
Με Βασιλικό Βραβείο για τη Μεταφορά Αειφόρου 

Τεχνολογίας (Royal Award for Sustainable Technology 

Transfer) τιμήθηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ειδική 

τελετή, που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη, στις 

2 Σεπτεμβρίου του 2008. Το βραβείο αυτό τελεί υπό 
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τι θα διαβάσετε

Ο λογότυπος του Πανεπιστημίου Κύπρου ανανεώθηκε 

και συνάδει πλέον με τη δυναμική που χαρακτηρίζει το 

Ίδρυμα. Το πρωτότυπο σύμβολο του Πανεπιστημίου 

παρέμεινε το ίδιο και διατηρεί τη φυσιογνωμία του. 

Απώτερος σκοπός του επανασχεδιασμού του ήταν να δοθεί 

νέα πνοή και ζωντάνια στον λογότυπο, με τρόπο που να 

αντιπροσωπεύει και να εκφράζει τις αρχές και τις αξίες τις 

ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ Ο ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Συνεχίζεται στη σελίδα 23 Συνεχίζεται στη σελίδα 23

Με εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία και τη 

συμμετοχή του κοινού πραγματοποιήθηκε 

στις 9 Οκτωβρίου 2008, η διάλεξη του τέως 

πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Κώστα Σημίτη 

με θέμα, Δημοκρατία και Διαφορετικότητα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Την εκδήλωση τίμησαν 

με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του 

Αρχιεπισκόπου, ο Υπουργός Παιδείας και 

Πολιτισμού, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξης, ο πρώην Πρόεδρος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γλαύκος Κληρίδης, εκπρόσωποι 

των κομμάτων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της 

Βουλής, βουλευτές, ο Πρέσβης της Ελλάδας, πρώην Υπουργοί, 

Δικαστές και άλλοι αξιωματούχοι. Αθρόα ήταν η προσέλευση 

της πανεπιστημιακής κοινότητας, με τους φοιτητές να κάνουν 

αισθητή την παρουσία τους τόσο στην Αίθουσα Τελετών όσο 

και στον εξωτερικό χώρο όπου είχαν στηθεί οθόνες για τη 

μετάδοση της διάλεξης. 

Τον ομιλητή και το έργο του παρουσίασε κατά το χαιρετισμό 

του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής 

Σταύρος Α. Ζένιος, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά 

στο γεγονός ότι ο κ. Σημίτης έλαβε, το 1996, το 

πρώτο Επίτιμο Διδακτορικό του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. 

Κατά την ομιλία του και αναφερόμενος στην 

Κύπρο, ο κ. Σημίτης ανέφερε ότι θεωρεί τη δίκαια 

λύση αναγκαία γιατί, όπως σημείωσε, «έχοντας 

ζήσει τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, χωρίς λύση, η Κύπρος δεν θα μπορέσει να 

έχει όλα τα οφέλη που προσδοκά από τη συμμετοχή στην Ένωση 

και επιπλέον θα βρίσκεται σε μόνιμη αντιδικία με την Τουρκία…

Σημασία έχει η θέληση των ηγεσιών των δύο κοινοτήτων, η 

εμπιστοσύνη μεταξύ τους, η διάθεση να ξεπεράσουν τα εμπόδια 

για να επιτύχουν μία κοινά αποδεκτή ισορροπία συμφερόντων, ο 

αλληλοσεβασμός και η αλληλοκατανόηση».

Το κείμενο της διάλεξης του κ. Σημίτη, καθώς και ο χαιρετισμός 

του Πρύτανη, βρίσκονται στο σύνδεσμο http://www.new.ucy.

ac.cy/goto/mainportal/el-GR/InFocus.aspx .

ΚΑΤΑΜΕΣΤΗ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

Ο κ. Κώστας Σημίτης

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Το έργο του Σωκράτη Στρατή, 

Λέκτορα στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής 

του Πανεπιστημίου και του 

αρχιτέκτονα Κυριάκου Κούνδουρου 

για τη «Διαμόρφωση Παραλιακού 

Μετώπου Παλιάς Πόλης Ηρακλείου, 

Κρήτη Ελλάδα», επιλέγηκε μαζί με 

τρία άλλα έργα να εκπροσωπήσει την 

Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό 

για Σύγχρονη Αρχιτεκτονική “Mies Van 

der Rohe Award 2009”. 

Πρόκειται για ένα έργο που βρίσκεται 

υπό κατασκευή σε φάσεις και είναι 

προϊόν του πρώτου βραβείου στον 

Ευρωπαϊκό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό 

Νέων Αρχιτεκτόνων Europan 4, 1996. 

Περιλαμβάνει την αναδιαμόρφωση της 

περιοχής με στόχο την επανασύνδεση 

της πόλης του Ηρακλείου με το 

παραλιακό της μέτωπο. 

Η πρώτη φάση του έργου 

εστιάστηκε στον ευρύτερο 

χώρο του γηπέδου της παλιάς 

Λαχαναγοράς όπου κρίθηκε 

αναγκαία η χωροθέτηση χρήσεων, 

όπως είναι το Κέντρο Γειτονιάς και 

Απασχόλησης, ένα Παράρτημα του 

Πολυκέντρου Νεολαίας, και ένας 

υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων. Όλα 

αυτά οργανώνονται γύρω από έναν 

δημόσιο χώρο που διαμορφώνεται 

σε δύο επίπεδα: το ένα στο επίπεδο 

της πόλης και το άλλο σε χαμηλότερο 

επίπεδο που προστατεύεται έτσι 

από τους βόρειους ανέμους και 

δημιουργεί τον χώρο εισόδου, για 

το κύριο κτήριο της μελέτης που 

αναπτύσσεται, σε χαμηλότερο 

επίπεδο. Το κεντρικό στοιχείο της 

μελέτης είναι ένα μεγάλο στέγαστρο 

που αποτελεί το πάνω μέρος του 

κτιρίου Απασχόλησης και Γειτονιάς 

σηματοδοτώντας το ανατολικό όριο 

του δημόσιου χώρου και ενώνοντας 

το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που 

διαμορφώθηκε στην παλιά Ηλεκτρική 

με το κτήριο του Καπνοκοπτηρίου 

που βρίσκεται πιο νότια.

Ν Ε Α

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗ 
BIENNALE ΒΕΝΕΤΙΑΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2008

Το γενικό θέμα για το 

περίπτερο τις Κύπρου 

στην Biennale ζητούσε 

από τους αρχιτέκτονες να 

διαπραγματευτούν τι σημαίνει 

να χαλαρώνει κανείς στην 

Κύπρο (In Cyprus, Relax, as 

architects reconsider). Η 

πρότασή μας σχολιάζει το 

γεγονός ότι οποιοδήποτε 

είδος χαλάρωσης (RELAX-

ation) προϋποθέτει το 

πακετάρισμα (packaging) της πραγματικότητας (REAL-ity) με 

συγκεκριμένους τρόπους έτσι ώστε αυτή να παρουσιάζεται σε 

πιο βολικές δόσεις (RELAX = REAL ± X ). Οι τόποι χαλάρωσης στην 

Κύπρο -από τις παραλίες και τα ξενοδοχεία μέχρι τα εστιατόρια 

και τα καταστήματα για σουβενίρ- πακετάρουν την ανθρώπινη 

εμπειρία (και το χώρο), σε τέτοιο βαθμό ώστε να δημιουργείται 

ένα πανταχού παρόν –αν και αόρατο- σύστημα πακεταρίσματος. 

Η πρόταση των τεταρτοετών φοιτητών στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, 

Θ. Εύζονα και Γιώργου Καλλή και των Επίκουρων Καθηγητών Π. 

Πύλα και Χρ. Χατζηχρίστου με τίτλο, REAL/X: Spatial Aphrodites , 

πακετάρει το σύστημα αυτό ακόμα περισσότερο, με στόχο να το 

αναστοχαστεί. Μια από τις προτεινόμενες αναδυόμενες χωρικές 

αφροδίτες είναι ένας αργά κινούμενος ταινιόδρομος (Conveyor 

Belt) ο οποίος επιτρέπει στον κόσμο να μεταφέρεται ξαπλωμένος 

σε διαφορετικούς χώρους που αναδύονται γύρω του.

ΤΟ ΕΡΓΟ KILLING FREE TIME@ 
CYPRUS ΣΤΗΝ BIENNALE 
ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2008

 Πρόκειται για μια πρόταση που υπέβαλε στη Biennale 

Βενετίας Αρχιτεκτονικής 2008 ο Λέκτορας του Τμήματος 

Αρχιτεκτονικής Σωκράτης Στρατής με τον αρχιτέκτονα Richard 

Urbano, την εικαστικό Μαρία Λοϊζίδου, και τις φοιτήτριες του 

Τμήματος Αρχιτεκτονικής Αναστασία Αγγελίδου και Δέσποινα 

Παπαλουκά. 

Η πρόταση αναφέρεται στο σχεδιασμό μορφών 

«μόλυνσης» μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών ζωνών 

στην Κύπρο και τους τρόπους που επηρεάζουν τη σχέση 

του τουρίστα με το ιστορικό (στρατιωτικό) αντικείμενο. 

Θα μπορούσε η έννοια της ξεκούρασης να περιστρέφεται 

γύρω από αυτή τη «μόλυνση» και στη συνέχεια να 

παράγει νέα υβριδικά τοπία; Ο σκοπός της συγκεκριμένης 

πρότασης είναι να δοθεί έμφαση, με έναν κριτικό τρόπο, 

στο γεγονός ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

της Κύπρου είναι ότι ήταν πάντα πεδίο στρατιωτικών 

δραστηριοτήτων.

Η μορφή της πρότασης είναι ένα είδος «επεξεργαστή», ενός 

«προγραμματιστή μόλυνσης», που ονομάζεται KillingFreeTime@

Cyprus. Κάθε τουρίστας μπορεί να χρησιμοποιήσει τον 

«επεξεργαστή» για να προγραμματίσει το βαθμό ρίσκου που 

αντέχει. Το ρίσκο θα σχετίζεται με τις μορφές «μόλυνσης» 

μεταξύ των πολιτικών ζωνών σχετικών με την ξεκούραση και 

την «ενημερωμένη» αρχιτεκτονική κληρονομιά με όλες τις 

στρατιωτικές υποδομές. 

Μπορείτε να επισκεφτείτε τον «επεξεργαστή» στο διαδίκτυο:

http://www.ucy.ac.cy/KillingFreeTime@Cyprus

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ MIES VAN DER ROHE AWARD 2009
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Στο πλαίσιο της εκστρατείας 

προώθησής του στο εξωτερικό, το 

Πρόγραμμα ΜΒΑ μαζί με το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου εκπροσωπήθηκαν στις 4 

Οκτωβρίου 2008 στην 14η Διεθνή 

Εκπαιδευτική Έκθεση της Μόσχας, 

οικοδεσπότης της οποίας είναι το 

Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Διεθνών 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε 

συνεργασία με την εταιρία μάρκετινγκ 

StudyAbroad.ru.

