι

δόσεις του ακαδημαϊκού προσωπικού, 

όπως αυτές θα τεκμηριώνονται με δι

εθνώς αποδεκτά κριτήρια ποιότητας. 

Η πεμπτουσία ενός σύγχρονου Παν

επιστημίου είναι η τακτική αποδοχή 

αξιολογήσεων και η αξιοποίησή τους. 

Η αναζήτηση της συνεχιζόμενης αξιο

λόγησης θα πρέπει να είναι κομμάτι 

του DNA κάθε πανεπιστημιακού. 

Ξεκινήσαμε το 1992 με το όραμα 

της θετικής ρήξης, της ανατροπής 

και της εμπέδωσης μια νέας νοοτρο

πίας. Στο δρόμο κάπου χάσαμε τους 

στόχους μας. Αρνούμαστε αυστηρά και σωστά να αποκαλείται 

το Πανεπιστήμιο προέκταση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Όμως, 

δυστυχώς, πολλά πράγματα δίνουν την αίσθηση ότι είμαστε 

ένα άλλο Υπουργείο. Οι δικές μας ευθύνες σε αυτό τον τομέα 

δεν είναι αμελητέες γιατί απλά η κοινωνία αντανακλά αυτό που 

βλέπει. 

Παιδεία, έρευνα, ανάπτυξη, πολιτισμός, οι τέσσερις λέξεις που 

συνθέτουν τα σύγχρονα πανεπιστήμια της νέας εποχής. Τέσσε

ρις λέξεις που έχουν προοπτική εάν ξεκινούν από την αρχή της 

ποιότητας. Η σιωπηρή πλειοψηφία στην οποία αναφέρθηκα πριν 

από τις εκλογές είναι τώρα πραγματική πλειοψηφία που αναζη

τά έναν καινούριο αέρα αλλά ταυτόχρονα αποτελεσματικούς 

τρόπους παρέμβασης. Θέλει ένα Πανεπιστήμιο που να χρησι

μοποιεί χωρίς αποκλεισμούς όλα τα Ακαδημαϊκά και Διοικητικά 

του στελέχη. Θα εργαστώ σκληρά και με επιμονή προς αυτή την 

κατεύθυνση. Έχω πλήρη επίγνωση ότι τα επόμενα τέσσερα χρό

νια θα είναι καθοριστικά, θα χαράξουν ίσως την πορεία πολλών 

δεκαετιών. 

ΕΚθΕΣΗ ΝΕΑΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΔΙΕθΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Ν Ε Α
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Το Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ, του Τμήμα

τος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, συμ

μετείχε ενεργά στη φετινή εβδομάδα κινητικότητας η οποία 

ήταν αφιερωμένη στις κλιματικές αλλαγές.

Η Ειδική Επιστήμονας του εργαστηρίου, κ. Μαργαρίτα Βατυ

λιώτου, επισκέφτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου τα Α΄, Β΄ και Στ΄ Δημο

τικά Σχολεία Αγλαντζιάς στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δή

μου Αγλαντζιάς για την εβδομάδα αυτή. Στόχος της επίσκεψης 

ήταν η ενημέρωση και συζήτηση με τα παιδιά για το θέμα των 

παγκόσμιων κλιματικών αλλαγών και την ανάγκη για υιοθέτηση 

πιο φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων διακίνησης και μεταφο

ράς. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τις επιπτώσεις των σημερινών 

μας επιλογών στη μεταβολή του παγκόσμιου κλίματος καθώς 

και για τα διάφορα προβλήματα που προκαλούνται από τις με

ταβολές της θερμοκρασίας. Μεγάλο μέρος της συζήτησης επι

κεντρώθηκε στους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης όπως 

είναι ο περιορισμός της χρήσης του αυτοκινήτου, η από κοινού 

μεταφορά των παιδιών στο σχολείο, η χρήση μέσων μαζικής με

ταφοράς, η χρήση ποδηλάτου ή το περπάτημα, σε συνδυασμό 

με τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις επιλογές αυτές.

Συμφωνίαπλαίσιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Πανεπι

στημίου Κύπρου και του Ιδρύματος ΘΕΤΙΣ (The Cyprus Society for 

the protection of underwater cultural heritage) τη Δευτέρα, 6 Νο

εμβρίου 2006. Τη συμφωνία  υπέγραψε εκ μέρους του Πανεπιστη

μίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος και εκ μέ

ρους του Ιδρύματος, ο Πρόεδρός του κ. Άδωνης Παπαδόπουλος. 

Με την υπογραφή του πλαισίου συνεργασίας, τα δύο μέρη στο

χεύουν, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δρα

στηριοτήτων, στην ανταλλαγή υλικού ακαδημαϊκού ενδιαφέρον

τος και μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού για τη διεξαγωγή 

έρευνας και διαλέξεων, στη συνδιοργάνωση σεμιναρίων και συνε

δρίων, καθώς και στη συνεργασία σε θέματα διοικητικής φύσεως.

Ενδεικτικά, σε παράρτημα του πλαισίου, γίνεται αναφορά 

στην πρόθεση για προώθηση της ίδρυσης παραρτήματος της 

Ερευνητικής Μονάδος Αρχαιολογίας στη Λεμεσό, με αποκλει

στική ενασχόληση την Ενάλια Αρχαιολογία και τη διδασκαλία 

της ναυτικής αρχαιολογίας στο πτυχιακό και μεταπτυχιακό πρό

γραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Περαιτέρω, 

γίνεται αναφορά στην προώθηση της ένταξης ξένων φοιτητών 

στα εν λόγω προγράμματα και ιδιαίτερα στο θερινό πρόγραμμα 

εξειδίκευσης και πρακτικής εξάσκησης. 

Η συμφωνία θα έχει ισχύ δύο έτη και θα μπορεί να ανανεωθεί, 

υπό την προϋπόθεση ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη το επιθυμούν.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ν Ε Α
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Το Tμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο

γιστών (HMMY) του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνεχίζοντας τις 

προσπάθειές του για συνεισφορά στην Κυπριακή κοινωνία και 

οικονομία με την προαγωγή των επιστημών υψηλής τεχνολογίας 

και πληροφορίας διοργανώνει το Δεύτερο Ετήσιο Παγκύπριο 

Διαγωνισμό Τεχνολογίας. Ο διαγωνισμός (ΤεχνοΠλεύση) έχει ως 

στόχο την ενθάρρυνση μαθητών και μαθητριών των Λυκείων 

της Κύπρου να αναπτύξουν και να επιδείξουν την εφευρετικότη

τα και τη δημιουργικότητά τους σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Η επιτυχία του περσινού πρώτου διαγωνισμού και το ενδια

φέρον των μαθητών και μαθητριών και των καθηγητών τους εν

εθάρρυνε τη συνέχιση της προσπάθειας για την πληροφόρηση 

και ευαισθητοποίηση των μαθητών μας στις τεχνολογικές επιστή

μες με παρόμοια ευχάριστα και επιμορφωτικά προγράμματα.

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι η ρομποτική. Συγκε

κριμένα οι συμμετέχοντες μαθητές θα σχεδιάσουν και θα προ

γραμματίσουν ένα ρομπότ το οποίο θα μαζεύει αυγά και θα τα 

μεταφέρει σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ανάλογα με το χρώμα 

τους (άσπρο ή μαύρο). Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον προ

γραμματισμό του ρομπότ, αφού η λειτουργία του θα είναι αυ

τόνομη. Όλες οι πληροφορίες καθώς και οι όροι/κανόνες του 

διαγωνισμού, όπως έχουν καθοριστεί από αρμόδια επιτροπή 

ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος ΗΜΜΥ, παρουσιάστη

καν κατά την Ημέρα Γνωριμίας με το Τμήμα, η οποία έγινε στις 2 

Δεκεμβρίου 2006 στην αίθουσα Διαλέξεων Αναστάσιος Γ. Λεβέν

της (Β108) στην Πανεπιστημιούπολη. 

Επιπλέον, οι μαθητές/μαθήτριες που παρευρέθησαν στην 

Ημέρα Γνωριμίας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δρα

στηριότητες του Τμήματος, και γενικότερα για τους κλάδους των 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Electrical Engineering) και Μηχανι

κών Υπολογιστών (Computer Engineering), και τις δυνατότητες 

σπουδών σε αυτούς τους κλάδους. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να 

λάβουν μέρος σε ανοικτή συζήτηση με τους ακαδημαϊκούς του 

Τμήματος και να παρακολουθήσουν επιδείξεις πειραμάτων και 

προσομοιώσεων σε θέματα υψηλής τεχνολογίας. 

Ο διαγωνισμός, ο οποίος θα έχει τη μορφή «τουρνουά», θα 

διεξαχθεί στις 28 Απριλίου 2007 στο χώρο του Πανεπιστημίου. 

Μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου μπορούν να συμμετάσχουν στο 

διαγωνισμό ατομικά ή ομαδικά. Για επιπρόσθετες πληροφορίες 

σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσε

λίδα του διαγωνισμού στη διεύθυνση http://www.texnopleysi.

ucy.ac.cy

Οι πιο πάνω πρωτοβουλίες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη

χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY) εντάσσονται στη 

γενικότερη προσπάθεια του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως και 

πολλών άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρωπαϊ

κής Ένωσης, να ενδυναμώσουν το ανθρώπινο επιστημονικό δυ

ναμικό της Ευρώπης. Ειδικότερα, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μη

χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY) του Πανεπιστη

μίου Κύπρου, προσδοκεί να διαφωτίσει και να ενθαρρύνει τους 

νέους μας να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες εκπαίδευσης σε τομείς 

υψηλής τεχνολογίας και πληροφορίας, όπως οι Τηλεπικοινωνίες, 

η Ενέργεια, η Τεχνολογία Πληροφορικής, η Ρομποτική και η Βιοϊ

ατρική Τεχνολογία, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ν Ε Α

Kalliope Agapiou-Josephides, Jean Rossetto (Dir.),  

Chypre dans l’Union européenne,  

Bruxelles, Bruylant, 2006, 297 p.

 

Η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο τίτλος της επιστημο

νικής συνάντησης που έγινε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2006 στο 

Πανεπιστήμιο François Rabelais στην πόλη Tours, στην κεντρική 

Γαλλία και διοργανώθηκε με την ευκαιρία της έκδοσης του ομό

τιτλου βιβλίου από ομάδα καθηγητών των δύο πανεπιστημίων.  

Επίσημος προσκεκλημένος στην εκδήλωση ήταν ο Υπουργός 

Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργος Λιλλήκας. Το 

θέμα της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να 

παραμένει επίκαιρο και άκρως ενδιαφέρον τόσο ακαδημαϊκά όσο 

και πολιτικά. Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στα θεμελιακά 

ζητήματα που πραγματεύτηκε το βιβλίο και που εξακολουθούν να 

βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας. Ο κ. Υπουρ

γός έκανε επίσης αναφορά στις μακροχρόνιες φιλικές σχέσεις που 

συνδέουν τις δύο χώρες και τόνισε επίσης τη σημασία που αποδί

δουν οι δύο κυβερνήσεις  στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 

πανεπιστημίων στον επιστημονικό τομέα, γι αυτό και χαιρέτισε τη 

γόνιμη συνεργασία που έχει ήδη αναπτυχθεί μεταξύ του Πανεπιστη

μίου François Rabelais της Tours και του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

  Την εκδήλωση προσφώνησαν ο Αντιπρόεδρος του Πανεπι

στημίου, αρμόδιος για ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις, Καθηγη

τής JeanPaul MONGE,  ο Κοσμήτορας της Σχολής Νομικής, Οικο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ: Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

D A N S L ’ U N I O N E U R O P É E N N E
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Kalliope Agapiou-Joséphidès
et Jean Rossetto
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Με μεγάλη λαμπρότητα εορτάσθηκε η Δεκαετηρίδα από της 

ιδρύσεως της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου 

στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2006, στην Αίθουσα Τελετών του Παν

επιστημίου. Η όλη τελετή, την οποία οργάνωσε με ιδιαίτερη επι

μέλεια ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητής Ιωάν

νης Ταϊφάκος, αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο απολογισμού 

δράσεως και προσφοράς και συγχρόνως μια καλή ευκαιρία στο

χασμού για το έργο που έχει να επιτελέσει στο μέλλον. 

Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε το 1996. Είναι η κατ’ εξοχήν 

Σχολή των Γραμμάτων και του Πολιτισμού του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Ασχολείται με τη διδασκαλία, την έρευνα και την προ

βολή των Ανθρωπιστικών Επιστημών όπως αυτές πρωτοεμφα

νίσθηκαν και συνελήφθηκαν το πρώτον στην αρχαιότητα, και 

ακολούθως απετέλεσαν τη βάση του Ευρωπαϊκού Πνεύματος 

και Πολιτισμού. Ειδικότερα, ερευνώνται και διδάσκονται η Φιλο

λογία, η Φιλοσοφία, η Ιστορία, η Αρχαιολογία και η Γλωσσολογία 

όλων των περιόδων. Όπως υπογραμμίζεται στο πρόγραμμα της 

εν λόγω τελετής, «Η σημασία της Σχολής και των γνωστικών της 

αντικειμένων για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του μείζονος 

Ελληνισμού, καθώς και για τη συστηματική μελέτη του ευρύτε

ρου χώρου της Ανατολικής Μεσογείου, είναι μεγάλη». 

Ο εορτασμός της Δεκαετηρίδας περιελάμβανε δύο μέρη. Στο 

πρώτο μέρος, την 24η Σεπτεμβρίου 2006, απηύθυνε προσφώνη

ση ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητής Ι. Ταϊφά

κος. Ακολούθησαν οι χαιρετισμοί του Υπουργού Παιδείας και Πο

λιτισμού, κ. Πεύκιου Γεωργιάδη και του Πρύτανη του Πανεπιστη

μίου, Καθηγητή Σταύρου Ζένιου. Στη συνέχεια τους χαιρετισμούς 

τους απηύθυναν οι Κοσμήτορες των Φιλοσοφικών Σχολών της 

Ελλάδας, οι οποίοι είχαν προσκληθεί να τιμήσουν με ην παρου

σία τους τον εορτασμό, του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής 

Θεοδόσης Πελεγρίνης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κα

θηγητής Φοίβος Γκικόπουλος, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 

Καθηγητής Μιχαήλ Κορδώσης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

Καθηγητής Αλέξης Καλοκαιρινός. Εκ μέρους των φοιτητών της 

Φιλοσοφικής Σχολής χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Παναγιώτης Σε

ντώνας. Τον πανηγυρικό της ημέρας εξεφώνησε ο Επίτιμος Δι

δάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Νικόλαος Κονομής, με 

θέμα, Οι ‘Έλληνες, αυτοί οι άγνωστοι. 

Το δεύτερο μέρος, την επόμενη ημέρα, περιελάμβανε μια 

ημερίδα κατά την οποία μέλη του Ακαδημαϊκού προσωπικού 

της Σχολής παρουσίασαν τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θε

ραπεύει η Φιλοσοφική Σχολή. Συγκεκριμένα, κατά την πρωινή 

συνεδρία ομίλησαν κατά σειράν:
Ã η Ου. Κουκά, Λέκτορας, Προϊστορική Αρχαιολογία
Ã  ο Γ. Παπασάββας, Επίκ. Καθηγητής, Κλασική και Ρωμαϊκή  

Αρχαιολογία 
Ã η Μ. Παρανή, Λέκτορας, Βυζαντική Αρχαιολογία
Ã  η Ευφρ. Ηγουμενίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Παραδοσιακός 

Πολιτισμός 
Ã ο Θ. Μαυρογιάννης, Αναπλ. Καθηγητής, Αρχαία Ιστορία
Ã ο A. Beihammer, Επίκ. Καθηγητής, Μεσαιωνική Ιστορίa
Ã ο Γ. Γεωργής, Αναπλ. Καθηγητής, Νεώτερη Ιστορία. 

Ενώ κατά την απογευματινή συνεδρία έλαβαν το λόγο: 
Ã ο Ι. Ταϊφάκος, Καθηγητής, Κλασική Φιλολογία 
Ã ο M. Hinterberger, Επίκ. Καθηγητής, Βυζαντική Φιλολογία 
Ã ο Δ. Αγγελάτος, Καθηγητής, Νέα Ελληνική Φιλολογία 
Ã η Ε. Καλοκαιρινού, Επίκ. Καθηγήτρια, Φιλοσοφία 
Ã η Α. Παναγιώτου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Γλωσσολογία 

Τέλος, η ημερίδα έκλεισε με τη συνόψιση των συμπερασμά

των των ομιλιών την οποία έκανε ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφι

κής Σχολής. 

Κατά τη διάρκεια του διήμερου εορτασμού της Δεκαετηρίδας 

από της ιδρύσεως της Φιλοσοφικής Σχολής λειτούργησε στον 

προθάλαμο της Αίθουσας Τελετών έκθεση κατά την οποία πα

ρουσιάσθηκαν οι δραστηριότητες των μελών της Φιλοσοφικής 

Σχολής, με επιμέλεια των κυριών Ου. Κουκά και Μ. Παρανή, Λε

κτόρων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
(1996-2006)

Ν Ε Α

Ο προσκεκλημένος ομιλητής Καθηγητής Ν. Κονομής, της Ακαδημίας 

Αθηνών, Επίτιμος Διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Οι Κοσμήτορες των Φιλοσοφικών Σχολών της Ελλάδος με τον Κοσμήτο

ρα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Από αριστερά , οι 

Καθηγητές: A. Καλοκαιρινός (Κρήτη), Θ. Πελεγρίνης (Αθήνα), Ιωάννης Ταϊφά

κος (Λευκωσία), Φ. Γκικόπουλος (Θεσσαλονίκη), Μ. Κορδώσης (Ιωάννινα).
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Ν Ε Α

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματο

ποίησε το Σεπτέμβριο του 2006 την εγκα

τάσταση υποδομών δορυφορικού τηλεπι

κοινωνιακού δικτύου (κεραίες διαμέτρου 

1.8μ και διαποδιαμορφωτές) σε τρία κυ

πριακά νοσοκομεία: το Νέο Γενικό Νοσο

κομείο Λευκωσίας, το Γενικό Νοσοκομείο 

Λάρνακας και την Κλινική Ευαγγελίστρια 

της Πάφου. Επίσης, το Πανεπιστήμιο ανέ

λαβε την αγορά, εγκατάσταση και λειτουρ

γία των συστημάτων αυτών, στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού έργου Healthware, σε 

συνεργασία με στελέχη των τριών νοσο

κομείων. Τα συστήματα έχουν τεθεί στη 

διάθεση του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού των τριών νοσοκομείων και 

θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και πειραμα

τική χρήση διαδραστικών εφαρμογών στο 

πλαίσιο συνεργασίας με κέντρα αριστείας 

του εξωτερικού σε θέματα ιατρικής κα

τάρτισης, τηλεκπαίδευσης, ιατρικής δια

βούλευσης και παροχής συμβουλών μέσω 

τηλεδιάσκεψης.

Το Healthware υποστηρίζεται από 

ευρωπαϊκή κοινοπραξία 19 εταιριών και 

ερευνητικών κέντρων και αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη και αξιολόγηση δορυφορικών 

λύσεων τηλεϊατρικής με χρήση τεχνολο

γιών DVBRCS. Οι τεχνολογίες αυτές παρ

έχουν δυνατότητες ευρυζωνικότητας και 

εγγυημένης επίδοσης σε διάφορες εφαρ

μογές τηλεματικής υγείας και τηλεϊατρικής, 

ανοίγοντας νέες δυνατότητες ιδιαίτερα για 

διαδραστικές εφαρμογές. Το πρόγραμμα 

Healthware επικεντρώνεται στους τομείς 

των χρόνιων αναπνευστικών ασθενειών, 

της καρδιολογίας και της ογκολογίας. Επι

στημονικοί υπεύθυνοι του έργου στην Κύ

προ είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μά

ριος Δικαιάκος (Τμήμα Πληροφορικής) και 

ο Εντατικολόγος, Δρ Θεόδωρος Κυπριανού 

(Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας).

Η απόκτηση από τα νοσοκομεία μας 

των σχετικών συστημάτων για την εφαρ

μογή δορυφορικής επικοινωνίας συμβάλ

λει στην ανάπτυξη του επιπέδου ιατρικής 

περίθαλψης και της προσβασιμότητας 

ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου 

από τους πολίτες της χώρας μας και τους 

χιλιάδες επισκέπτες του νησιού μας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ  
ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος (2007/08) ξεκινά το Διατμημα

τικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών, οργανω

μένο από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και 

το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Πρόκειται για το πρώτο δια

τμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που αρχίζει να λειτουργεί 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το τρίτο κατά σειρά διατμηματικό 

πρόγραμμα Βυζαντινών Σπουδών διεθνώς, μετά τα πανεπιστή

μια Οξφόρδης και Χάρβαρντ.

Γενικότερος στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση 

της διεπιστημονικής προσέγγισης 

του βυζαντινού πολιτισμού, η οποία 

να συνδυάζει τα ποικίλα μεθοδολο

γικά εργαλεία της Φιλολογίας, της 

Ιστορίας, της Ιστορίας της Tέχνης 

και της Αρχαιολογίας. Με τον τρόπο 

αυτό συνδέεται το ιστορικό φαινό

μενο «Βυζάντιο» με τον ευρύτερο 

γεωγραφικό χώρο της μεσαιωνικής 

Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Τα προσφερόμενα σεμινάρια του 

προγράμματος οργανώνονται σε  

πέντε θεματικές ενότητες: (Α) Εκδο

τικές Τεχνικές και Βοηθητικές Επι

στήμες, (Β) Θεωρία και Αισθητική,  

(Γ) Πολιτεία και Κοινωνία, (Δ) Πολιτισμός και Ιδεολογία, (Ε) Βυ

ζαντινή και Μεσαιωνική Κύπρος. Με τα σεμινάρια οι φοιτητές 

θα έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε ζητήματα όπως: η 

θεωρία και η πράξη της έκδοσης μεσαιωνικών κειμένων· οι θεω

ρίες των Βυζαντινών για τη λογοτεχνία, την τέχνη και τη μουσική· 

τα πολύπλοκα ζητήματα πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής 

ιστορίας· η διερεύνηση πολιτισμικών συμπεριφορών, νοοτρο

πιών, στάσεων των Βυζαντινών· η Κύπρος στα ευρύτερα κοινω

νικά, ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα της μεσαιωνικής 

Μεσογείου.