Η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση 

είναι το κυριότερο γεγονός του 

προγράμματος Μάρκετινγκ και 

Προώθηση της διεθνούς εκπαίδευσης στη 

Ρωσία και η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση 

εκπαίδευσης που πραγματοποιείται 

στη χώρα. Το Φεβρουάριο του 2008, η 

έκθεση φιλοξενήθηκε στη Μόσχα και 

την Αγία Πετρούπολη και προσείλκυσε 

συνολικά 124 εκθέτες από 17 

ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. 

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του 

Πανεπιστημίου μετά από έρευνα που 

πραγματοποίησε συμπέρανε ότι όλο και 

περισσότεροι Ρώσοι φοιτητές προτιμούν 

να σπουδάσουν σε χώρες του εξωτερικού 

με τον πιο δημοφιλή προορισμό την 

Ευρώπη. Ειδικότερα, τα μεταπτυχιακά 

και διδακτορικά προγράμματα σπουδών 

βρίσκονται σε μεγάλη ζήτηση μεταξύ 

των πανεπιστημιακών αποφοίτων και 

νεαρών επαγγελματιών, αφού θεωρούνται 

ότι δίνουν περισσότερες ευκαιρίες 

για μια επιτυχημένη επαγγελματική 

σταδιοδρομία. 

Ν Ε Α

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το 20ο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για 

τη Διεθνή Εκπαίδευση (European Association for International 

Education) πραγματοποιήθηκε στην Αμβέρσα του Βελγίου στις 

10-13 Σεπτεμβρίου 2008. Στο συνέδριο συμμετείχαν περίπου 

3.000 σύνεδροι από πενήντα δύο χώρες. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο 

από τον Δρα Γρηγόρη Μακρίδη, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας 

Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων και Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 

Συνδέσμου Συντονιστών ΕRASMUS, καθώς και από την κ. Έλενα 

Αυγουστίδου-Κυριάκου, Υπεύθυνη του Τομέα Διεθνών Σχέσεων 

της και Εκτελεστική Γραμματέα του Συνδέσμου. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποίησε παρουσίαση με 

θέμα, Κατάρτιση προσωπικού ERASMUS: εμπειρίες από τον πρώτο 

χρόνο εφαρμογής σε εργαστήρι με θέμα, Τοποθετήσεις φοιτητών 

και προσωπικού ERASMUS: εμπειρίες από τον πρώτο χρόνο 

εφαρμογής, στο οποίο προήδρευε ο Δρας Γρ. Μακρίδης και 

συμμετείχαν επίσης η κ. Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου, Υπεύθυνη 

του Προγράμματος ERASMUS στο Ίδρυμα Δια Βίου Μάθησης 

της Κύπρου καθώς και η κ. Ροζμαρί Στρεβινιώτη, Λειτουργός 

του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου στις Βρυξέλλες. Το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε επίσης μέρος στην Εκπαιδευτική 

Έκθεση, σε περίπτερο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Συντονιστών 

ΕRASMUS, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Συνεδρίου 

και βοηθά στην ανάπτυξη νέων διμερών συνεργασιών με 

ιδρύματα του εξωτερικού.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ COPENMIND 2008

Η Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων εκπροσώπησε το 

Πανεπιστήμιο στην έκθεση COPENMIND 2008 στην Κοπεγχάγη, 

από τις 1-3 Σεπτεμβρίου 2008.

Πρόκειται για μια έκθεση αφιερωμένη στην έρευνα, την 

τεχνολογία και την καινοτομία η οποία στοχεύει να βοηθήσει 

τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ πανεπιστημίων 

και βιομηχανίας και να αποτελέσει ένα παγκόσμιο γεγονός, 

μοναδικό στο είδος του. Το θέμα της για το 2008 ήταν η 

“καθαρή” τεχνολογία, και ιδιαίτερα ο ρόλος που διαδραματίζει 

στην επίλυση των παγκόσμιων κλιματολογικών και 

περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Η Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων υποστήριξε 

τη συμμετοχή του Καθηγητή στο Τμήμα Χημείας Άγγελου 

Ευσταθίου με την πατέντα του σε σχέση με την καταλυτική 

αντιρρυπαντική τεχνολογία (καθαρισμός αέριων βιομηχανικών 

αποβλήτων από οξείδια του αζώτου), η οποία και βραβεύτηκε.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΒΑ  
ΣΤΗΝ 14Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
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Ν Ε Α

Ο φετινός Σεπτέμβρης ήταν για το Θεατρικό 

Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.Ε.ΠΑ.Κ.) 

μήνας μοναδικών εμπειριών και δυνατών 

συγκινήσεων μέσα από δύο ομόλογες αλλά και 

διαφορετικές εξορμήσεις. Με το «Άσμα του 

γιοφυριού» τo Θ.E.ΠA.K. ταξίδεψε στο Αργυρόκαστρο 

και τους Άγιους Σαράντα της Νοτίου Αλβανίας και στο 

Ριζοκάρπασο της κατεχόμενης ανατολικής Κύπρου 

για να παρουσιάσει στους Έλληνες ομογενείς της 

Αλβανίας και στους εγκλωβισμένους Ελληνοκύπριους 

της Καρπασίας ένα έργο που βγαίνει κατευθείαν από 

το μύθο. 

Ο «Κόσμος της Ηπείρου» και ο «Κόσμος της 

Καρπασίας» παρακολούθησε το έργο με εσωτερική 

ένταση και βουβά αισθήματα από οδυνηρές 

μνήμες, τα οποία μετέδωσαν στους συντελεστές της 

παράστασης. Ήταν ωσάν να ήσαν οι θεατές μέρος 

του Χορού μιας αρχαίας τραγωδίας με τα σκαμμένα 

πρόσωπα στα οποία διάβαζες ιστορίες και οράματα 

και αισθήματα «τόσο λίγο εκτιμηθέντα» από τους 

δυνατούς της γης. Στην παράσταση στο Δερβιτσάνι, 

το ελληνικό κεφαλοχώρι του Αργυροκάστρου 

τα παιδιά του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. έβγαλαν την παράσταση 

με κομμένη ανάσα, καθώς η εσωτερίκευση της 

συγκίνησης οδήγησε προς το τέλος σ’ ένα ξέσπασμα 

βουβών δακρύων που έμοιαζαν ως η πιο ευθύβολη 

και αναγνώσιμη ερμηνεία του πανάρχαιου μύθου της 

θυσίας και της συλλογικής τραγωδίας. 

Στο Δερβιτσάνι οι παλαιοί Βορειοηπειρώτες 

μαζεύτηκαν νωρίς, δύο ώρες πριν από την 

παράσταση και κάθισαν στα σκαλοπάτια του 

Πολιτιστικού Κέντρου όπου και θα παιζόταν η 

παράσταση. Όπως στον πίνακα του Διαμαντή με 

τον «Κόσμο της Κύπρου», ο ένας δίπλα στον άλλο 

ξεκίνησαν να τραγουδούν τα πολυφωνικά της 

Βορείου Ηπείρου, με τον ψίθυρο, τις ανηφοριές 

και τις κατηφοριές και τα απότομα κοψίματα. Μια 

αυτοσχέδια παράσταση της ψυχής που λες κι ήταν 

οργανωμένη για να δημιουργήσει το κατάλληλο 

κλίμα για το έργο που θα παιζόταν στη συνέχεια. 

Ή μήπως για να ευχαριστήσουν αυτοί οι ωραίοι 

απλοί άνθρωποι προκαταβολικά αυτά τα παιδιά 

που έφτασαν από την Κύπρο έως εκεί για να τους 

παρουσιάσουν ένα δημοτικό άσμα του ελληνικού 

λαού.

Στο Ριζοκάρπασο η διάθεση ήταν κάπως 

διαφορετική. Οι μνήμες από τη συμφορά πιο νωπές, η 

διάθεση για ξέδοσμα πιο περιορισμένη, οι εκφράσεις 

MΕ ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΝ IΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΘΟ. 
ΤΟ Θ.Ε.ΠΑ.Κ. ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΣΙΑ

Συνεχίζεται στη σελίδα 24

Δερβιτάνι Αργυροκάστρου. «Άσμα του Γιοφυριού». Ο χορός των γυναικών.

Στην αυλή του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου προετοιμάζεται η παράσταση του «Γιοφυριού»

Προπύλαια του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. Στο τέλος της παράστασης ο Μιχάλης Πιερής 

παραδίδει στη Διευθύντρια του Σχολείου κ. Λουκία Λυσάνδρου θεατρικά βιβλία και επιταγή με 

τις εισπράξεις από την παράσταση του Σχολείου του Ριζοκαρπάσου στο Πολιτιστικό Κέντρο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου
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ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ LANITIS 
DEVELOPMENT LTD ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΠΑΦΟ 

Τo ανασκαφικό πρόγραμμα που διεξάγει η Ερευνητική 

Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στα Κούκλια 

Παλαιπάφου ενίσχυσε με χορηγία ύψους €5.000 η εταιρία 

Lanitis Development Ltd. Η χειρονομία αυτή αποδεικνύει για 

ακόμη μία φορά ότι η έρευνα που διεξάγεται από το ίδρυμα 

έχει απτά κοινωνικά οφέλη και χαίρει της εκτίμησης τóσο της 

πολιτείας όσο και του ιδιωτικού τομέα. 

Ο Γενικός Διευθυντής της Lanitis Development Ltd, κ. Γιώργος 

Μισιρλής, επισκέφθηκε με συνεργάτες του και τον Κοινοτάρχη 

Κουκλιών την ανασκαφή που διεξάγεται στο λόφο Μαρτσέλλος 

της Παλαιπάφου και επέδωσε την επιταγή στη Διευθύντρια 

του αρχαιολογικού προγράμματος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Μαρία Ιακώβου. Η οικονομική αυτή ενίσχυση προορίζεται 

για τις ανάγκες των φοιτητών που εργάζονται από το 2006 

εθελοντικά στην υλοποίηση του προγράμματος. Η έρευνα, 

που θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια, αποσκοπεί στον 

προσδιορισμό και την ανάδειξη του αστικού και διοικητικού 

ιστού του βασιλείου της αρχαίας Πάφου.

Ν Ε Α

Μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής 

Επιτροπής του Κέντρου Ευρωπαϊκού 

Συνταγματικού Δικαίου Θεμιστοκλή και 

Δημήτρη Τσάτσου (Κ.Ε.Σ.Δ.) ορίστηκε 

ο Πρύτανης, Καθηγητής Σταυρος Α. 

Ζένιος μετά από την τιμητική πρόταση 

του ιδρυτή και Επίτιμου Προέδρου 

του Διεθνούς Ελληνικού Ερευνητικού 

Ιδρύματος, Ομότιμου Καθηγητή των 

Πανεπιστημίων Παντείου και Hagen, 

Δημήτρη Τσάτσου. 

Το έργο της εν λόγω εικοσαμελούς 

Επιτροπής συνίσταται στη 

συμβουλευτική καθοδήγηση και 

το σχεδιασμό του επιστημονικού 

προγράμματος του Ιδρύματος, καθώς 

θα συμμετέχουν διεθνώς διακεκριμένοι 

ακαδημαϊκοί από δεκαοκτώ 

πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Η συμμετοχή και εκπροσώπηση του 

Πανεπιστημίου Κύπρου στη συγκεκριμέ-

νη Επιστημονική Επιτροπή θα συμβάλει 

όχι μόνο στη μεγάλη γκάμα των δραστη-

ριοτήτων του ενός από τα πιο αναγνω-

ρισμένα (μη κερδοσκοπικά) ερευνητικά 

ιδρύματα στην Ευρώπη αλλά συνάμα θα 

λειτουργήσει και ως μοχλός προώθησης 

του ερευνητικού έργου του Πανεπιστη-

μίου μας το οποίο και έχει μόλις προσθέ-

σει στο βιογραφικό του ερευνητικού του 

έργου, το Βασιλικό Βραβείο για τη Μετα-

φορά Αειφόρου Τεχνολογίας. 

Ταυτόχρονα, το Ίδρυμα, αναλαμβά-

νοντας προγράμματα έρευνας και 

παροχής θεσμικής τεχνογνωσίας σε 

περισσότερες από 25 χώρες, για πάνω 

από 18 χρόνια λειτουργίας του μέχρι 

σήμερα, επιδιώκει να συμβάλει στην 

προαγωγή των δημοκρατικών θεσμών 

και του κοινωνικού κράτους δικαίου, 

στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης και τέλος, στην ενίσχυση της 

διεθνούς συνεργασίας και στην ανάπτυξη 

του σεβασμού προς τις πολιτιστικές 

ιδιαιτερότητες κάθε κράτους. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΞΕΤΑΖΕΙ 
ΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ

Στο υδατικό πρόβλημα εστιάζεται 

το δεύτερο κατά σειρά Δοκίμιο 

του Πανεπιστημίου Κύπρου με 

τίτλο, Αειφόρος Διαχείριση Δικτύων 

Υδροδότησης Αστικών Κέντρων.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 

δοκίμιο ότι σήμερα είναι αναγκαία η 

διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής για την 

αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου. Η άμεση 

μείωση των διαρροών σε δίκτυα υδατοπρομήθειας θεωρείται 

επιτακτική ανάγκη για την άμβλυνση του προβλήματος, 

αφού σε αρκετές περιπτώσεις ο όγκος ύδατος που χάνεται 

στα δίκτυα είναι της τάξεως του 30% του εισαχθέντος 

σε αυτά όγκου ύδατος. Άμεσα επίσης, σύμφωνα με το 

συγγραφέα του δοκιμίου, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Συμεών 

Χριστοδούλου, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την εφαρμογή 

πολιτικής παραγωγής νερού και όχι αποθήκευσής του.

Ο κ. Χριστοδούλου αναλύει στο εν λόγω δοκίμιο το 

πρόβλημα της αειφόρου διαχείρισης υδάτινων πόρων και 

σκιαγραφεί έναν οδικό χάρτη για την παράλληλη ανάπτυξη 

κοινωνικής ευαισθησίας για την εξοικονόμηση νερού, αλλά και 

την ανάπτυξη τεχνολογίας και την εφαρμογή πρακτικών για τη 

μείωση των απωλειών στα δίκτυα διανομής νερού. 

Το δοκίμιο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://

www.ucy.ac.cy/Links/dokimydat.pdf και είναι διαθέσιμο στο 

κοινό. Πληροφορίες: Γραφείο Επικοινωνίας, τηλ. 2289 4367, 

2289 4304.
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Ν Ε Α

Συνάντηση με τους Δημάρχους της 

μείζονος Λευκωσίας είχε στις 7 Ιουλίου 

2008 ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος 

με στόχο την παρουσίαση της πρότασης 

για την ίδρυση της Περιφέρειας 

Γνώσης της Λευκωσίας, την οποία το 

Πανεπιστήμιο ετοίμασε από κοινού 

με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και 

Βιομηχάνων (ΟΕΒ). Υπενθυμίζεται, 

ότι το πρώτο Δοκίμιο Κοινωνικού 

Προβληματισμού που κυκλοφόρησε το 

Πανεπιστήμιο το Σεπτέμβριο του 2007 

είχε θέμα την Περιφέρεια Γνώσης της 

Λευκωσίας. «Προς επίτευξη του στόχου 

της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της 

καινοτομίας, και για να καταστεί η Κύπρος 

μία σύγχρονη περιφέρεια έντασης γνώσης, 

προτείνεται η δημιουργία Περιφέρειας 

Γνώσης Λευκωσίας», αναγράφεται 

χαρακτηριστικά στην περίληψη του 

εν λόγω δοκιμίου. Κατά τη συνάντηση 

συζητήθηκαν οι κύριοι άξονες στους 

οποίους πρέπει να κινηθεί η χάραξη 

πολιτικής για τη δημιουργία της 

περιφέρειας γνώσης στην περιοχή της 

μείζονος Λευκωσίας καθώς και τα οφέλη 

που θα προκύψουν για την οικονομία.

Για να δημιουργηθεί μία Περιφέρεια 

Γνώσης Λευκωσίας, απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η συνεργασία 

μεταξύ των Πανεπιστημίων των 

Επιχειρήσεων και της Πολιτείας. Σημαντικό 

ρόλο για την επιτυχία της διαδραματίζει και 

η κοινωνία, οι πολίτες που την απαρτίζουν 

και οι δημοτικές αρχές που θα είναι ο 

συνδετικός κρίκος μεταξύ της περιφέρειας 

γνώσης και των δημοτών τους.

Οι Δήμαρχοι που παρέστησαν στη 

συνάντηση κράτησαν θετική στάση 

προς το όλο εγχείρημα και δήλωσαν 

ότι θα υποστηρίξουν το έργο και θα 

συμβάλουν ενεργά στην υλοποίησή 

του. Αναγνωρίστηκε η ανάγκη 

συντονισμένων προσπαθειών για να 

αναδειχθεί η Κύπρος ως το νησί της 

γνώσης, χωρίς να μπούμε στον πειρασμό 

του κατακερματισμού των επενδύσεων 

στη έρευνα. Οι Δήμαρχοι συμφώνησαν 

ότι από την Περιφέρεια Γνώσης 

Λευκωσίας θα ωφεληθούν όλοι οι Δήμοι 

ανεξάρτητα από το αν θα φιλοξενήσουν 

κάποια ερευνητική υποδομή.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πέραν της 

επιστημονικής συνεργασίας, η περιοχή 

γνώσης προβλέπει, μεταξύ άλλων, 

συντονισμένες δράσεις προς προώθηση 

των τεχνών και του πολιτισμού και 

δράσεις οι οποίες θα αναζωογονήσουν 

το ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, 

με τη λειτουργία εκεί του Τμήματος 

Αρχιτεκτονικής, της Σχολής Καλών 

Τεχνών και της Πανεπιστημιακής Λέσχης. 

Ο κύριος άξονας της περιφέρειας 

γνώσης εκτείνεται από την Αγλαντζιά 

μέχρι την παλιά πόλη. Σημειώνεται ότι 

η πρόταση προβλέπει την ανάπτυξη 

ερευνητικής υποδομής και σε άλλες 

πόλεις με τη δημιουργία της Ζηνώνειας 

Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών 

στη Λάρνακα και την ανάπτυξη του 

ΤΕΠΑΚ ως συμπληρωματικών φορέων 

εφαρμοσμένης τεχνολογίας.

Πληροφορίες: Γραφείο Επικοινωνίας, 

τηλ. 22894367, 2289 4304.

Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψε στις 

18 Σεπτεμβρίου 2008, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου με τον Όμιλο Εταιρειών Χ.Α. 

Παπαέλληνας & Σια ΛΤΔ. Η συμφωνία 

υπεγράφη στο πλαίσιο της συνεργασίας 

του ιδρύματος με τη βιομηχανία και τον 

επιχειρηματικό κόσμο προς όφελος της 

κυπριακής κοινωνίας. 

Η συμφωνία προβλέπει, μεταξύ άλλων, 

τη χορήγηση ετήσιας Μεταπτυχιακής 

Υποτροφίας στο πρόγραμμα MBA, αξίας 

€10.500, τη διοργάνωση ημερίδων για 

την επιχειρηματικότητα με στόχο την 

επιμόρφωση φοιτητών και αποφοίτων, 

την αναβάθμιση του επιχειρηματικού 

δυναμικού του Ομίλου και την ενημέρωση 

των νέων για θέματα που τους αφορούν. 

Βάσει της συμφωνίας ο Όμιλος θα 

συμμετάσχει σε διοργανώσεις που 

αφορούν στην αγορά εργασίας, όπως είναι, 

για παράδειγμα, η Ημέρα Σταδιοδρομίας, 

και θα συμβάλει στη διοργάνωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 

σεμιναρίων και συνεδρίων για θέματα 

που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα 

(π.χ. Οδική Ασφάλεια, Ναρκωτικά). Τέλος, 

προβλέπεται στενή συνεργασία σε 

ερευνητικά προγράμματα και σε τομείς 

που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, 

την εκκόλαψη ιδεών κ.ο.κ.

Θυμίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου επιδιώκει τη σύναψη συνεργασιών 

με τον ιδιωτικό τομέα, κάτι το οποίο 

κρίνεται ιδιαίτερα επωφελές, τόσο 

για το ίδιο το ίδρυμα, όσο και για την 

κοινωνία γενικότερα. Πολλές επιχειρήσεις 

επιθυμώντας να συμβάλουν ουσιαστικά 

στην εκστρατεία Πανεπιστήμιο 

Κύπρου: Διάκριση στην Ευρώπη 2010 

ανταποκρίθηκαν με χορηγίες και άλλου 

είδους συνεισφορές. «Με τη συνεργασία 

που συνάπτουμε σήμερα», όπως ανέφερε 

κατά την υπογραφή ο Πρύτανης, «αφενός 

στηρίζεται οικονομικά το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και αφετέρου προσφέρονται 

ακόμη καλύτερες υπηρεσίες προς τους 

φοιτητές και τους απόφοιτούς μας. Και οι 

δύο αυτές παράμετροι συμβάλλουν στην 

καλύτερη επιτέλεση του έργου μας». Επί της 

συμφωνίας, ο κ. Παπαέλληνας πρόσθεσε 

ότι «προσβλέπει σε μια στενή συνεργασία 

με το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

του τόπου, αρκετοί απόφοιτοι του οποίου 

στελεχώνουν ήδη σημαντικές θέσεις στον 

όμιλο Παπαέλληνα. Η συνεργασία αυτή θα 

εμβαθύνεται με τον χρόνο, αξιοποιώντας 

ΙΔΡΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Συνεχίζεται στη σελίδα 24
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Ο Διογένης Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου 

Κύπρου στο πλαίσιο της συνεχούς του προσπάθειας 

δικτύωσης με εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και 

εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων του εξωτερικού καθώς και 

της κατανόησης της ανάγκης για συνεχή μόρφωση και 

εξειδίκευση βρέθηκε στο Παρίσι, τον Απρίλιο του 2008, στο 

πλαίσιο του Προγράμματος για επαγγελματίες επενδύσεων 

(Course for investment professionals) που διοργανώνεται 

από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Επενδυτικών Κεφαλαίων 

(European Venture Capital Association). Η Διευθύντρια του 

Εκκολαπτηρίου παρακολούθησε τα 3ήμερα μαθήματα και είχε 

την ευκαιρία να συνομιλήσει με επαγγελματίες επενδυτικών 

κεφαλαίων, γνωστών επενδυτικών οίκων της Ευρώπης. 

Η διεθνής δικτύωση του Διογένη και η συνεχής 

ενδυνάμωση του δικτύου αυτού έχει σκοπό την παροχή 

πρόσβασης των εκκολαπτόμενων εταιρειών του Διογένη 

σε εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων. Οι εταιρείες του 

Διογένη αυξήθηκαν σε οκτώ, εκ των οποίων οι δύο, 

Stream Engineering Ltd και Metascan Image Analysis Centre 

Ltd, έχουν τελειώσει την εκκόλαψη βάσει των σχετικών 

συμβολαίων με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού.

Το Μαΐο του 2008 ο Διογένης βρέθηκε στο Τέξας των 

ΗΠΑ όπου συμμετείχε στις εργασίες του 22ου Διεθνούς 

Συνεδρίου του Εθνικού Συνδέσμου Εκκολαπτηρίων 

Επιχειρήσεων (National Business Incubator Association). 

Με πάνω από εξήντα παρουσιάσεις και συζητήσεις 

στρογγυλής τραπέζης το πρόγραμμα κάλυψε μια γκάμα 

θεμάτων σχετικά με την εκκόλαψη επιχειρήσεων, την 

ανεύρεση επενδυτών και τη μέτρηση του αντίκτυπου των 

προγραμμάτων εκκόλαψης. Ο Διογένης έγινε μέλος του 

Συνδέσμου αυτού το 2008. Στο συνέδριο κέρδισε και τρία 

χρόνια εγγραφή μέλους στον αντίστοιχο οργανισμό της 

Βρετανίας, Εκκόλαψη Επιχειρήσεων Ηνωμένου Βασιλείου 

(UK Business Incubation). Ταυτόχρονα, η Διευθύντρια του 

Διογένη παρακολούθησε σεμινάρια προς απόκτηση του 

Πιστοποιητικού Διοίκησης Εκκολαπτηρίων Επιχειρήσεων 

(Business Incubation Management Certificate).

Ν Ε Α

ΔΙΟΓΕΝΗΣ: EΝΑΣ ΚΑΟΥΜΠΟΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 

2008, η τελετή λήξης του Επιμορφωτικού Προγράμματος 

Στρατηγική και Διοίκηση και του Προγράμματος εκμάθησης και 

βελτίωσης του επιπέδου Ξένων Γλωσσών που διοργάνωσε το 

Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγησης και Ανάπτυξης 

(Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) και το Κέντρο Γλωσσών 

αντίστοιχα. 

Το πρόγραμμα Στρατηγική και 

Διοίκηση απευθυνόταν σε στελέχη 

του Υπουργείου Άμυνας, στους 

Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς 

της Εθνικής Φρουράς. Το 

πρόγραμμα περιελάμβανε θέματα 

από όλο το φάσμα της Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Οικονομικών 

καθώς και θέματα που αφορούν 

τον τουρκικό πολιτισμό, το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, το 

Ισλάμ στον σύγχρονο κόσμο και γενικά τις εξελίξεις στην περιοχή 

μας και τη σχέση τους με τα τουρκικά συμφέροντα. Καλύφθηκαν 

επίσης θέματα νομικής και κοινωνικών και πολιτικών επιστημών. 

Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσέφερε 

μαθήματα εκμάθησης της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας. 

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, 

ο Υπουργός Άμυνας Κώστας Παπακώστας, ο Αρχηγός της 

Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μπισμπίκας, 

ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Πρόεδρος του 

Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α., Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο Διευθυντής 

Διοίκησης και Οικονομικών κ. Ανδρέας Χριστοφίδης και, ο 

Διευθυντής του Κέντρου Γλωσσών, Καθηγητής Jack Burston,. 

Κατά το χαιρετισμό του ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων ευχαρίστησε το 

ακαδημαϊκό και το διοικητικό 

προσωπικό για τη συμβολή 

τους στη διεξαγωγή των 

προγραμμάτων και συνεχάρηκε 

τους συμμετέχοντες που 

ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα 

προγράμματα. Υπογράμμισε δε 

ότι η συνεχής επαγγελματική και 

προσωπική ανάπτυξη των πολιτών 

αποτελεί σημαντική προϋπόθεση 

για την επίτευξη και διατήρηση μιας κοινωνίας της γνώσης. 

Ο Υπουργός Άμυνας στο δικό του χαιρετισμό εξέφρασε 

προς τα στελέχη τη βεβαιότητά του ότι, με τη συμπλήρωση των 

προγραμμάτων του Κ.Ε.Π.Ε.Α.Α, έχουν αποκτήσει σημαντικά 

εφόδια που θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για να ανταπεξέλθουν 

στις απαιτήσεις των πολύπλευρων και ιδιαίτερα αυξημένων 

υποχρεώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και στις αυξανόμενες 

ανάγκες και απαιτήσεις των έντονων ρυθμών και απαιτήσεων της 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Συνεχίζεται στη σελίδα 24
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Η τελετή λήξης του Επιμορφωτικού Προγράμματος 

Αντιμετωπίζοντας την Πρόκληση της Ευρώπης, που διοργάνωσε 

το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και 

Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.), πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2008.

Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε Ανώτερους Αστυνόμους 

και είχε διάρκεια 44 ώρες διδασκαλίας κατανεμημένες σε 

11 εβδομάδες και αποτελείτο από 11 μαθήματα 4 ωρών το 

καθένα. Στόχος του προγράμματος ήταν η επιμόρφωση της 

Αστυνομικής Δύναμης σε θέματα διοίκησης για την αναβάθμιση 

των δραστηριοτήτων και βελτίωση στο νέο ευρωπαϊκό 

περιβάλλον. Τα μαθήματα του προγράμματος δίδαξαν μέλη του 

ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου. 

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Πρόεδρος του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α., 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος Ζένιος, ο 

Υπαρχηγός της Αστυνομίας κ. Μιχάλης Παπαγεωργίου και 

η Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων κ. 

Χρυστάλλα Δημητρίου. 

Κατά τον χαιρετισμό του ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ευχαρίστησε 

το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό για την συμβολή 

τους στη διεξαγωγή του προγράμματος και συνεχάρη τους 

συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα. 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ν Ε Α

Το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α., στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς για 

το έτος 2008, διοργάνωσε επιμορφωτικό πρόγραμμα ψυχολογίας 

για γονείς σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Συνδέσμου Γονέων 

Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λευκωσίας, από τις 11 

Φεβρουαρίου 2008 – 7 Μαΐου 2008. Εισηγητής του προγράμματος 

ήταν ο Στέλιος Γεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 

Ψυχολογίας.  Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε γονείς με παιδιά 

προσχολικής και πρώιμης σχολικής ηλικίας και στόχος του ήταν 

να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν βασικά θέματα που 

σχετίζονται με την ψυχολογία του παιδιού τους, αλλά κυρίως 

να τους δώσει την ευκαιρία να λύσουν απορίες που πιθανόν να 

είχαν, να εκθέσουν τις δικές τους εμπειρίες και να ανταλλάξουν με 

άλλους γονείς τις εμπειρίες και τους προβληματισμούς τους. 

Εκτός από διαλέξεις σε βασικά θέματα παιδικής ψυχολογίας, 

το Πρόγραμμα περιελάμβανε ανοικτές συζητήσεις, ομαδικές και 

βιωματικές εργασίες. 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ  
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, 

μαθηματικός Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης επανεξελέγη για έκτη κατά 

σειρά διετία (2008-2010) στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας(ΚΥ.Μ.Ε.) στις 

27 Σεπτεμβρίου 2008. Η ΚΥ.Μ.Ε. είναι μια από τις πιο δραστήριες 

επιστημονικές οργανώσεις στην Κύπρο αλλά και μια από τις πιο 

δραστήριες μαθηματικές εταιρείες στον κόσμο. Μεταξύ των 

δραστηριοτήτων της περιλαμβάνονται: 1. οι ετήσιοι επαρχιακοί 

και παγκύπριοι διαγωνισμοί στα μαθηματικά 2. το Ετήσιο Συνέδριο 

Μαθηματικής Παιδείας και Επιστήμης 3. το Ετήσιο Μαθητικό 

Συνέδριο για τα μαθηματικά 4. Εκδόσεις όπως το Μαθηματικό Βήμα 

5. το επιστημονικό περιοδικό Mediterranean Journal for Research 

in Mathematics Education, 6. η συμμετοχή και οργάνωση των 

Βαλκανικών Μαθηματικών Ολυμπιάδων 7. η συμμετοχή σε Διεθνείς 

Μαθηματικές Ολυμπιάδες για μαθητές Λυκείου και για μαθητές 

κάτω των 14 ετών 8. η οργάνωση της Κυπριακής Μαθηματικής 

Ολυμπιάδας, 9. το ετήσιο Καλοκαιρινό Μαθηματικό Σχολείο, 10. 

η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης 

για θέματα εκπαίδευσης και 11. η οργάνωση της Κυπριακής 

Μαθηματικής Σκυταλοδρομίας. 

Οι επόμενες διεθνείς οργανώσεις που έχει αναλάβει η ΚΥ.Μ.Ε. 

είναι: 1. το Μεσογειακό Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας, MEDCONF 

2009 που θα γίνει στη Βουλγαρία από τις 22-26 Απριλίου 2009, 2. το 

Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο για τα Μαθηματικά, EUROMATH 2009 

που θα γίνει στη Λευκωσία από τις 5-8 Φεβρουαρίου 2009 και 3. η 

Πανεπιστημιάδα για τα Μαθηματικά, SEEMOUS 2009 που θα γίνει στην 

Κύπρο από τις 4-9 Μαρτίου 2009. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΚΥ.Μ.Ε. 