Είναι η πρώτη φορά στη διεθνή 

Βυζαντινολογία, που η μελέτη της με

σαιωνικής Κύπρου αποτελεί βασικό 

μέρος ενός μεταπτυχιακού προγράμ

ματος. Έτσι η βυζαντινή Κύπρος απο

κτά την επιστημονική θέση που της 

αρμόζει και συνδέεται ερευνητικά με 

τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες μπο

ρούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμε

νοι από την ιστοσελίδα του ΔΜΠΒΣ 

στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/byz ή 

από τον έντυπο Οδηγό Μεταπτυχια

κών Σπουδών 2007.

ΔIATMHMATIKO METAΠTYXIAKO ΠPOΓPAMMA  
BYZANTINΩΝ ΣΠOYΔΩΝ
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Ν Ε Α

Το Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2006, οργανώθηκε Πανηγύρι Επι

στήμης στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου. Στην εκδήλωση 

συμμετείχαν 50 παιδιά Ε’ τάξης, τα οποία ανέλαβαν διερευνήσεις 

σε συνεργασία με 47 φοιτητές/τριες του Τμήματος Επιστημών 

της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάθε φοιτητής/τρια, στο 

πλαίσιο του μαθήματος ΕΠΑ 336: Διδακτική των Φυσικών Επιστη

μών, είχε αναλάβει να καθοδηγήσει ένα ή δύο παιδιά να διεκπε

ραιώσουν διερευνήσεις για θέματα που άπτονται του ενδιαφέ

ροντός τους, να κατασκευάσουν μια αφίσα για παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων τους και να οργανώσουν σχετικές αλληλεπιδρα

στικές δραστηριότητες για να εμπλέξουν στις διερευνήσεις τους 

το κοινό που επισκέφτηκε το Πανηγύρι Επιστήμης.

Το Πανηγύρι της Επιστήμης είναι μια εκπαιδευτική επινόηση, 

η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα ενός από τα ερευνητικά προ

γράμματα που υλοποιεί η Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυ

σικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες του Τμήματος Επιστημών 

της Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η διδακτική προσέγγιση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτού του 

προγράμματος έχει σκοπό την παιδαγωγική αξιοποίηση του Πανηγυ

ριού Επιστήμης ως μηχανισμού καλλιέργειας δεξιοτήτων διερεύνη

σης. Συνδυάζει τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης 

και εμπλέκει τους γονείς ενεργά στις διεργασίες μάθησης. Αρχικά, 

προωθείται η ανάπτυξη δεξιοτήτων διερεύνησης διαμέσου μιας ει

δικά σχεδιασμένης τυπικής διδακτικής παρέμβασης. Έπειτα, τα παι

διά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τους δάσκαλους και τους γονείς 

τους με σκοπό τη διεκπεραίωση αυθεντικών διερευνήσεων σε σχέση 

με απλά ζητήματα από την καθημερινή ζωή. Σχεδιάζουν πειράματα, 

συλλέγουν δεδομένα και κατασκευάζουν γραφικές παραστάσεις 

ώστε να καταστήσουν γνωστά τα συμπεράσματά τους. Στο τέλος, σε 

μια ειδική σχολική εκδήλωση, τα παιδιά παρουσιάζουν την πορεία 

και τα αποτελέσματα των διερευνήσεών τους σε αφίσα και ετοιμά

ζουν μια αλληλεπιδραστική δραστηριότητα για να διδάξουν κάποιες 

πτυχές των αποτελεσμάτων της διερεύνησής τους στο κοινό. 

Το διδακτικό υλικό για διοργάνωση Πανηγυριού Επιστήμης 

είναι οργανωμένο σε τρία εγχειρίδια: το βιβλίο δασκάλου, το βι

βλίο μαθητή και το βιβλιάριο διερευνήσεων: Κ. Π. Κωνσταντίνου 

& Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντι

κές Επιστήμες, Το Πανηγύρι της Επιστήμης ως Μέσο Καλλιέργειας 

Δεξιοτήτων Διερεύνησης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύ

πρου, Λευκωσία 2004

Πληροφορίες: http://www.ucy.ac.cy/lsg/sciencefair, ηλ. διεύ

θυνση: lsg@ucy.ac.cy.

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

Μέσα στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του 

το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης 

δραστηριοποιείται σε θέματα διδασκαλί

ας και μάθησης των φοιτητών.

Κατά την έναρξη του φετινού χειμερι

νού εξαμήνου, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. διοργάνωσε 

τη 2η σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων 

ανάπτυξης δεξιοτήτων και συνεργάστη

κε για πρώτη φορά στη διοργάνωση των 

εισαγωγικών μαθημάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών. Τα μαθήματα πραγματο

ποιήθηκαν σε συνεργασία με την Υπη

ρεσία Πληροφορικών Συστημάτων και 

την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 

Μέριμνας.

Η 2η σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων 

ανάπτυξης δεξιοτήτων διεξήχθηκε από 

τις 421 Οκτωβρίου 2006 και τα μαθήμα

τα κάλυψαν συνολικά 25 ώρες εκπαίδευ

σης στα ακόλουθα θέματα: 

1. Ετοιμασία βιβλιογραφίας – Λεκτ. Δή

μος Χαρμπής

2.  Διεξαγωγή Έρευνας & Ποιοτική Έρευ

να στις Κοινωνικές Επιστήμες  Λεκτ. 

Γιώργος Σπανούδης και Επικ. Καθ. 

Παύλος Παύλου

3.  Προετοιμασία για Εξετάσεις – Επισκ. 

Λεκτ. Βιτάλιος Ζαϊκόβσκυ

4.  Δεξιότητες & Τεχνικές Μελέτης – Επικ. 

Καθ. Κώστας Φωκιανός

5.  Τέχνη Ταχύρρυθμου Διαβάσματος 

– Επισκ. Λεκτ. Τατιάνα Ζαϊκόβσκαγια

Από τα ταχύρρυθμα μαθήματα, που 

αποσκοπούσαν στην καλύτερη προε

τοιμασία των φοιτητών για τις σπουδές 

τους, επωφελήθηκαν συνολικά 39 φοιτη

τές του Πανεπιστημίου. 

Η 3η σειρά ταχύρρυθμων μαθημάτων 

προγραμματίζεται κατά το Εαρινό Εξάμη

νο 20062007. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων και 

σχετικές φωτογραφίες μπορείτε να βρεί

τε στην ιστοσελίδα: http://www.ucy.

ac.cy/~kedima (στην ενότητα Δραστηρι

ότητες/Αρμοδιότητες).

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. στεγάζεται στο Κτήριο 

Αθηνά, Λεωφ. Αγλαντζιάς 12, Μεσόρο

φος, τηλ. 2233 5077 εσωτ. 28. 

Το Πανεπιστήμιο ευχαριστεί θερμά 

τον Καθηγητή Χαράλαμπο Παναγόπου

λο, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής του 

Συμβουλίου του ΚΕΔΙΜΑ (20032006) και 

του εύχεται καλή συνέχεια στο ερευνητικό 

του έργο στο οποίο επέλεξε να αφοσιω

θεί. Επίσης, απευθύνει θερμές ευχαριστίες 

και συγχαρητήρια στην Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη, η οποία 

επανεξελέγη στη θέση της Αναπληρώ

τριας Διευθύντριας του Κέντρου. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ο σύγχρονος πολιτικός μηχανικός 

επιβάλλεται να έχει άμεση σχέση με την 

επαγγελματική πραγματικότητα και άρι

στη γνώση των υλικών και μέσων που 

διατίθενται. Ο καλύτερος τρόπος για να 

επιτευχθεί ο στόχος αυτός στο Πανεπι

στήμιο είναι η συνεχής επαφή και γόνι

μη συνεργασία με τις εταιρείες και τους 

φορείς που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο. Αυτή η ευκαιρία δόθηκε την 18η 

Οκτωβρίου από την Μετάλκο Λτδ στους 

φοιτητές 3ου και 4ου έτους του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Πε

ριβάλλοντος.

Στο πλαίσιο του μαθήματος Σχεδια

σμού Μεταλλικών Κατασκευών οι φοι

τητές επισκέφθηκαν το εργοστάσιο με

ταλλικών κατασκευών της εταιρείας στα 

Λατσιά υπό την επίβλεψη των Λεκτόρων 

Δ. Βαμβάτσικου και Δ. Χαρμπή. Ο γενικός 

διευθυντής κ. Β. Κάουρος, ο υπεύθυνος 

του συστήματος ασφάλειας και υγείας κ. 

Μ. Πλατύραχος και ο τεχνικός διευθυντής 

κ. Γ. Γεωργίου ξενάγησαν τους φοιτητές 

στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και εξή

γησαν τις διαδικασίες σχεδιασμού και 

κατασκευής μεταλλικών κτιρίων χρησι

μοποιώντας εξειδικευμένο σχεδιαστικό 

λογισμικό σε τρεις διαστάσεις που συν

δέει το σχεδιασμό με την παραγωγή των 

μεταλλικών στοιχείων. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε ο σχε

διασμός και η κατασκευή τμημάτων της 

μεταλλικής οροφής των νέων αθλητικών 

εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπολης. 

Τα εντυπωσιακά δικτυώματα που στηρί

ζουν την οροφή έχουν 70 μέτρα άνοιγμα 

και συνολικό βάρος 400 τόνων και η μετα

φορά και ανύψωσή τους στην τελική τους 

θέση θα αποτελέσουν από μόνες τους 

έναν μικρό άθλο μηχανικής. Οι εργασίες 

ανέγερσης αναμένεται να αρχίσουν σύν

τομα και θα αποτελέσουν μία ακόμα ενδια

φέρουσα επίσκεψη για τους φοιτητές.

Οι επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαι

ρία να παρακολουθήσουν τη λειτουργία 

της γραμμής παραγωγής, όπου ο υπεύ

θυνος παραγωγής κ. Γ. Ησαΐας έδειξε τις 

διαδικασίες καθαρισμού, τρυπήματος, 

κοψίματος, συναρμολόγησης, συγκόλλη

σης και βαφής που χρειάζονται για να πα

ραχθεί ένα μεταλλικό στοιχείο. Χάρη στην 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών με 

έξυπνα μηχανήματα και λογισμικά, είναι 

πλέον άμεση η σύνδεση του σχεδιαστή 

με τον παραγωγό ελαχιστοποιώντας οποι

αδήποτε λάθη. Έτσι μπορούν να κατανο

ήσουν οι μέλλοντες πολιτικοί μηχανικοί 

πώς κατασκευάζονται όσα μαθαίνουν να 

σχεδιάζουν στο χαρτί και πώς αποφεύγο

νται τα προβλήματα που παρουσιάζονται 

κατά την υλοποίηση των ιδεών τους.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΕΤΑΛΚΟ
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Επέστρεψε στην Κύπρο η ομάδα 40 

φοιτητών από το Πανεπιστήμιου Κύπρου 

και το Intercollege, η οποία έλαβε μέρος σε 

τριήμερη ενημερωτική επίσκεψη στα ευ

ρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες. 

Το πρόγραμμα οργάνωσε και επιχορή

γησε η Μονάδα Επισκέψεων και Σεμινα

ρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι 

Κύπριοι φοιτητές παρακολούθησαν δια

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Αθλητικό Σύνδεσμο Ιδιο

κτητών Μικρών Σκαφών (ΠΑΣΙΜΙΣ) οργανώνουν σειρά μαθημάτων για απόκτηση 

του διπλώματος δόκιμου καπετάνιου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται περίπου 

πέντε εξορμήσεις με σκάφος, μια μονοήμερη εξόρμηση σε παράλια της Κύπρου 

και μια διήμερη εξόρμηση σε νησιά της Ελλάδας. Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τε

τάρτη, ώρα 16:3018:00, στην αίθουσα Ε003 (κεντρικά, νέα πτέρυγα). Η παρουσία 

στα θεωρητικά μαθήματα θεωρείται αναγκαία. Το πρόγραμμα μαθημάτων παρα

τίθεται πιο κάτω.