υπό την προεδρία του Δρα Μακρίδη ανάπτυξε στενή συνεργασία 

με τα Τμήματα Επιστημών της Αγωγής και Μαθηματικών και 

Στατιστικής του Πανεπιστημίου αλλά και ιδιαίτερη συνεργασία με 

τον Κοσμήτορα Καθηγητή Αθανάσιο Γαγάτση ο οποίος είναι και ο 

Αντιπρόεδρος της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας. 

Ν Ε Α ΤΟ Υ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ Υ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ Υ
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του το Κέντρο Διδασκαλίας και 

Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) δραστηριοποιείται στους ακόλουθους 

τομείς που αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση:

 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και 1. 

Διδάσκοντος

Σειρά Εξειδικευμένων Μαθημάτων προς Φοιτητές 2. 

Διαγνωστικά Ερωτηματολόγια προς Πρωτοετείς Φοιτητές 3. 

Σειρά Επιμορφωτικών Σεμιναρίων προς Διδάσκοντες   4. 

Τηλεμάθηση   5. 

Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος και 

Διδάσκοντος. Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ, το 

Σεπτέμβριο 2004, «η ετοιμασία, το περιεχόμενο και η πολιτική 

χρήσης του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος και 

διδάσκοντος είναι αρμοδιότητα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.» (81η Συνεδρία 

Πρυτανικού Συμβουλίου, 20 Ιανουαρίου 2005). 

Η τρέχουσα έκδοση (4η μορφή) του ερωτηματολογίου 

χρησιμοποιείται από το Χειμερινό Εξάμηνο 2007-2008. 

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να δώσει στο διδάσκοντα 

χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα που διδάσκει 

και τη διδασκαλία γενικότερα. Η θέση του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι 

όπως το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται ως εργαλείο 

ανατροφοδότησης για σκοπούς αυτο-ρύθμισης του κάθε 

διδάσκοντος. Για τον ίδιο λόγο, η Σύγκλητος (243η Συνεδρία, 

8 Ιουνίου 2005) έκρινε τη χρήση του ερωτηματολογίου ως 

υποχρεωτική «για σκοπούς αυτο-αξιολόγησης και αυτο-

βελτίωσης». Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-08 έτυχαν 

επεξεργασίας περίπου τριάντα χιλιάδες ερωτηματολόγια.

Σειρά Εξειδικευμένων Μαθημάτων προς Φοιτητές. Στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., κάθε εξάμηνο 

προσφέρει ταχύρρυθμα μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων 

για φοιτητές. Ευρύτερος στόχος του είναι να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο σε θέματα μάθησης προσφέροντας μαθήματα 

που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοιτητών. Για την 

ανάπτυξη του στόχου αυτού, το Κέντρο συνεργάζεται με τη 

Βιβλιοθήκη, την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων και 

με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Από 

την ημέρα λειτουργίας του το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. με τους συνεργάτες 

του έχουν προσφέρει συνολικά 84 μαθήματα τα οποία 

παρακολούθησαν 1,332 φοιτητές.

Διαγνωστικά ερωτηματολόγια προς Πρωτοετείς Φοιτητές. 

Δεδομένου ότι οι πρωτοετείς φοιτητές που εισάγονται σε κάθε 

Τμήμα δεν προέρχονται από μια ομοιογενή ομάδα, αλλά διαφέρουν 

ως προς το επίπεδο γνώσεων, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους 

τους, στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προτείνει 

στα Τμήματα τη χρήση Διαγνωστικού Ερωτηματολογίου. Το 

περιεχόμενο κάθε ερωτηματολογίου καταρτίζεται κατόπιν 

υποδείξεων του κάθε Τμήματος ξεχωριστά. Για όσα Τμήματα 

αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν διαγνωστικά ερωτηματολόγια, 

το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. αναλαμβάνει τις τροποποιήσεις, την παραγωγή 

αντιγράφων και τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων.

Σειρά Επιμορφωτικών Σεμιναρίων προς Διδάσκοντες. 

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους 

διδάσκοντες του Πανεπιστημίου, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. διοργανώνει 

εργαστήρια σε θέματα διδασκαλίας. Στόχος είναι η διοργάνωση 

ενός τουλάχιστον εργαστηρίου κατ΄ έτος σε θέματα 

διδασκαλίας. Από το 2005 το Κέντρο έχει διοργανώσει τρία 

εκπαιδευτικά εργαστήρια τα οποία έχουν παρακολουθήσει 

συνολικά 84 διδάσκοντες από όλες τις βαθμίδες. Όλα τα 

εργαστήρια έτυχαν επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

Τηλεμάθηση. Ο ρόλος του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., όπως έχει οριστεί από 

τις Πανεπιστημιακές Αρχές, όσον αφορά την υλοποίηση της 

Πολιτικής Τηλεμάθησης, είναι να προσφέρει καταρχήν στήριξη 

για την ετοιμασία του μαθησιακού υλικού και αργότερα στήριξη 

για παρακολούθηση και ενημέρωση του υλικού. Μέσα στα 

πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. έχει διοργανώσει 

μία ημερίδα σε θέματα τηλεμάθησης και ένα επιμορφωτικό 

σεμινάριο. Στόχος των δραστηριοτήτων του Κέντρου είναι η 

γνωριμία και προώθηση της χρήσης εργαλείων τηλεμάθησης. 

Τις δύο δραστηριότητες του Κέντρου παρακολούθησαν 

συνολικά 40 διδάσκοντες από όλες τις βαθμίδες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 

και δραστηριότητες του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

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

Ν Ε Α ΤΟ Υ Κ Ε.Δ Ι.Μ Α.
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Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής 

πραγματοποίησε φέτος για 

πρώτη φορά εκπαιδευτική 

εκδρομή κατά τη διάρκεια 

των καλοκαιρινών διακοπών. 

Η επιλογή της Νέας Υόρκης, 

εκτός από τους αυτονόητους 

λόγους που αφορούν στον 

αρχιτεκτονικό της πλούτο, βασίστηκε στην προθυμία του 

Pratt Institute στο Μπρούκλιν να δώσει την ευκαιρία στους 

φοιτητές μας να επισκεφθούν αυτή τη Σχολή. Η εκπαιδευτική 

δραστηριότητα του Τμήματος Αρχιτεκτονικής αποτελεί 

μέρος της συνεργασίας του Τμήματος με το Pratt Institute 

στη διδασκαλία και την έρευνα. Καθοριστικό ρόλο στην όλη 

διοργάνωση διαδραμάτισε ο αρχιτέκτονας και ακαδημαϊκός 

Θεοχάρης Δαυίδ, ο οποίος διδάσκει στην εν λόγω Σχολή, 

ενώ διατελεί πρόεδρος της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής του 

Τμήματος Αρχιτεκτονικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η διαμονή της ομάδας 

των δέκα εννέα φοιτητών 

(κυρίως τριτοετείς) και του 

συνοδού τους, Επίκουρου 

Καθηγητή Χρίστου Χατζηχρίστου, διήρκησε από τις 18 

Ιουλίου-4 Αυγούστου 2008. Εκτός από επισκέψεις σε χώρους 

αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού ενδιαφέροντος στο 

Μανχάταν, πραγματοποιήθηκε και μονοήμερη εκδρομή στο 

Πανεπιστήμιο του Yale.

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής σκοπεύει, με την αναγκαία 

υποστήριξη των πανεπιστημιακών αρχών, να καθιερώσει για 

τους φοιτητές του ένα θερινό εκπαιδευτικό ταξίδι.

Για μια ακόμα χρονιά, ο Χορευτικός Όμιλος (Χ.Ο.) του 

Πανεπιστημίου συμμετείχε ενεργά στις επετειακές εκδηλώσεις 

που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από τις 11-19 Ιουλίου 

2008 στο πλαίσιο της 

μακρόχρονης συνεργασίας 

του με το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών.

Ο Χ.Ο. παρουσίασε 

ένα κυπριακό, επετειακό 

πρόγραμμα αφιερωμένο στη 

μαύρη επέτειο της τουρκικής 

εισβολής του 1974, αλλά 

και εις μνήμην του Κυπρίου 

μουσικοσυνθέτη Μάριου Τόκα. 

Στο επετειακό πρόγραμμα, 

που προκάλεσε βαθύτατη 

συγκίνηση στο κοινό, συμπεριελήφθησαν τραγούδια του 

αείμνηστου καλλιτέχνη όπως “Στιγμές της Εισβολής” και “Η δική 

μου η πατρίδα”.

Οι παραστάσεις οργανώθηκαν σε συνεργασία με την 

Κυπριακή Πρεσβεία-Σπίτι της Κύπρου, τους Δήμους Πατρέων, 

Καλαβρύτων, Λουτρακίου, Καλλιθέας, Ζωγράφου και Χαλκίδος, 

το Κέντρο Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού, την Ομοσπονδία 

Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Ο.Ε.) και τα Κυπριακά 

Σωματεία. Η πρώτη παράσταση ανέβηκε στην Πάτρα, στο 

Θεατράκι Λιμανιού, με φόντο τη μαγευτική θάλασσα και 

το Μεσολόγγι, ενώ η δεύτερη στην Κεντρική Πλατεία των 

Καλαβρύτων. Η επίσκεψή στα Καλάβρυτα είχε και εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα καθώς επισκέφθηκαν το Μέγα Σπήλαιο και τον 

χώρο εκτέλεσης των κατοίκων των Καλαβρύτων που έγινε στις 

13/12/1943.

Πολύ θερμό χειροκρότημα απέσπασε ο Χ.Ο. στην 

παράσταση στον Σχίνο, στο 

Θέατρο Κέντρου Ελληνισμού 

Ιδρύματος Δαμιανού, 

όπου φιλοξενήθηκε και 

ξεναγήθηκε. Ακόμη, πολύ 

καλά σχόλια απέσπασαν οι 

παραστάσεις στο Παραλιακό 

Πάρκο Λουτρακίου, αλλά και 

στο Αίθριο της Στοάς του 

Βιβλίου, όπου παρευρέθηκαν 

υπότροφοι από διάφορες 

χώρες της Ε.Ε. που διδάσκουν 

ή σπουδάζουν τα Ελληνικά 

Γράμματα. Επιτυχημένες 

ήταν και οι παραστάσεις στην Πλατεία Κύπρου στην 

Καλλιθέα και στου Ζωγράφου. Οι τελευταίες παραστάσεις 

πραγματοποιήθηκαν στην Πλατεία Κόκκινου Σπιτιού στη 

Χαλκίδα και στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα. Ο Χ.Ο. 