Πληροφορίες: κ. Κούλα Φράγκου, τηλ. 9931 2354, ηλ. διεύθυνση: sailing@ucy.ac.cy 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

4/10/2006
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΤΥΠΟΙ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

10/10/2006
ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΚΟΜΠΟΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

18/10/2006 ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ – ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΚΑΦΟΥΣ

25/10/2006
ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
ΚΕΝΤΡΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

1/11/2006 ΝΑΥΤΙΛΙΑ
8/11/2006 ΝΑΥΤΙΛΙΑ

15/11/2006 ΝΑΥΤΙΛΙΑ
22/11/2006 ΝΑΥΤΙΛΙΑ

29/11/2006
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Η ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΝΙΩΝ

6/12/2006 ΤΟ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΙΩΝ
13/12/2006 ΤΟ ΤΡΙΜΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΙΩΝ

10/01/2007
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ  

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

17/01/2007 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
24/01/2007 ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
31/01/2007 ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
07/02/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗΣ
14/02/2007 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
21/02/2007 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
28/02/2007 ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ – ΑΠΟΡΙΕΣ
07/03/2007 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΤΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΜΕΤΑθΑΝΑΤΙΑ 
ΑΠΟΝΟΜΗ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

Τον περασμένο Ιούλιο έγινε τιμητι
κή απονομή της Διδακτορικής Διατρι
βής στην αγαπητή φίλη και συνάδελφο 
Μαρία Π. Ρίκκου, μεταπτυχιακή φοιτή
τρια του Τμήματος Χημείας, σύμφωνα 
με την προηγηθείσα απόφαση της Συγ
κλήτου. Η Μαρία ήταν έτοιμη για την 
παρουσίαση της διδακτορικής της δια
τριβής όταν χάθηκε στο μοιραίο αερο
πορικό δυστύχημα της 14ης Αυγούστου 
του 2005 που έγινε στην περιοχή του 
Γραμματικού της Αττικής. Ο επιβλέπων 
καθηγητής της, Αναπληρωτής Καθηγη
τής του Τμήματος Χημείας Αναστάσιος 
Κεραμιδάς, ανέλαβε να παρουσιάσει 
το διδακτορικό σύμφωνα με τους κα
νονισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου 
σε πενταμελή επιστημονική επιτροπή, 
η οποία συνηγόρησε για την επιστη
μονική αρτιότητα του περιεχομένου 
και συγκατατέθηκε για την απονομή 
του τίτλου της διδάκτορος στη Μαρία 
Π. Ρίκκου έστω και μετά θάνατον. Στην 
τελετή αποφοίτησης ο Πρόεδρος του 
Τμήματος αναπληρωτής καθηγητής 
Επαμεινώνδας Λεοντίδης απένειμε το 
διδακτορικό στους γονείς της.

Συνεχίζεται στη σελίδα �0



11

Έληξε στις 3 Σεπτεμβρίου το τετραήμερο διεθνές συνέδριο 

των φοιτητικών παραρτημάτων του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων 

και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronic 

Engineers, IEEE), που διοργανώθηκε φέτος στο Παρίσι. 

Το IEEE αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και παγκό

σμιους μη κυβερνητικούς οργανισμούς, με περισσότερα από 

365.000 μέλη σε περισσότερες από 150 χώρες. Αποστολή του 

είναι η προώθηση της μηχανικής καθώς και η δημιουργία, ανά

πτυξη, ανταλλαγή και εφαρμογή της γνώσης σχετικά με την 

ηλεκτρολογική, την μηχανική και τις θετικές επιστήμες. Το ΙΕΕΕ 

διατηρεί 1.500 φοιτητικά παραρτήματα και στη χώρα μας αυτό 

εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παρευρέθηκαν συνολικά 

260 εκπρόσωποι από χώρες της Αφρικής, Ευρώπης και Μέσης 

Ανατολής, καθώς και παρατηρητές από τις Η.Π.Α και Ιαπωνία. 

Στο συνέδριο τονίστηκε η σημασία της αύξησης των ποσο

στών των γυναικών στο κλάδο των μηχανικών και δόθηκαν οδη

γίες για ενέργειες που να στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Η 

πρόεδρος του ΙΕΕΕ Leah Jamieson παρουσίασε τις προκλήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας καθώς και προβλέψεις για τα αναμενόμενα 

τεχνολογικά επιτεύγματα όπως η τηλειατρική, η νανοτεχνολογία, 

οι εναλλακτικές μορφές ενέργειες και οι κβαντικοί υπολογιστές.

Στο συνέδριο δόθηκε η ευκαιρία στους υποψήφιους προέ

δρους για το 2007, Lew Terman και John Vig να παρουσιάσουν 

το πρόγραμμα και το όραμά τους για το ΙΕΕΕ. Σε κατ’ ιδίαν συν

άντηση με τους υποψηφίους, ο εκπρόσωπος του φοιτητικού 

παραρτήματος Πανεπιστημίου Κύπρου ενημερώθηκε για τη δυ

νατότητα να ψηφίσουν στις επερχόμενες εκλογές και οι μεταπτυ

χιακοί φοιτητές μέσω του διαδικτύου. Παράλληλα οι υποψήφιοι 

ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες του Κυπριακού παραρτή

ματος και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου γενικότερα.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕΕΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Το συγκρότημα του Χορευτικού Ομίλου του Πανεπιστημίου 

Κύπρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συνέχισε τις δραστη

ριότητές του, αποδεχόμενο και φέτος την ετήσια πρόσκληση της 

Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και συγκεκριμένα του Καθηγητή 

Ανδρέα Βοσκού. Πραγματοποίησε έτσι ένα δεκαπενθήμερο τα

ξίδι από τις 14 – 29 Ιουλίου 2006 στη Χίο και την Αθήνα, με τη 

χορηγία της ΦΕΠΑΝ, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Φιλο

σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι παραστάσεις, οι οποίες δόθη

καν στη Χίο, εφόσον διεξήχθηκαν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 

Συνεδρίου για τον Όμηρο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε φοι

τητές και ακαδημαϊκούς απ’ όλο τον κόσμο, να θαυμάσουν την 

κυπριακή κουλτούρα και παράδοση. Ειδικότερα, στις 19 Ιουλίου 

δόθηκε κυπριακή παραδοσιακή παράσταση με ζωντανή μουσι

κή, στο Ομήρειο Πνευματικό κέντρο της Χίου, παρουσιάζοντας 

ποικίλους χορούς, όπως το συρτό, γυναικείους και ανδρικούς 

αντικρυστούς, στάμνα, σούστα, τα «ποτήρια» και την «τατσιά».

 Το Χορευτικό Όμιλο στη Χίο συνόδευσε ο Αντιπρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Χρίστος Ν. Σχίζας, ο οποίος 

με την υποστήριξη και την καθοδήγησή του συνέβαλε στο επιτυ

χές έργο του συγκροτήματος, που άφησε τις καλύτερες εντυπώ

σεις, αλλά και σε μια ευχάριστη διαμονή του στο νησί. Ως ένδειξη 

εκτίμησης της προσφοράς του κ. Χρίστου Σχίζα, ανακηρύχτηκε 

από τον Όμιλο στις 4 Οκτωβρίου 2006, επίτιμο μέλος του Χορευ

τικού Ομίλου.

Παραστάσεις δόθηκαν επίσης στην Αθήνα, όπως στο Πέραμα 

Αττικής στις 26 Ιουλίου, καθώς και στη Σαλαμίνα στις 29 Ιουλίου, 

στο πλαίσιο τοπικών εκδηλώσεων, αφήνοντας και πάλι τις καλύ

τερες εντυπώσεις και εκπροσωπώντας επάξια το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και γενικότερα την κυπριακή κουλτούρα και παράδοση. 

Ο Αντιπρύτανης, κ. Χρίστος Σχίζας,με μέλη του συγκροτήματος του 

Χορευτικού Ομίλου, στη περίφημη «Δασκαλόπετρα» στη Χίο.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
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Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Οκτωβρί

ου 2006 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου  βραβεύτηκε η πρωτοετής 

φοιτήτρια του Προγράμματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Αλεξία Μαυρονικόλα. Το χρηματικό βραβείο που απονέμεται για 

έβδομη συνεχή χρονιά στη φοιτήτρια με την υψηλότερη βαθ

μολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις  για το Πρόγραμμα Γαλλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, θεσμοθε

τήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συνδέσμου 

Καθηγητών Γαλλικής στη Μέση Εκπαίδευση. Το βραβείο απο

νέμεται εις μνήμην της Μιχαηλίνας Κεφάλα που διετέλεσε Λέ

κτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Επιθεωρήτρια 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 Καθηγητών Γαλλικής, οι Επιθεωρήτριες Γαλλικής 

Γλώσσας στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Διευθύντρια 

του Γαλλικού Πολιτιστικού Κέντρου και ο Μορφωτικός Ακόλου

θος της Γαλλικής Πρεσβείας, ο Διευθυντής του Κέντρου Γλωσ

σών, και ο Πρόεδρος και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού 

του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών κα

θώς επίσης  τα μέλη του Συμβουλίου του Γαλλικού Ομίλου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.

TΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών έχει εξασφαλίσει από την Ευρω

παϊκή Επιτροπή χρηματοδότηση του προγράμματος “PROCLIL: 

Providing guidelines for CLIL implementation in preprimary and 

primary education” στο πλαίσιο του προγράμματος SOCRATES/

Comenius 2.1. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Κύ

πρου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και Πανεπιστήμια από 

τη Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Τουρκία. Συντονιστής 

του προγράμματος είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος 

Αγγλικών Σπουδών Παύλος Παύλου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Κύπρου συμμετέχει με την κ. Σόφη ΙωάννουΓεωργίου.

Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει 

την μεθοδολογία CLIL (Content Language Integrated Learning 

ή EMILE (L’Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une 

Langue Entrangère), που αφορά στη διδασκαλία μη γλωσσικού 

μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας, και να βρει τρόπους με 

τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί η μεθοδολογία με επιτυχία 

στην προδημοτική και τη δημοτική εκπαίδευση, καθώς και να 

εκπονήσει εκπαιδευτικό υλικό και προγράμματα προϋπηρεσια

κής και ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για δασκάλους γλωσσών. 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι:
Ã  Να ερευνήσει διαφορετικά μοντέλα εφαρμογής του CLIL
Ã  Να εντοπίσει πρακτικά και άλλα προβλήματα στην εφαρμο

γή του CLIL και να αναζητήσει λύσεις
Ã  Να αναπτύξει ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό
Ã  Να ερευνήσει τις γνώμες και στάσεις μαθητών, γονέων, εκ

παιδευτικών και διοικητικών απέναντι στο CLIL
Ã  Να εντοπίσει καλές πρακτικές στην εφαρμογή του CLIL

Ã  Να ερευνήσει την αποτελεσματικότητά του όσον αφορά 

στην εκμάθηση περιεχομένου
Ã  Να αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα για δασκάλους
Ã  Να εκπονήσει εγχειρίδιο για δασκάλους με οδηγίες, εισηγή

σεις και ιδέες για την εφαρμογή του CLIL

Το πρόγραμμα εμπίπτει στο ευρύτερο Σχέδιο Δράσης: 

«Προώθηση Εκμάθησης Γλωσσών και Γλωσσική Ποικιλότητα» 

(20042006) και επικεντρώνεται στο CLIL ως προτεινόμενη παι

δαγωγική διαδικασία. Το CLIL βασίζεται στη διδασκαλία διπλής 

εστίασης κατά τη διάρκεια της οποίας η ξένη γλώσσα διδάσκε

ται παράλληλα με το περιεχόμενο ενός διαφορετικού σχολικού 

θέματος (π.χ. Γεωγραφία, Επιστήμη, κ.λπ.). Αυτή η μεθοδολογία 

διδασκαλίας και εκμάθησης γλωσσών έχει υιοθετηθεί (σε διάφο

ρες μορφές) ήδη από τα πλείστα εκπαιδευτικά συστήματα στην 

Ευρώπη. Η Κύπρος είναι ένα από τα τέσσερα ευρωπαϊκά κράτη 

με ελάχιστη ή ανύπαρκτη εμπειρία σ’ αυτόν τον τομέα. 

Παρόλο που το πρόγραμμα εστιάζεται στην εκμάθηση των 

Αγγλικών, πιστεύεται ότι οι γνώσεις που θα αποκτηθούν ως προς 

τη συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορούν να βοηθήσουν στη διδα

σκαλία και άλλων γλωσσών σε παιδιά. Επιπλέον, καθώς ο στόχος 

της Ε.Ε. είναι να υπάρχουν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες στο 

δημοτικό σχολείο, πιστεύουμε ότι η πρώτη ξένη γλώσσα πρέπει 

να ενισχυθεί, ούτως ώστε τα παιδιά να βρουν τη δεύτερη ξένη 

γλώσσα πιο εύκολη και λιγότερο συγκεχυμένη. Το πρόγραμμα 

CLIL, θεωρείται ως ένας τρόπος ο οποίος θα βοηθήσει τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτύχουν αυτούς τους στόχους.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε Ρ Ε Υ ΝΑ
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Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Τεχνολογική Ανά

πτυξη (20072013) δε πρόκειται να είναι «ακόμη ένα Πρόγραμμα 

Πλαίσιο», αλλά θα συμβάλει ουσιαστικά με το περιεχόμενο, τις 

προτεραιότητες και τη διαχείρισή του στην επίτευξη των στόχων 

της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισσαβόνας.

 Η έμφαση δίνεται πλέον στις θεματικές προτεραιότητες παρά 

στα «εργαλεία υλοποίησής» τους και απλοποιείται ουσιαστικά σε 

σχέση με το 6ο Π.Π. Η προσπάθεια στοχεύει στο να παντρέψει 

την ευρωπαϊκή βιομηχανία με την ακαδημαϊκή έρευνα μέσα από 

τις Ευρωπαϊκές Πλατφόρμες Τεχνολογίας (European Technology 

Platforms), καθώς επίσης και μέσω των Κοινών Τεχνολογικών 

Πρωτοβουλιών (Joint Technology Initiatives).

 Το νέο Πρόγραμμα Πλαίσιο με συνολική διάρκεια 7 χρόνων 

θα επιχειρήσει να συνδυάσει ευελιξία, ορθολογισμό και συνοχή 

στις διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και διαχείρισης. Καταρ

γεί τα οικονομικά μοντέλα κοστολόγησης και εφαρμόζει ποσο

στώσεις ανά κατηγορίες εξόδων, σε ένα μοντέλο αντίστοιχο  με 

αυτό που μας έχει συνηθίσει το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

 Το 7ο Π.Π. δομείται σε 4 βασικά Προγράμματα: Συνεργασία, 

Ιδέες, Άνθρωποι και Δυνατότητες (CooperationIdeasPeople

Capacities). Με 32.292, 7.460, 4.727 και 4.291 εκ. ευρώ κατά αντι

στοιχία.

 Κάτω από το πρόγραμμα «Συνεργασία» διακρίνουμε τις 9 πιο 

γενικές θεματικές προτεραιότητες της Ένωσης:
Ã  Υγεία
Ã  Τρόφιμα / Γεωργία / Βιοτεχνολογία
Ã  Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας
Ã  Νανοεπιστήμες / Νανοτεχνολογίες / Υλικά και Τεχνολογίες Νέας 

Παραγωγής
Ã  Ενέργεια

Ã  Περιβάλλον (περιλαμβανομένων των κλιματικών αλλαγών)
Ã Επικοινωνίες (περιλαμβανομένης της αεροναυτικής)
Ã Κοινωνικοοικονομικές επιστήμες και ανθρωπιστικές επιστήμες
Ã Ασφάλεια και Διάστημα

 

Κάτω από το Πρόγραμμα «Ιδέες» συναντάμε μια από τις πιο 

βασικές καινοτομίες του 7ου Π.Π.: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Έρευνας (European Research Council), με προϋπολογισμό ενός 

δισεκατομμυρίου τον χρόνο με σκοπό να υποστηρίξει τη βασική 

έρευνα σε όλους τους τομείς με βασικό κριτήριο την αριστεία. 

Το Ε.Σ.Ε. θα αυτοδιοικείται από 22 αναγνωρισμένους καθηγητές 

από διαφορετικούς τομείς. Πρόεδρός του έχει ήδη οριστεί ο Κα

θηγητής Φώτης Καφάτος.

 Το πρόγραμμα «Άνθρωποι» αναφέρεται στη νέα ορολογία που 

χρησιμοποιείται περικλείοντας όλες τις δράσεις κινητικότητας γνω

στές ως Δράσεις Marie Curie. Οι Δράσεις επεκτείνονται και εμπλου

τίζονται παρέχοντας νέες δυνατότητες κινητικότητας και συνεργα

σίας με ερευνητές από τρίτες χώρες. Συγκεκριμένα το νέο πρόγραμ

μα προνοεί για: δημιουργία Δικτύων από Νέους Ερευνητές, Δράσεις 

για Δια Βίου Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Καριέρας των Ερευνητών, 

Συνεργασίες Βιομηχανίας –Πανεπιστημίων, Δράσεις με Διεθνή Διά

σταση και Ειδικές Δράσεις.

 Τέλος με το Πρόγραμμα «Δυνατότητες» θα ενισχυθούν: οι 

Ερευνητικές Υποδομές, η Έρευνα προς Όφελος των Μικρο

μεσαίων Επιχειρήσεων, οι Κοινωνίες της Γνώσης (Regions of 

Knowledge), θα εξεταστούν οι Ερευνητικές Δυνατότητες μέσω 

Σύγκλισης, η Δράση Επιστήμη και Κοινωνία, η Συνεκτική Ανά

πτυξη Πολιτικών Έρευνας καθώς και η Διεθνής Συνεργασία.

 Οι πρώτες δημόσιες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων 

αναμένονται να ανακοινωθούν λίγο πριν το τέλος του 2006.

7Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ:  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΙΔΕΕΣ, AΝθΡΩΠΟΙ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ε Ρ Ε Υ ΝΑ
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Ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των περιηγητών και 

προτάσεις αναβάθμισης του κυπριακού τουριστικού προϊό-

ντος. Χρηματοδότηση: Λ.Κ. 60.000, Υπεύθυνος: Επίκουρος 

Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης

Προσδιορισμός μέσω οικονομετρικής ανάλυσης των παρα

γόντων που επηρεάζουν (α) την ικανοποίηση των τουριστών 

από όλες σχεδόν τις πτυχές του κυπριακού τουριστικού προ

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

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

σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν πριν την επισκεφτούν και 

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

ορισμούς σε όρους τιμών/ακρίβειας. Απώτερος στόχος είναι να 

εντοπίζονται έγκαιρα οι πτυχές που ικανοποιούν λιγότερο τους 

τουρίστες καθώς και οι παράγοντες που συσχετίζονται με τη μει

ωμένη ικανοποίηση, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 

και να χαράζεται η κατάλληλη πολιτική από τους αρμόδιους φο

ρείς που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση της ποιότητας και της 

ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.

Μοντέλο εξομοίωσης φοροπαροχών για την κυπριακή οι-

κονομία και εφαρμογές. Χρηματοδότηση: Λ.Κ. 60.000, Υπεύ-

θυνος: Καθηγητής Πάνος Πασιαρδής

Το μοντέλο εξομοίωσης φοροπαροχών είναι μια λογισμική 

διατύπωση των κανόνων του συστήματος φορολογίας και κοι

νωνικών παροχών μιας χώρας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

εργαλείο για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση μέτρων δημοσιο

νομικής και κοινωνικής πολιτικής. Οι πλείστες χώρες της Ευρω

παϊκής Ένωσης διαθέτουν μοντέλα εξομοίωσης φοροπαροχών 

και συμμετέχουν στο δίκτυο EUROMODE, που αποβλέπει στη 

σύνθεση των μοντέλων των επιμέρους χωρών για το σχεδιασμό 

και την αξιολόγηση μέτρων δημοσιονομικής και κοινωνικής πο

λιτικής στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Κύπρο δεν έχει ακόμα καταστεί κατορθωτό να κατα

σκευαστεί μοντέλο εξομοίωσης φοροπαροχών και το προτει

νόμενο ερευνητικό έργο έχει στόχο να καλύψει αυτό το κενό. 

Επιπλέον, το μοντέλο που θα κατασκευαστεί θα χρησιμοποιηθεί 

στο πλαίσιο του προτεινόμενου ερευνητικού έργου για τη διε

ρεύνηση θεμάτων επίκαιρου ενδιαφέροντος, όπως:
Ã  Οι επιπτώσεις της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις διά

φορες κοινωνικοοικονομικές ομάδες
Ã  Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των προτεινόμενων αλλα

γών στο σύστημα φορολογίας και κοινωνικών παροχών, 

όπως η αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος, η αύξηση 

των εισφορών στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων κ.λπ.
Ã  Η εκτίμηση του ύψους της φοροδιαφυγής και του βαθμού 

που τα διάφορα χαρακτηριστικά του ατόμου/νοικοκυριού 

(π.χ. αυτοαπασχόληση) συνδέονται με αυτή
Ã  Η επίπτωση της φτώχειας, ιδιαίτερα της παιδικής, και ο εντο

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

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

την προσδιορίζουν, και
Ã  Η αξιολόγηση του κοινωνικού ρόλου του κράτους με ανάλυ

ση της επίδρασης της φορολογίας και των κοινωνικών παρο

χών στην ανισότητα και τη φτώχεια.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα πιο πάνω θέματα είναι ενδει

κτικά αυτών που μπορούν να μελετηθούν στο πλαίσιο ενός μον

τέλου εξομοίωσης φοροπαροχών. Στην πράξη η ύπαρξη τέτοιου 

μοντέλου επιτρέπει τη διερεύνηση πολλών άλλων θεμάτων (αν 

και όταν αναφύονται) και την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ένα 

ευρύ φάσμα δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Η κατασκευή και οι εφαρμογές του μοντέλου εξομοίωσης φο

ροπαροχών θα βασιστεί κυρίως στα στατιστικά στοιχεία που πε

ριέχονται στις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ): 

1984/85, 1991/92, 1996/97 και 2002/03.

ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΠΕ
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Το Πανεπιστήµιο Κύπρου

σας εύχεται

Καλά Χριστούγεννα

και Ευτυχισµένο το Νέο Έτος
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Knowledge & Transitions: Challenges 

for Guidance and Counselling within 

the Context of Globalization and the En-

larged European Union, επιμ. Dr. Gerhart 

Rott, Anna Zembyla – Kalli, FEDORA 2006 

Louvain  la – Neuve, Σεπτέμβριος 2006, 

σσ 118, ISSN 19901992 

Κυκλοφόρησαν τα πρακτικά του συνεδρίου του European Forum 

for Student Guidance (FEDORA) με θέμα, Knowledge and Transitions: 

Challenges for Guidance and Counselling within the Context of Globaliza

tion and the Enlarged European Union που πραγματοποιήθηκε στο Παν

επιστήμιο Κύπρου τον Ιούλιο του 2005 σε συνεργασία με το Γραφείο 

Σταδιοδρομίας της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Τα πρακτικά κυκλοφόρησαν τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρο

νική μορφή (CD Rom) στα αγγλικά και εν μέρει στα γαλλικά, ενώ η 

βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Bergische στο Wuppertal ετοίμασε 

την ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου η οποία είναι διαθέσιμη μέσω 

διαδικτύου: http://elpub.bib.uniwuppertal.de/edocs/documente/

zsb/fedora/general/summeruni/cyprus2005/su05.pdf. Την επι

μέλεια των εκδόσεων είχαν ο Πρόεδρος του FEDORA, Καθηγητής 

Gerhart Rott, και η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, κ. Άννα Ζεμπύλα υπό την ιδιότητα της Εθνικής Εκπροσώ

που στο FEDORA και της συντονίστριας του συνεδρίου.

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής

606 Κοντολαίμης Ζ., Χατζησπύρου Σ. και Κωμοδρόμου Δ., «Η 

συμμετοχή στην αγορά εργασίας: διαφορές κατά φύλο και ηλι

κία», Οκτώβριος 2006.

606 Μιχαήλ Μ., Χριστοφίδης Λ., Χατζηγιάννης Κ., Κληρίδης 

Σ., Στεφανίδης Μ. και Μιχαλοπούλου Μ., «Οι επιδράσεις των ξέ

νων εργατών στη διάρθρωση των μισθών των Κυπρίων εργαζο

μένων», Οκτώβριος 2006.

Ανάλυση Κατασκευών: Σύγχρονες μέθο-

δοι με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

Πέτρος Κωμοδρόμος, Καντζηλάρης Βιβλιο

πωλεία Εξυπηρέτησης Φοιτητών Λτδ, Λευ

κωσία 2006, σσ. 686, ISBN 9963644546

Το βιβλίο αυτό περιγράφει μεθόδους 

γραμμικής ελαστικής στατικής ανάλυσης δο

μικών κατασκευών με έμφαση στις σύγχρονες μητρωικές μεθόδους. 

Στόχος είναι η ουσιαστική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

(Η/Υ) στην επίλυση προβλημάτων ανάλυσης κατασκευών, διατηρώ

ντας τη δυνατότητα ελέγχου της ορθότητας τόσο των δεδομένων 

και των μοντέλων προσομοίωσης όσο και των αποτελεσμάτων της 

επίλυσης. Επιπλέον, παρέχεται μια σύντομη εισαγωγή στη δυναμική 

ανάλυση των κατασκευών και στις μεθόδους πεπερασμένων στοι

χείων. Το σύγγραμμα αυτό είναι ένα χρήσιμο βοήθημα των φοιτητών 

των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής, αλλά και των 

επαγγελματιών μηχανικών, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για 

τις σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης των κατασκευών, αξιοποιώντας 

επίσης την πρόοδο και τις δυνατότητες που μας δίνουν οι Η/Υ.

Progress in Science and the Danger 

of Hubris, Genetics, Transplantation, 

Stem Cell Research, C. Deltas, E. M. 

Kalokairinou και S. Rogge (επιμ.), 

Waxmann, Münster, New York, München, 

Berlin 2006, σσ. 142, ISBN 10 38309

17368

Ο παρών τόμος, τον οποίον επιμελήθηκαν ο Κ. Δέλτας, η Ε. Μ. 

Καλοκαιρινού και η S. Rogge, περιλαμβάνει τις ανακοινώσεις των 

συμμετεχόντων στο Πρώτο Διεθνές Συνέδριο Ιατρικής Ηθικής το 

οποίο διεξήχθηκε στη Λευκωσία, από 2426 Σεπτεμβρίου 2004, 

με οργανωτές αφενός το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Κλασι

κών Σπουδών και Φιλοσοφίας/Τμήμα Βιολογικών Επιστημών) 

αφετέρου δε το Πανεπιστήμιο του Münster (Ινστιτούτο Διεπι

στημονικών Κυπριακών Σπουδών). Επιστήμονες από την Κύπρο, 

την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Τσεχική Δημοκρατία κατέθεσαν 

τις απόψεις τους για θέματα λεπτά αλλά και καθοριστικά όπως εί

ναι η εξωσωματική γονιμοποίηση, η προγεννητική διάγνωση, η 

προεμφυτευτική γενετική διάγνωση, η αναπαραγωγική επιλογή, 

η βιοϊατρική έρευνα και, ειδικότερα, τα ηθικά προβλήματα που 

προκύπτουν με την έρευνα πάνω σε ανθρώπινα βλαστοκύττα

ρα. Το βιβλίο χαρακτηρίζει μια ποικιλία προοπτικών και φιλοσο

φικών προσεγγίσεων και από την άποψη αυτή ενδιαφέρει εξίσου 

τόσο τους ειδικούς επιστήμονες όσο και τους φιλοσόφους. 

Επιστημονικό Μνημόσυνο εις Μνή-

μην Νέλλης Τσουγιοπούλου, Πανεπι

στήμιο Κύπρου, Λευκωσία 2006, σσ. 59, 

ISBN 9963607950

Στο μικρό αυτό καλαίσθητο τόμο πε

ριλαμβάνονται οι ομιλίες οι οποίες εδό

θηκαν κατά τη διάρκεια του Επιστημονι

κού Μνημοσύνου το οποίο ετέλεσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου εις 

μνήμην της Νέλλης Τσουγιοπούλου στις 21 Φεβρουαρίου 2006. 

Συνάδελφοι και συνεργάτες της Νέλλης Τσουγιοπούλου καθώς 

επίσης και φίλοι και μελετητές του έργου της καταθέτουν στον 

τόμο αυτό απόψεις της Νέλλης Τσουγιοπούλου, της Προέδρου 

της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, της συναδέλφου, της συνεργάτριας, της φίλης, της επι

στήμονος. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται οι ομιλίες του πρώην 

Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γεώργιου Βασιλείου, 

του Ομότιμου Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν

επιστημίου Αθηνών, κ. Γεώργιου Φιλοκύπρου, της Διευθύντριας 

του Ινστιτούτου Κυπριακών και Διεπιστημονικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου του Münster, Δρος Sabine Rogge και της Επίκου

ρης Καθηγήτριας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου, κ. Ελένης Κα

λοκαιρινού. Των ομιλιών προτάσσεται ένα σύντομο βιογραφικό 

της Νέλλης Τσουγιοπούλου και ο χαιρετισμός του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου, Καθηγητή Σταύρου Ζένιου, ενώ ο τόμος κλείνει 

με φωτογραφίες από τη δράση της μνημονευομένης.



1�

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

Ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου βραβεύθηκαν στις 22 Σε

πτεμβρίου 2006, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής Βραδιάς του 

Ερευνητή. Η Βραδιά του Ερευνητή διοργανώθηκε από το Ίδρυμα 

Προώθησης Έρευνας, παράλληλα με άλλες παρόμοιες εκδηλώ

σεις που έλαβαν χώρα σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως 

είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πολωνία, κ.ά. Τα 

βραβεία απονεμήθηκαν σε φορείς και ερευνητές, που συμμετεί

χαν σε εγκεκριμένες προτάσεις του 5ου Προγράμματος Πλαισίου 

για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Επίδειξη. 

Τα Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε βραβεία για τις εξής θεματι

κές ενότητες: 

1. Ανταγωνιστική & Αειφόρος Οικονομική Ανάπτυξη, 

Έργο: REGENCATS, Αναπληρωτής Καθηγητής, Άγγελος Ευσταθί

ου, Τμήμα Χημείας. 

Ο στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και αξιολόγη

ση μεθόδων ανάκτησης της ενεργότητας των απενεργοποιημέ

νων καταλυτών αυτοκινήτων χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση 

του καταλύτη από το περίβλημα της συσκευασίας του. Η επι

τυχής έκβαση αυτού του στόχου θα σημαίνει την επέκταση του 

χρόνου ζωής των καταλυτών αυτοκινήτων και τη μερική επίλυση 

του προβλήματος της ανακύκλωσής τους.

2. Βελτίωση του Ανθρώπινου Ερευνητικού Δυναμικού, 

Έργο: Cellular functions of kinesinlike proteins and their role in 

human disease, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νιόβη Σανταμά, Τμήμα 

Βιολογικών Επιστημών

Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη του ρόλου μίας μεγά

λης οικογένειας πρωτεϊνών που ονομάζονται μοριακοί κινητήρες 

μέσα στα ανθρώπινα κύτταρα, και της πιθανής εμπλοκής δυσλει

τουργιών τους σε σοβαρές ανθρώπινες ασθένειες όπως είναι ο 

καρκίνος και οι νευροεκφυλιστικές νόσοι. Η μελέτη της ερευνητι

κής ομάδας, ανέδειξε νέες άγνωστες πτυχές της φυσιοπαθολογίας 

της ασθένειας, προσέφερε τη βάση για νέες μοριακές διαγνωστι

κές τεχνικές και υπέδειξε μόριαστόχους για φαρμακευτικές πα

ρεμβάσεις με ήδη υφιστάμενες ή και καινούριες ουσίες.

3. Ενέργεια, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, Αναπλη

ρωτής Καθηγητής, Σάββας Κατσικίδης, Τμήμα Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών. 

Στην περιοχή της Μεσογείου η διαθεσιμότητα νερού σε επαρ

κή ποσότητα και στην κατάλληλη ποιότητα αποτελεί ένα σημαν

τικό πρόβλημα, το οποίο εντείνεται στις νησιώτικες περιοχές της 

Μεσογείου λόγω της γεωγραφικής τους απομόνωσης. Το MEDIS 

έχει ως σκοπό την παροχή επιστημονικής υποστήριξης για την 

επίλυση των προβλημάτων διαχείρισης υδάτινων πόρων σε αυ

τές τις περιοχές και την αντιμετώπιση των ελλειμματικών συν

θηκών που προκύπτουν. Η μελέτη εφαρμόζεται σε αντιπροσω

πευτικές υδρολογικές λεκάνες των περιοχών της Κορσικής, της 

Κρήτης, της Κύπρου, της Μαγιόρκας, και της Σικελίας.