είχε και φέτος την τιμή να ξεναγηθεί στη Βουλή των Ελλήνων 

και να παρακολουθήσει την ομιλία του Προέδρου της Βουλής, 

Δημήτρη Σιούφα.

Οι παραστάσεις του Χ.Ο. άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις 

για το νησί μας. Συνέβαλαν στην προώθηση του κυπριακού 

προβλήματος και της κυπριακής παράδοσης. Έδωσαν την 

εικόνα μιας νεολαίας που δεν ξεχνά και αγωνίζεται. Το ταξίδι 

αυτό ήταν μια μοναδική εμπειρία για τον Χ.Ο., καθώς και για 

όσους έτυχε να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του.

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ



11

Βραβεία ύψους €1.000 το καθένα 

απονεμήθηκαν εις μνήμη της Μιχαηλίνας 

Κεφάλα και του Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη, 

στον Παντελή Χαραλάμπους τελειόφοιτο 

φοιτητή του Τμήματος Επιστημών της 

Αγωγής-Δημοτική Εκπαίδευση και στην Έμιλυ 

Σωτηρίου τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος 

Ψυχολογίας.

Τα Βραβεία απονέμονται σε φοιτητές οι 

οποίοι διακρίθηκαν για την κοινωνική τους 

προσφορά στο χώρο του Πανεπιστημίου και στο 

ευρύτερο σύνολο.

Η απονομή των Βραβείων έγινε από τον κ. 

Ιάκωβο Κωνσταντινίδη, Πρόεδρο του Ροταριανού 

Ομίλου Λευκωσία-Λευκοθέα, κατά τη διάρκεια της 

Τελετής Αποφοίτησης στις 25 Ιουνίου 2008.

Ως αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, το θερινό 

εργαστήρι ξύλινης κατασκευής πραγματοποιήθηκε υπό την 

διοργάνωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου και την 

επιστημονική επίβλεψη του Προγράμματος Αρχιτεκτονικής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης 

Φοιτητών και Νέων Αρχιτεκτόνων 2008. Σε αυτό έλαβαν μέρος 

δώδεκα περίπου φοιτητές αρχιτεκτονικής από αρχιτεκτονικές 

σχολές της Κύπρου και του εξωτερικού. Εκ μέρους του 

Πανεπιστήμιου Κύπρου, η επιστημονική επίβλεψη των εργασιών 

πραγματοποιήθηκε από τον Αιμίλιο Μιχαήλ, Αρχιτέκτονα, Ειδικό 

Επιστήμονα του Προγράμματος Αρχιτεκτονικής.

Οι εργασίες του εργαστηρίου έλαβαν χώρα στο Σκαλί 

Αγλαντζιάς και διήρκεσαν από τις 21 Αυγούστου-1 Σεπτεμβρίου 

2008, οπότε και το προϊόν της διαδικασίας μεταφέρθηκε στον 

τελικό του προορισμό, στο χώρο των φυσικών σπηλιών της 

περιοχής. Ο χώρος τελικής εγκατάστασης αποτέλεσε για τους 

φοιτητές πρόκληση σχεδιασμού, μια πρόκληση που στοχεύει 

στην ενεργοποίηση της «κατοίκησης» του βράχου, που μέχρι 

την στιγμή εκείνη αποτέλεσε μη προσβάσιμο χωρικό πεδίο.

Μέσα από την υλικότητά της η κατασκευή αποπειράται να 

μεταδώσει τις δυνατότητες της δημιουργικής σκέψης στην 

αρχιτεκτονική. Μίας αρχιτεκτονικής σκέψης που μέσα από 

τις συνθήκες σχεδιασμού και υλοποίησης αποκτά γεωμετρία, 

χρώμα και υφή -πάνω απ’ όλα υλική υπόσταση- και δοκιμάζει 

να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις του φυσικού και δομημένου 

περιβάλλοντος, έστω και περιστασιακά να διαταράξει την 

φαινομενική ηρεμία του τόπου.

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

ΘΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2008

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΕΥΚΟΘΕΑ

Συναρμολόγηση της κατασκευής στο χώρο τελικής εγκατάστασης.

Το τελικό αποτέλεσμα. Φωτισμός

Συνεχίζεται στη σελίδα 24
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΛΛΗ 

Το πρώτο από τα δύο βραβεία 

(ύψους €1.000 έκαστο) εις μνήμην 

της Έλλης Παναγιώτη Μαλλή από 

το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έλλης 

Μαλλή «Η Παναγία της Λύσης», 

απενεμήθη στην Έλια Χαραλάμπους, 

απόφοιτο του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας και το δεύτερο στον 

Μιχάλη Στυλιανού, απόφοιτο του 

Τμήματος Επιστημών της Αγωγής. 

Το Βραβείο απονέμεται κάθε 

χρόνο σε εκτοπισμένο τελειόφοιτο 

του Πανεπιστημίου Κύπρου που 

σημειώνει την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση.

Η απονομή του Βραβείου έγινε από τον σύζυγο της εκλιπούσας κ. 

Παναγιώτη Μαλλή, παρουσία του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη και άλλων αξιωματούχων 

του Ιδρύματος.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΑΓΓΕΛΙΔΗ

Κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης, 

στις 25 Ιουνίου 2008, ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Σταύρος Α. Ζένιος απένειμε εκ μέρους της κ. Σόνιας 

Αγγελίδη το βραβείο δημοσιογραφίας εις μνήμην 

Σταύρου Αγγελίδη. Τον πρώτο έπαινο έλαβε η 

Μαρίνα Φραγκεσκίδου, τελειόφοιτη του Τμήματος 

Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας για το άρθρο 

της, O tempora o mores και το δεύτερο η Μαριλένα 

Κοντογιώργη, πρωτοετής φοιτήτρια του αυτού 

Τμήματος για το άρθρο, Μονάχη έγνοια η γλώσσα 

μου…

Το χρηματικό ποσόν των €855  δεν απονεμήθηκε 

για το ακαδημαϊκό έτος 2007/08 διότι κανένα από τα 

υποβληθέντα άρθρα δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 

της διερευνητικής δημοσιογραφίας αλλά σε εκείνη 

της αρθρογραφίας.

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Η τελετή βράβευσης των πρωτευσάντων τεταρτοετών 

φοιτητών και φοιτητριών της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου 2008. Την 

εκδήλωση, που έλαβε χώρα στον υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων 

του Κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», 

τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Χάρης Χαραλάμπους, ο Πρύτανης 

Καθηγητής Σταύρος Ζένιος, οι χορηγοί μερικών από τα βραβεία 

που δόθηκαν, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και αρκετοί 

συγγενείς και φίλοι των βραβευθέντων. Η Σχολή διοργάνωσε 

αυτή την εκδήλωση για να τιμήσει την σκληρή και αξιέπαινη 

προσπάθεια των φοιτητών της. 

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν ήταν τα εξής:

Για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση στην Κατεύθυνση 

Ιστορία-Πολιτική, του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και 

Μεσανατολικών Σπουδών (ΤΟΥ), βραβείο ύψους €430 και 

αναμνηστική πλακέτα απονεμήθηκε στον Γεώργιο Ανδρέου-Χινινό.

Για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση στην Κατεύθυνση 

Φιλοσοφία-Λογοτεχνία, του Τμήματος ΤΟΥ, βραβείο ύψους 

€430 και αναμνηστική πλακέτα απονεμήθηκε στον Ξένιο Μάμα.

Οι υπόλοιποι φοιτητές που αρίστευσαν βραβεύθηκαν με 

αναμνηστικές πλακέτες. 

Οι αριστούχοι της κατεύθυνσης Ιστορίας-Πολιτικής είναι: 

Μιχάλης Ανδρονίκου, Γιαννάκης Γεωργίου, Αθηνά Δημητρίου, 

Αντώνης Ευτυχίου, Χριστόδουλος Μουζούρης

Οι αριστούχοι της Κατεύθυνσης Φιλολογίας-Λογοτεχνίας 

είναι: Γιάννος Γιαννακού, Ζαχαρίας Ζαχαρίου, Άντρη Θεοφάνους, 

Παρασκευάς Κλώνου, Καρολίνα Παντελή, Μαρίνα Πετρίδου, 

Άννα Πέτρου

Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών απένειμε: 

Χρηματικό βραβείο ύψους €300 και μια αναμνηστική 

πλακέτα στην φοιτήτρια με την υψηλότερη ακαδημαϊκή 

επίδοση για την περίοδο 2004-2008, Ροζαλίνα Γεωργίου.

Χρηματικό βραβείο ύψους €250 και μια αναμνηστική 

πλακέτα στην φοιτήτρια με την δεύτερη ψηλότερη ακαδημαϊκή 

επίδοση για την περίοδο 2004-2008, Χριστοθέα Κουμούσιη.

Χρηματικό βραβείο ύψους €170 και μια αναμνηστική 

πλακέτα στην φοιτήτρια με την τρίτη ψηλότερη ακαδημαϊκή 

επίδοση για την περίοδο 2004-2008, Κυριακή Εγγλέζου.

Όλα τα βραβεία του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών 

συνοδεύονταν από κουπόνια αξίας €55 για αγορά βιβλίων της 

αρεσκείας των βραβευθέντων από το βιβλιοπωλείο Mufflon, 

προσφορά του British Council.

Το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών 

απένειμε το βραβείο Γαλλικής Γλώσσας και Πολιτισμού, ύψους 

€855, προσφορά του κυρίου Λάμπη Γ. Κωνσταντινίδη και της 

οικογένειας του.

Το βραβείο μοιράστηκε ανάμεσα στη Βασιλική Βασιλείου για 

την καλύτερη επίδοση στο μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας και την Άντρια Κουμίδου για την καλύτερη μελέτη 

στο θέμα του Γαλλικού Πολιτισμού.

Οι παρευρισκόμενοι ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στους 

αποφοίτους σε αυτήν τη νέα αρχή της ζωής τους και η 

εκδήλωση έκλεισε με μια μικρή δεξίωση.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ  
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την 

απονομή του Βραβείου Έλλης Παναγιώτη 

Μαλλή στην Έλια Χαραλάμπους.
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Το βραβείο Ανδρέα και Μαίρης 

Λαδόμματου ύψους €1.708, το οποίο 

απανέμεται στον φοιτητή εκείνο 

που διακρίθηκε για την πολιτιστική 

του προσφορά στο χώρο του 

Πανεπιστημίου, απενεμήθηκε στη Φαίδη 

Φαίδωνος, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του 

Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, στον 

Θωμά Κωστή, δευτεροετή φοιτητή του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

και στον Νικόλα Κακκούφα, τεταρτοετή 

φοιτητή του Τμήματος Κλασικών 

Σπουδών  και Φιλοσοφίας.