4. Προσιτή Κοινωνία της Πληροφορίας (IST), Έργο: Centre of 

Excellence in Agriculture and Environment, Τμήμα Πληροφορικής

Στο παρόν στάδιο, το Τμήμα Πληροφορικής διεξάγει και συμ

μετέχει ενεργά σε σειρά ερευνητικών προγραμμάτων με θεματι

κό άξονα την Τηλεπληροφορική της Υγείας, το Mobile Computing, 

και τη Συγκέντρωση Πληροφοριών μέσω Διαδικτύου. Ενδεικτι

κά, στο πλαίσιο του Πέμπτου και Έκτου Προγράμματος Πλαισίου, 

το Τμήμα Πληροφορικής συμμετείχε σε αριθμό προγραμμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι π.χ το eMINDER, ENLARGE, 

PRISMA κ.λπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διεξαγωγή έρευνας και η εκπαί

δευση άριστων επιστημόνων αποτελεί έναν από τους τρεις βα

σικούς σκοπούς του Πανεπιστημίου. Το Ίδρυμα, άρχισε ήδη να 

διακρίνεται στο διεθνή επιστημονικό χώρο και ταυτόχρονα να 

προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο. 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και συνεισφέρει στην 

επίλυση διαφόρων προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η κυπρια

κή κοινωνία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στον 

εκσυγχρονισμό της.

Στο διεθνή χώρο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου καθιέρωσε ερευ

νητική συνεργασία με περισσότερα των 120 πανεπιστημίων και 

ερευνητικών κέντρων σε όλο τον κόσμο και, ιδιαίτερα, σε χώρες 

της Ευρώπης, της Αμερικής και της Μεσογείου.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
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Τρία μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Προγράμματος 

Αρχιτεκτονικής, ο Μάριος Κ. Φωκάς, Επίκουρος Καθηγητής, ο 

Χρίστος Χατζηχρίστος, Λέκτορας, και ο Δημήτρης Οικονομίδης, 

Ειδικός Επιστήμονας, έλαβαν το 2ο Βραβείο μεταξύ 18 συμμετο

χών στον Ευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης (ΚΠΕ) στο Κάβο Γκρέκο.

Το σκεπτικό της μελέτης απορρέει από τον ορίζοντα στο ση

μείο συνάντησης της θάλασσας με τον ουρανό, το ελαφρά κε

κλιμένο έδαφος προς τη θέα και τη χαμηλή θαμνώδη βλάστηση 

της περιοχής. Η πορεία του ήλιου και η κατεύθυνση του ανέμου 

παντρεύτηκαν με τις απαιτήσεις του προγράμματος για να δημι

ουργήσουν την προτεινόμενη σύνθεση. Με μια οικολογική αντί

ληψη που αναγνωρίζει πως τίποτε δεν μπορεί να λειτουργεί αυ

τόνομα ή ανεξάρτητα, και που βλέπει το περιβάλλον όχι απλώς 

ως κάτι που μας περιβάλλει αλλά ως μέρος του καθενός μας, η 

προσέγγιση που υιοθετήθηκε και καθόρισε σε μεγάλο βαθμό 

την αρχιτεκτονική πρόταση ανατρέπει την συνηθισμένη σχέση 

μεταξύ του μέσα και του έξω με τη δημιουργία ενός ενδιάμεσου 

χώρου, ενός «διαδρόμου» που διασχίζει όλο το σύμπλεγμα και 

που σχετίζεται με τους χώρους στις δύο πλευρές με ποικίλους 

και μεταβαλλόμενους τρόπους. Η βασική εμπειρία του χώρου 

αυτού θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια πορεία από την 

Δύση προς την Ανατολή. Οι σκιές που δημιουργούνται λόγω των 

διαφόρων στρωμάτων της οροφής κινούνται και αυτές πάνω 

στις πιο στατικές φόρμες των κτιρίων οι οποίες αποκτούν έτσι 

ένα δυναμικό χαρακτήρα καθιστώντας κάθε επίσκεψη στο χώρο 

μοναδική.

Η μεταλλική κατασκευή έχει επιλεγεί με κύριο κριτήριο την 

αποκλειστική ξηρή οικοδόμηση στο πλαίσιο δεδομένων και στό

χων της μελέτης για μείωση της τεκτονικής αλληλεπίδρασης με 

το περιβάλλον, ενώ ο ευρύτερος οικοδομικός και ενεργειακός 

σχεδιασμός του κτιρίου πραγματοποιήθηκε με έμφαση στο δι

αχωρισμό των κτιριακών όγκων, την κατασκευή της ενιαίας ανε

ξάρτητης οροφής και την κατανομή των λειτουργικών ζωνών στο 

πλαίσιο μιας περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης αρχιτεκτονικής 

προσέγγισης. Αναμένεται ότι ο σχεδιασμός και ο τρόπος με τον 

οποίον το σύμπλεγμα σχετίζεται με τον ήλιο και τον άνεμο θα μει

ώσει στο ελάχιστο τις ανάγκες για τεχνητό κλιματισμό. 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Το δεύτερο κατά σειρά βραβείο του Συνδέσμου Αποφοίτων του 

Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European Institute Alumni 

Association Prize) για την καλύτερη διεπιστημονική διδακτορική 

διατριβή σε θέματα σχετικά με ευρωπαϊκά ζητήματα απονεμήθη

κε στην Επισκέπτρια Λέκτορα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών 

και Σύγχρονων Γλωσσών, κ. Valérie Hayaert για τη διατριβή με τίτ

λο, Mens emblematica et humanisme juridique: le cas du Pegma cum 

narrationibus philosophicis de Pierre Coustau (1555). 

Συγκεκριμένα η δήλωση της κριτικής επιτροπής για τα βρα

βεία του 2006 έχει ως εξής:

Η Valérie Hayaert έχει συγγράψει μια διατριβή 

που είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη και πρωτότυπη. 

Επιπλέον, καταπιάνεται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 

και ανασύρει θεματικές από διάφορες ακαδημαϊκές 

επιστήμες: Ιστορία, Νομική, Πολιτική σκέψη, Τέχνη, 

Λογοτεχνία και ακόμη και Φιλολογία. 

Το Βραβείο απονεμήθηκε στη νικήτρια παρουσία της κριτικής 

επιτροπής και του Προέδρου του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Πα

νεπιστημίων (European University Institute) και όλων των Προέ

δρων των Τμημάτων κατά την τελετή απονομής των διδακτορι

κών τίτλων στις 6 Οκτωβρίου 2006. Το Βραβείο περιλαμβάνει το 

χρηματικό ποσό των 3.000 Ευρώ, ένα δίπλωμα και ένα μετάλλιο 

που σχεδιάστηκε από το Φλωρεντίνο καλλιτέχνη Onofrio Pepe.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΤΗ VALERIE HAYAERT  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
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Ν Ε Α Α Π Ο ΤΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ

Το συνεχώς μεταβαλλόμενο επαγγελματικό και κοινωνικό 

περιβάλλον δημιουργεί νέα δεδομένα στην παρουσίαση, προ

βολή, επικοινωνία και ανάπτυξη καλών σχέσεων ενός οργανι

σμού με την κοινή γνώμη, εντός αλλά και εκτός του ευρύτερου 

περιβάλλοντος του. Έτσι, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθει

ας της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Παν

επιστημίου Κύπρου για βελτίωση του επιπέδου των προσφερό

μενων υπηρεσιών της προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και 

το κοινό, διοργανώθηκε στους χώρους του Πανεπιστημίου την 

Τρίτη 28 Νοεμβρίου και την 

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2006, 

σεμινάριο με θέμα «Δημό

σιες Σχέσεις: Εξυπηρέτηση 

– Επικοινωνία – Δημιουργία, 

Διατήρηση και Βελτίωση Ει

κόνας.» 

Το σεμινάριο είχε στόχο να 

έρθουν οι καταρτιζόμενοι σε 

επαφή με άλλα άτομα που ερ

γάζονται στην Υπηρεσία και να ανταλλάξουν βασικές εμπειρίες, 

απόψεις και ιδέες σε σχέση με τις επικοινωνιακές της ανάγκες. 

Επίσης να αναπτύξουν αντίληψη για τη σημασία και τη σπου

δαιότητα της επικοινωνίας στο επαγγελματικό περιβάλλον, να 

βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες, να δημιουργή

σουν, να βελτιώσουν και να διατηρήσουν την επιθυμητή εικόνα 

της Υπηρεσίας, καθώς και να ενημερωθούν για τις τελευταίες 

εξελίξεις σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων και ποιότητας στην εξυ

πηρέτηση.

Το σεμινάριο το οποίο διορ

γανώθηκε από τον κ. Μιχάλη 

Κωνσταντίνου του Ινστιτού

του Δημοσίων Σχέσεων Κύ

πρου, επιχορηγήθηκε από την 

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού και στέφθηκε με 

απόλυτη επιτυχία, ενώ στους 

συμμετέχοντες απονεμήθηκαν 

Πιστοποιητικά Συμμετοχής.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η Ένωση Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύ

πρου (ΕΔΙΠΠΑΚ) διοργάνωσε στις 6 Οκτωβρίου 2006 μουσική 

βραδιά για τα μέλη της στην ταβέρνα Χορδές. Η εκδήλωση ήταν 

επιτυχημένη, αφού σε αυτήν συμμετείχαν πολλά από τα μέλη της 

ΕΔΙΠΠΑΚ τα οποία διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

Διάφορα φωτογραφικά στιγμιότυπα βρίσκονται στην ιστοσε

λίδα της ΕΔΙΠΠΑΚ 

http://www.ucy.ac.cy/edippak/

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΔΙΠΠΑΚ

Στο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων για 

τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Συμβούλιο του 

Γραφείου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το 

Σύνδεσμο Αποφοίτων οργάνωσε τον Οκτώβριο του 2006 μία σει

ρά εκδηλώσεων με τη συμμετοχή όλων των Σχολών. Στόχος των 

εκδηλώσεων ήταν η ουσιαστική επανασύνδεση των αποφοίτων 

του ιδρύματος με την πνευματική τους μητέρα και η ανάπτυξη 

μιας αγαστής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 12 Οκτωβρίου με μια υπέρο

χη παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου 

Κύπρου (ΘΕΠΑΚ) στο αρχοντικό της οδού Αξιοθέας στην παλιά 

πόλη της Λευκωσίας. Η θεατρική ομάδα, υπό τη σκηνοθετική κα

θοδήγηση του Καθηγητή Μιχάλη Πιερή, παρουσίασε στο κοινό 

τον Ερωτόκριτο. 

Το πάρτι για τους απόφοιτους πραγματοποιήθηκε στην Αί

θουσα Τελετών του Πανεπιστημίου στις 20 Οκτωβρίου και συν

δυάστηκε με παρουσιάσεις από δύο φοιτητικούς ομίλους, το 

Φωτογραφικό και το Χορευτικό Όμιλο. 

Στόχος του Γραφείου Αποφοίτων είναι να συνεχιστεί η συ

νεργασία με τους φοιτητικούς ομίλους και τις Σχολές του Παν

επιστημίου για την οργάνωση επιτυχημένων εκδηλώσεων για 

την ευρύτερη ομάδα των αποφοίτων και των ακαδημαϊκών του 

ιδρύματος. Φωτογραφίες από την εκδήλωση μπορείτε να δείτε 

στην ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/alumni

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ, 2006
Ν Ε Α Τ Ω Ν Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ω Ν
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Έγινε πλέον επίσημα, τον περασμένο Απρίλιο, η έναρξη λει

τουργίας της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύ

πρου στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. Με την ενέργειά της 

αυτή η Βιβλιοθήκη διευκολύνει την πρόσβαση των μη ελληνό

φωνων χρηστών στις πληροφορίες οι οποίες παρέχονται μέσω 

της ιστοσελίδας της.

Παρόλο που πολλές πληροφοριακές πηγές στις οποίες η ιστο

σελίδα της Βιβλιοθήκης παρέχει πρόσβαση είναι ούτως ή άλλως 

στα αγγλικά ή άλλες διεθνώς διαδεδομένες γλώσσες, εν τούτοις 

η μετάφραση των κύριων σελίδων στα αγγλικά και τα γαλλικά 

κρίθηκε απαραίτητη για το άνοιγμα της ιστοσελίδας στον μη ελ

ληνόφωνο κόσμο.

Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου παρέ

χει πρόσβαση σε περίπου 18.000 ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά/επι

στημονικά περιοδικά πλήρους κειμένου και 130 βάσεις δεδομέ

νων (βιβλιογραφικές, πλήρους κειμένου ή άλλων δεδομένων), τα 

οποία είναι, ως επί το πλείστον, πλήρως προσβάσιμα μόνο εντός 

του δικτύου του Πανεπιστημίου. Από την ιστοσελίδα είναι προ

σβάσιμος επίσης ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης (περίπου 220.000 

βιβλία ή άλλο υλικό), καθώς και πληροφορίες που αφορούν την 

ίδια τη Βιβλιοθήκη.

Η μετάφραση στην αγγλική (http://library.ucy.ac.cy/ENGLISH/

index_en.htm) έγινε από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, ενώ 

η μετάφραση στη γαλλική (http://library.ucy.ac.cy/FRENCH/

index_fr.htm) έγινε από τους τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήμα

τος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών στο πλαίσιο του 

μαθήματος «Μεθοδολογία της Έρευνας» υπό την επίβλεψη της 

Επίκουρης Καθηγήτριας May Chehab.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗΣ  
ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ν Ε Α Α Π Ο Τ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Η τρίτη ετήσια δημόσια διάλεξη της Σχο

λής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, πραγματο

ποιήθηκε την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2006, 

στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, με ομιλητή το Διοικητή της Κεντρι

κής Τράπεζας της Κύπρου, Δρα Χριστόδου

λο Χριστοδούλου και με θέμα: «Υιοθέτηση 

του ευρώ από την Κύπρο: Οφέλη, ευκαιρίες 

και προκλήσεις». 

Κατά την ομιλία του, ο Δρ Χριστοδούλου, μεταξύ άλλων, έκανε 

σύντομη αναφορά στην εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας της 

λίρας έναντι των ξένων νομισμάτων και ιδιαίτερα του ευρώ, και επε

σήμανε ότι η Κύπρος οδεύει σταθερά προς την Ευρωζώνη, ικανο

ποιώντας τόσο τα ονομαστικά όσο και τα πραγματικά απαιτούμενα 

προς τούτο κριτήρια. Ο Δρ Χριστοδούλου ανέφερε ότι τα οφέλη 

της επικείμενης ένταξης της Κύπρου στην Ευρωζώνη είναι πολλα

πλά και σημαντικά για ολόκληρη την Κυπριακή οικονομία, και ότι 

μια τέτοια επιτυχής εξέλιξη θα μπορούσε να αποβεί, υπό κάποιες 

προϋποθέσεις, υποβοηθητικός παράγοντας για την εξεύρεση μίας 

οικονομικά βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος.

Τόνισε, επίσης, ότι η σωστή και έγκαιρη 

προετοιμασία αποτελεί το κλειδί της επιτυχί

ας της ομαλής μετάβασης από την κυπρια

κή λίρα στο ευρώ. Σε αυτήν την προσπάθεια 

θα πρέπει να συνδράμουν όλοι ανεξαίρετα, 

από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τα χρη

ματοπιστωτικά ιδρύματα, μέχρι τις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Παράλληλα, 

θα πρέπει να αντιμετωπισθούν οι διαρθρω

τικές αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας, 

όπως η γήρανση του πληθυσμού (η οποία συνεπάγεται επιπτώσεις 

στα διάφορα ταμεία, όπως συνταξιοδοτικά, υγείας, με συνακόλουθες 

επιβαρύνσεις στις δημόσιες δαπάνες) και το πρόβλημα της χαμηλής 

ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων (το οποίο είναι 

συνυφασμένο με τη χαμηλή παραγωγικότητα). 

Επιπρόσθετα, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας υπογράμμισε 

ότι σε επίπεδο δημοσίων οικονομικών προέχει η ορθολογική μείωση 

των μη παραγωγικών δαπανών και όχι η συνεχής αύξηση των κρατι

κών εσόδων, για το λόγο ότι οι πηγές εσόδων δεν είναι ούτε συνεχείς 

ούτε απεριόριστες, ενώ μια τέτοια συνεχής προσέγγιση ενδέχεται να 

επιφέρει αρνητικές μακροοικονομικές, αλυσιδωτές επιδράσεις. Πα

ράλληλα, τόνισε τη σημασία των μεταρρυθμίσεων στις αγορές αγα

θών, κεφαλαίου και εργασίας και, γενικότερα, την ανάγκη για αναδιά

ταξη και αναδιαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της Κύπρου, 

έτσι ώστε το νησί να καταστεί αξιόλογο και αξιόπιστο σύγχρονο 

κέντρο παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Τέλος, υπογράμμισε 

ότι, για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου, απαιτείται η ορ

θολογική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου, 

όπως, μεταξύ άλλων, η στρατηγική γεωγραφική θέση του νησιού και 

το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού της. 

ΥΙΟθΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:  
ΟΦΕΛΗ, ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ / ΣΥ Ν Ε Δ Ρ Ι Α
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νομικών και Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής Christian Garbar. 

Για τη συνεργασία μεταξύ των δύο πανεπιστημίων και τις προοπτι

κές που διανοίγονται μίλησαν ο πρόεδρος του Κέντρου Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Ερευνών G.E.R.C.I.E. Καθηγητής Jean Rossetto και 

η κάτοχος της πρώτης Έδρας Jean Monnet, Επίκουρη Καθηγήτρια 

του Πανεπιστημίου Κύπρου Καλλιόπη ΑγαπίουΙωσηφίδου. Στην 

κατάμεστη αίθουσα του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου παρευ

ρέθηκαν ακαδημαϊκοί και φοιτήτριες/ φοιτητές του Μάστερ Ευ

ρωπαίων Νομικών (Master des Juristes Européens). 

Το βιβλίο εκδόθηκε από το φημισμένο εκδοτικό οίκο για ευ

ρωπαϊκά θέματα Bruylant στις Βρυξέλλες, με επιμέλεια της Δρος 

Καλλιόπης ΑγαπίουΙωσηφίδου, Επίκουρης Καθηγήτριας και κα

τόχου Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενοποίηση 

στο  Πανεπιστήμιο Κύπρου και του Καθηγητή Jean Rossettο, Δι

ευθυντή του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Ερευνών (GERCIE) 

του Πανεπιστημίου François Rabelais της Tours. Στηρίχθηκε στις 

επιστημονικές εργασίες που παρουσιάστηκαν από τις/τους ερευ

νητές των δύο πανεπιστημίων σε επιστημονικό συμπόσιο που δι

οργάνωσε ή Έδρα Jean Monnet στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 

34 Μαϊου 2004, αμέσως μετά την ένταξη της Κυπριακής  Δημο

κρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαϊου του 2004. 

Ενημερωτικό.Δελτίο.Κοινότητα
Περιοδική.Έκδοση.του.Πανεπιστημίου.Κύπρου
Τεύχος.16ο,.Δεκέμβριος.2006
Το.Ενημερωτικό.Δελτίο.διευθύνεται.από.συντακτική.επιτροπή
Πρόεδρος:
Καθηγητής.Σταύρος.Α..Ζένιος,.Πρύτανης
Μέλη:
Δέλτας.Κωνσταντίνος,.Καθηγητής.Τμήματος.Βιολογικών.
Επιστημών
Ιωαννίδου-Κουτσελίνη.Μαίρη,.Αναπληρώτρια.Καθηγήτρια.
Τμήματος.Επιστημών.της.Αγωγής

Καλοκαιρινού.Ελένη,.Επίκουρη.Καθηγήτρια.Τμήματος.
Κλασσικών.Σπουδών.και.Φιλοσοφίας
Κούρτελλος.Αντρος,.Λέκτορας.Τμήματος.Οικονομικών
Νικολοπούλου.Αναστασία,.Αναπληρώτρια.Καθηγήτρια.
Τμήματος.Ξένων.Γλωσσών.και.Φιλολογιών
Ασσιώτη-Ζωμενή.Ελενα,.Λειτουργός.Πανεπιστημίου
Υπεύθυνη Υλης, επιμέλεια έκδοσης:.
Λαμπίρη.Μαρίζα,.Λειτουργός.Πανεπιστημίου,.Πρυτανεία
Επιμέλεια κειμένων:.
Καλοκαιρινού.Ελένη,.Επίκουρη.Καθηγήτρια.Τμήματος.
Κλασσικών.Σπουδών.και.Φιλοσοφίας
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ: Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Προσλήψεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού 

Πύλα Παναγιώτα, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος/Αρχιτεκτονικής, Επίκουρη Καθηγήτρια, 01/11/06 

Επισκέπτες καθηγητές

Heywood Colin, University of Hull, Επισκέπτης Καθηγητής 

στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Προσλήψεις Διοικητικού Προσωπικού

Φάττα Λευκή, Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Γενικός Γρα

φέας (Σ), 01/11/2006

Μασουρή Κατερίνα, Τμήμα Μαθηματικών, Γενικός Γραφέας 

(Σ), 01/11/06

Χαραλάμπους Καίτη, Τμήμα Βιολογίας, Λειτουργός Πανεπι

στημίου (Σ), 15/11/06

Κυριάκου Ελένη, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 

Βοηθός Μηχανογράφησης, 01/11/06

Χατζηβαρνάβας Γιώργος, Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Λογιστής, 01/11/06

Ανελίξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού 

Sinclair Thomas, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών 

Σπουδών, προήχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/10/06 

Σκούρτης Σπύρος, Τμήμα Φυσικής, προήχθηκε σε Αναπλη

ρωτή Καθηγητή, 01/10/06 

Παπαναστασίου Πάνος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος, προήχθηκε σε Καθηγητή, 01/11/06 

Παπαδάκης Γιάννης, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επι

στημών, προήχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/10/06 

Παραιτήσεις Διοικητικού Προσωπικού

Γιακουμή Ευθυμία, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Λειτουρ

γός (Εργαστήρια), 31/10/06

Μίκαλλου Μαρία, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 

Βοηθός Μηχανογράφησης, 04/11/06

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

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

λέξεις για τη λειτουργία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Ευρωπαϊκό Κοι

νοβούλιο, όπου συνάντησαν επίσης τον Κύπριο Ευρωβουλευτή, 

κ. Αδάμο Αδάμου. 

Συμμετείχαν ακόμη σε σεμινάριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

με θέμα την κινητικότητα των νέων, επ’ ευκαιρίας του Ευρωπαϊκού 

Έτους για την κινητικότητα των εργαζομένων. Σε αυτό, Ευρωβου

λευτές από την Αυστρία, την Ουγγαρία και τη Λιθουανία συζήτη

σαν το θέμα των ευκαιριών αλλά και των δυσκολιών για σπουδές 

και εργασία σε άλλα κράτη μέλη. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι Κύπριοι 

νέοι διακρίθηκαν στο ακροατήριο, όπου συμμετείχαν και φοιτητές 

από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, για τον αριθμό και το υψηλό επίπε

δο των ερωτήσεων που έθεσαν στους Ευρωβουλευτές. 
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