Η απονομή του βραβείου έγινε από τον 

κ. Ανδρέα Λαδόμματο  κατά τη διάρκεια της 

Τελετής Αποφοίτησης, στις 25 Ιουνίου  2008.

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Η τελετή απονομής βραβείων στους φοιτητές και τις 

φοιτήτριες της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου που διακρίθηκαν για τις υψηλές 

επιδόσεις τους κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2007-2008 

πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου, 2008. Κατά τη διάρκεια 

της τελετής απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων, ο Καθηγητής Λούης Χριστοφίδης, Κοσμήτορας της 

Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, ο Δρας Γιώργος 

Κυριάκου, Βοηθός Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών 

Ερευνών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ως εκπρόσωπος 

των Χορηγών των Βραβείων της Σχολής, η τελειόφοιτος 

κ. Βικτώρια Ανδρέου εκ μέρους των φοιτητών της Σχολής 

και η κ. Μελίνα Τσιγαρίδου εκ μέρους των φοιτητών του 

Προγράμματος MBA. Ακολούθησε η απονομή των βραβείων 

στους πρωτεύσαντες φοιτητές και τις φοιτήτριες της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης από εκπροσώπους 

των οργανισμών που προσέφεραν τα βραβεία. Την εκδήλωση 

παρακολούθησαν ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, επίσημοι προσκεκλημένοι, 

μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του 

Πανεπιστημίου, φοιτητές και φοιτήτριες, και πλήθος κόσμου.

Τα βραβεία έχουν απονεμηθεί ως εξής: Βραβείο της 

PricewaterhouseCoopers Ltd, για την τελειόφοιτο φοιτήτρια 

με την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση σε όλη τη Σχολή 

(€3,500): Ανδρέου Βικτώρια, Βραβείο Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου (€1,700): Ανδρέου Βικτώρια, Βραβείο Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων (€1,700): Πίτζιη Χριστιάνα, Βραβείο Deloitte & 

Touche (€3,000): Ανδρέου Βικτώρια και Συμεού Ηρώ, Βραβείο 

Kyprianides, Nicolaou and Associates, Chartered Accountants 

(€850): Σάββα Λεόντιο, Βραβείο PricewaterhouseCoopers Ltd 

(€1,000): Αντωνίου Λούκα, Ernst & Young (€1,000): Σωτηρίου 

Αναστασία, Βραβείο Synovate (€850): Φάντη Γιώργο, Βραβείο 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Λτδ (€500): 

Γεωργιάδου Χριστίνα και Πλουτάρχου Πλούταρχο, Βραβείο 

RAI Consultants Ltd (€350): Αλεξοπούλου Κατερίνα, Βραβείο 

Τράπεζας Κύπρου (€1,700): Παντελή Χρήστο, Παστελλόπουλο 

Μάριο, Αντωνίου Λούκα, Θεοφίλου Μάριο, Νικολάου Νίκη και 

Παπαονησιφόρου Αριστομένη, Βραβείο Laiki Cyprialife – Ομίλου 

Μαρφίν Λαϊκή (€1,700): Χρίστου Αγγέλα, Σταμούλη Τατιάνα, 

Χαλκά Κυριακή και Φάντη Γιώργο, Βραβείο του Συνδέσμου 

Διαφημιστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (€360): Βουτουρή Κυριακή, 

Γεωργιάδου Χριστίνα, Κουσιάππη Χριστιάνα, Κωνσταντίνου 

Αντώνη, Φάντη Γιώργο και Χαλκά Κυριακή, Βραβείο της 

Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (€1,700): Δανίδου 

Κωνσταντίνα, Παναγιώτου Χριστόφορο, Παυλίδη ΄Αννα 

-Χριστίνα, Στέλιου Σόφη, Τύλληρο Νικόλα και Τρεμούρη 

Στυλιάνα, Βραβείο εις Μνήμην της φοιτήτριας του Τμήματος 

Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Σταυρούλας 

Αναστασίου (€850): Θεοδώρου Μαρία και Χριστοδούλου 

Τζούλια, Απονομή Ευφήμου Μνείας: Χρίστου Ελπίδα και Χρίστου 

Μαριάννα, Βραβείο Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας 

Λτδ (€2,000): Γιαννάκη Κωνσταντίνο, Βραβείο Εταιρείας Αφοί 

Λανίτη Λτδ (€1,000): Κόρτα Χριστίνα, Βραβείο Εταιρείας J. & P. 

Ιωάννου και Παρασκευαϊδη Λτδ (€2,000): Θουκιδίδη Γιώργο, 

Καπάταη Δημήτρη και Ελευθερίου Μιχάλη, Βραβείο Κεντρικής 

Τράπεζας Κύπρου (€2,100): Αντζουλή Ελένη, Χριστοδούλου 

Τρύφωνα και Κυριακίδου Μερόπη, Βραβείο Ελληνικής Τράπεζας 

(€1,700): Παϊσίου Χριστίνα, Βουρή Ιουλία και Μιχαηλίδου 

Νικολέττα, Βραβείο Τράπεζας Κύπρου (€850): Ελευθερίου 

Μιχάλη και Γιαννάκη Κωνσταντίνο, Βραβείο Κυπριακής Τράπεζας 

Αναπτύξεως (€600): Θουκιδίδη Γιώργο και Ζαβρό Μιλτιάδη, 

Βραβείο Ροταριανού Ομίλου Αμμοχώστου (€350): Χατζηκυριάκου 

Χρύσω, Βραβείο εις Μνήμην του απόφοιτου του Τμήματος 

Οικονομικών Παύλου Κλώνη (€400): Ελευθερίου Μιχάλη, 

Βραβείο Ομίλου Εταιρειών Σιακόλα (€2,000): Αντωνίου Μερόπη 

και Ρωσταντή Νατάσα, Βραβείο PricewaterhouseCoopers Ltd 

(€1.000): Βωνιάτη Λουίζα και Ζήνωνος Θεογνωσία, Βραβείο 

Τράπεζας Κύπρου (€10.000): Αλεξάνδρου Γρηγορία, Ζαβρό 

Αντώνη, Τρόπη ΄Αγγελο και Τσιγαρίδου Μελίνα, Βραβείο 

Ελληνικής Τράπεζας (€3,400): Δημοσθένους ΄Ελενα και 

Θεοδωρίδου Βαρβάρα, και Βραβείο Εταιρείας Αδελφοί Λανίτη 

Λτδ - Coca-Cola Hellenic (€1.700): Βασιλείου Στέλλα-Μαρία.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗΣ ΛΑΔΟΜΜΑΤΟΥ
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Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Χρηματικά ποσά ύψους πέραν των €16.000 παραχωρήθηκαν 

υπό τη μορφή βραβείων σε πρωτεύσαντες φοιτητές της 

Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών από διάφορους 

οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η αξιέπαινη αυτή χειρονομία 

αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών των φοιτητών της 

Σχολής, οι οποίοι εργάστηκαν με ιδιαίτερο μόχθο, ζήλο, 

και ενθουσιασμό στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας και της 

συναδελφοσύνης. Οι χορηγοί προσέφεραν διάφορα χρηματικά 

ποσά επιβραβεύοντας μεταξύ άλλων την ακαδημαϊκή 

επίδοση, το απαράμιλλο ήθος, την κοινωνική συμβολή και την 

προσφορά στην ακαδημαϊκή κοινότητα. 

Οι χορηγοί των βραβείων που απενεμήθησαν κατά 

τη διάρκεια της τελετής απονομής βραβείων, που 

πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουνίου 2008, στο αμφιθέατρο Β108, 

κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, στην 

Πανεπιστημιούπολη ήταν οι εξής: 

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών:

Βραβείο C. Georgiou (Lab Supplies) Ltd, ύψους €500

Βραβείο Medisell Co Ltd, ύψους €200

κατανέμονται εξίσου στους: 

Κωνσταντίνο Βοσκαρίδη

Άντρη Παναγιώτου

 

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής:

Βραβείο “Στέλιου Πηχωρίδη” ύψους €500: Χριστίνα Κυπριανού 

Βραβείο “Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας” ύψους €1000: 

Γιώργος Ιωάννου 

Βραβείο “Rose and Irving Saff”, ύψους $500: Χριστίνα Σωτηρίου

Τμήμα Πληροφορικής: 

Βραβείο Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας Λτδ, 

ύψους €2000: Μάριος Νικολαίδης

Βραβείο ΑΤΗΚ, ύψους €1000: Μάριος Νικολαϊδης 

Βραβείο ΙΒΜ Italia S.p.A. Cyprus Branch, ύψους €850: Μάριος 

Νικολαϊδης

Βραβείο Συντεχνίας Επιστημονικού Προσωπικού Αρχής 

Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΣΕΠΑΗΚ), ύψους €350: Μάριος 

Νικολαϊδης

Βραβείο Εργαστηρίου Πολυμέσων MRDL, ύψους €350: Γιώργος 

Νικολάου

Βραβείο Μάριου Τσακαλάκη – Marfin Laiki, ύψους €1000: 

Λεόντιος Παπαλεοντίου

1ο Βραβείο Μεταπτυχιακού Προγράμματος επιπέδου Master σε 

Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής, ύψους €680: Λεόντιος 

Παπαλεοντίου

2ο Βραβείο Μεταπτυχιακού Προγράμματος επιπέδου Master σε 

Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής, ύψους €340: Ζήνων 

Ζήνωνος

Ειδικό Βραβείο Εξαιρετικής και Αξιέπαινης Προσπάθειας, ύψους 

€340: Γιώργος Νικολάου

Βραβείο Amdocs Development Ltd για επιβράβευση τριών 

φοιτητών για τη σημαντική επιτυχία τους στον 2ο Παγκύπριο 

Διαγωνισμό ΙΕΕΕ Xtreme -3η θέση, ύψους €850 (έκαστος): 

Κυριάκος Σταύρου, Δήμος Παύλου και Μάριος Νικολαϊδης

Τμήμα Φυσικής:

Βραβείο Τμήματος Φυσικής, ύψους €850: Φώτος Στυλιανού

Βραβείο Sprel Ltd και Τμήματος Φυσικής, ύψους €850: Γιώργος 

Κώσταντίνου

Τμήμα Χημείας:

Βραβείο Medochemie Ltd”, ύψους €500: Παναγιώτα Παναγή

Βραβείο Φαρμακευτικής Οργάνωσις Κύπρου, ύψους €350: 

Μαρία Χαραλάμπους

Βραβείο Συμβουλίου Εγγραφής Χημικών, ύψους €500: Ανδρέας 

Καλογήρου

Βραβείο C Georgiou (Lab Supplies) Ltd, ύψους €250: Μαρίνα 

Δημητριάδου

Βραβείο C Georgiou (Lab Supplies) Ltd, ύψους €250: Μαρία 

Κογιώνη

Βραβείο MEDISELL CO LTD, ύψους €200: Χριστιάνα Κίτσιου

Βραβείο Biotronics Ltd”, ύψους €500: Ανδρέας Καλογήρου

Ο Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι της Σχολής Θετικών και 

Εφαρμοσμένων Επιστημών συνεχάρηκαν όλους τους φοιτητές 

και φοιτήτριες που πρώτευσαν και τους ευχήθηκαν να συνεχίσουν 

την πετυχημένη τους πορεία και στο μέλλον. Επίσης, εξέφρασαν 

τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους οργανισμούς και 

επιχειρήσεις που χρηματοδότησαν τα βραβεία της Σχολής. 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
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Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 

Κύπρου διοργανώθηκε από τις 27 Ιουνίου-11 Ιουλίου 2008 

Αρχαιολογικό – Ανασκαφικό Σεμινάριο στις Κυκλάδες υπό 

την εποπτεία της διδάσκουσας Ου. Κουκά. Στο σεμινάριο, 

το οποίο πραγματοποιήθηκε με δαπάνες του ΙΣΑ, καθώς και 

με την ευγενική και γενναιόδωρη χορηγία των Κυπριακών 

Αερογραμμών και της Universal Life, συμμετείχαν οκτώ 

φοιτητές από την Κατεύθυνση Αρχαιολογίας. 

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εκμάθηση της μεθοδολογίας 

της ανασκαφής, της συντήρησης και της διαχείρισης 

αρχαιολογικών χώρων, της διαχείρισης ευρημάτων, της 

οργάνωσης εργαστηρίων συντήρησης, της οργάνωσης 

Μουσείων και μελέτη πρωτότυπου υλικού από τη Θήρα, την Ίο, 

την Νάξο, την Πάρο και τη Σύρο. 

Το σεμινάριο ξεκίνησε με επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο Αθηνών. Στη Θήρα η αρχαιολογική ομάδα 

φιλοξενήθηκε μία εβδομάδα στους ξενώνες των ανασκαφών 

της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας στο Ακρωτήρι και 

εργάστηκε, με την πρόθυμη συγκατάθεση του διευθυντή 

των ανασκαφών Χρ. Γ. Ντούμα, Ομότιμου καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, στα Εργαστήρια Κεραμικής και 

Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας της ανασκαφής. Παράλληλα, 

ξεναγήθηκε στα Εργαστήρια Λίθινων και Μετάλλινων 

Εργαλείων και στο Εργαστήριο Συντήρησης των μοναδικών 

στην Ανατολική Μεσόγειο σε ποιότητα, θεματική ποικιλία και 

μέγεθος τοιχογραφιών. Οι φοιτητές είχαν επίσης την ευκαιρία να 

επισκεφθούν τη Νέα Καμμένη, το ενεργό ακόμη ηφαίστειο, στη 

σφοδρότατη έκρηξη του οποίου, οφείλεται η καταστροφή της 

οικονομικά εύρρωστης πόλης-επινείου της Υστεροκυκλαδικής / 

Υστερομινωικής ΙΑ΄περιόδου στο Ακρωτήρι Θήρας (1627-1600 

π.Χ.). 

Στη συνέχεια, και με την πολύτιμη βοήθεια της διευθύντριας 

της ΚΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

Δρος Μ. Μαρθάρη, της αρχαιολόγου κ. Ειρήνης Λεγάκη, καθώς 

και του προσωπικού φύλαξης των Αρχαιολογικών Μουσείων 

και Αρχαιολογικών Χώρων των προαναφερθέντων νησιών, 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων επισκέψεις στον μοναδικής 

διατήρησης οικισμό της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ περιόδου 

στον Σκάρκο της Ίου (βραβείο ΕUROPA NOSTRA 2008 για τη 

διαμόρφωση-διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου), στον 

προϊστορικό οικισμό Γκρόττας Νάξου με τη μυκηναϊκή οχύρωση, 

στον οχυρωμένο οικισμό του τέλους της Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ 

στον Πάνορμο Νάξου, στα σμυριδορυχεία, στο αγροτικό ιερό 

του Διονύσου στο Λιβάδι Υρίων, στο ιερό Δήμητρας και Κόρης 

στο Σαγκρί, στο ιερό των Πηγών (Μαρμαρογλυπτών) και στα 

λατομεία μαρμάρων στις Μέλανες, καθώς και στον Απόλλωνα της 

Νάξου. Οι αρχαιολογικοί χώροι της Νάξου αποτελούν εξαιρετικά 

παραδείγματα διαχείρισης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων. 

Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα δύσκολες αναβάσεις 

σε αρχαιολογικούς χώρους της Πάρου (μυκηναϊκή ακρόπολη 

στις Κουκουναριές) και της Σύρου (οχυρωμένος οικισμός τέλους 

Πρωτοκυκλαδικής ΙΙ στο Καστρί).

Η παρουσίαση εξαιρετικών σεμιναριακών εργασιών, το 

ενδιαφέρον, η ενότητα, η συνέπεια και αισιοδοξία της ομάδας 

συνέβαλαν στην προσέγγιση πτυχών της Προϊστορίας και της 

Ιστορίας των Κυκλάδων και του Αιγαίου γενικότερα, αλλά και 

του τρόπου αντιμετώπισης και αξιοποίησής τους από τους 

σύγχρονους Κυκλαδίτες και την Ελληνική Πολιτεία.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΚΥΚΛΑΔΕΣ 2008

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

Το 1ο Θερινό Σχολείο της Επιστήμης 

και Μηχανικής των Υπολογιστών 

πραγματοποιήθηκε από τις 24-27 

Ιουνίου 2008 στην Πανεπιστημιούπολη. 

Στην εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε 

από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών και το 

Τμήμα Πληροφορικής, 45 μαθητές της 

Β’ Λυκείου και των Τεχνικών Σχολών 

και 22 καθηγητές Πληροφορικής 

και Τεχνολογίας είχαν την ευκαιρία 

να παρακολουθήσουν μια σύντομη 

περιήγηση στο θαυμαστό κόσμο 

της Επιστήμης και Μηχανικής των 

Υπολογιστών. 

Βασικός στόχος του θερινού 

σχολείου ήταν η γνωριμία των πολιτών 

μας με τις επιστήμες της διαχείρισης 

της πληροφορίας και της υψηλής 

τεχνολογίας που συνθέτουν στις μέρες 

μας έναν από τους βασικούς άξονες 

της κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας 

μιας χώρας. Καθώς οι μαθητές 

αποτελούν το μελλοντικό ανθρώπινο 

επιστημονικό δυναμικό της Κύπρου, 

αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, 

τα δύο τμήματα, συνδυάζοντας την 

τεχνογνωσία μελών του ακαδημαϊκού 

τους προσωπικού, προσπάθησαν να 

ενημερώσουν, να διαφωτίσουν, αλλά 

κυρίως να ενθαρρύνουν τους νέους 

μας να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες 

εκπαίδευσης σε κλάδους άμεσα 

σχετοζόμενους με τους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές.

Κατά τη διάρκεια του Θερινού 

Σχολείου δόθηκαν διαλέξεις σε 

θέματα υπολογισμού, αλγορίθμων, 

προγραμματισμού, τεχνολογίας 

λογισμικού, ψηφιακών συστημάτων 

υλικού (όπως μικροεπεξεργαστές 

και μνήμη υπολογιστών), 

επαναπρογραμματιζόμενων 

πλατφορμών υλικού και 

ενσωματωμένων συστημάτων, βασικές 

αρχές ρομποτικής και διάφορες 

εφαρμογές, καθώς και ρομποτικές 

επιδείξεις με LEGO Mindstorms. Επίσης, 

το σχολείο περιελάμβανε ένα σημαντικό 

μέρος πρακτικής εξάσκησης σε μορφή 

εργαστηριακών ασκήσεων.

Η φετινή πρώτη διοργάνωση 

του Θερινού Σχολείου είχε 

πιλοτικό χαρακτήρα και γι’ αυτό 

η παρακολούθηση του σχολείου 

περιορίστηκε σε μαθητές που φοιτούν 

σε Λύκεια και σε Τεχνικές Σχολές της 

Επαρχίας Λευκωσίας. Ευχαριστούμε 

θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης, 

το IEEE - Κυπριακό Παράρτημα και το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ευχαριστούμε 

επίσης, και συγχαίρουμε, το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού και τους 

εμπλεκόμενους καθηγητές, για τη 

στήριξη του σχολείου και την ουσιαστική 

βοήθεια που προσέφεραν. Τα θετικά 

σχόλια για αυτή την πρωτοβουλία και, 

κυρίως το ενδιαφέρον και οι ικανότητες 

που επέδειξαν οι μαθητές, ενθαρρύνουν 

τους διοργανωτές να συνεχίσουν την 

προσπάθειά τους ώστε το σχολείο αυτό 

να γίνει ετήσιος θεσμός και να επεκταθεί 

έτσι ώστε να συμπεριλάβει μαθητές και 

μαθήτριες από όλες τις επαρχίες της 

Κύπρου.

Το σεμινάριο με 

τίτλο Team Building 

με τη συμμετοχή των 

νέων μεταπτυχιακών 

φοιτητών και 

καθηγητών του 

επαγγελματικού 

προγράμματος 

ΜΒΑ πραγματοποιήθηκε από τις 6-8 Σεπτεμβρίου 2008 σε 

ξενοδοχείο στην Πάφο. Στόχοι του σεμιναρίου, το οποίο 

οργανώθηκε από το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου 

ήταν, μεταξύ άλλων, η καλύτερη γνωριμία των φοιτητών και 

καθηγητών και η δημιουργία ομαδικού πνεύματος μεταξύ των 

φοιτητών.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι φοιτητές αντιμετώπισαν 

διάφορες σωματικές και πνευματικές προκλήσεις, στα 

πλαίσια ασκήσεων που τους δόθηκαν. Οι προκλήσεις αυτές 

αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία από τους συμμετέχοντες μέσω 

ομαδικής προσπάθειας. Η ευχάριστη αυτή εμπειρία είχε σαν 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των φοιτητών 

και την κατανόηση 

βασικών αρχών 

διοίκησης όπως ηγεσία, 

προγραμματισμός, 

καταμερισμός εργασίας, 

συντονισμός, και 

αλληλοεκτίμηση.

Το ενδιαφέρον που 

έχει επιδειχθεί για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ στην τρίτη 

τώρα χρονιά λειτουργίας του ήταν μεγάλο, όπως διαφάνηκε 

από τον αριθμό αιτήσεων που δέχθηκε το Πρόγραμμα. Αυτή 

τη στιγμή προσφέρονται ακροατήρια μερικής φοίτησης, στην 

Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, στα οποία η μέση εργασιακή 

πείρα των συμμετεχόντων ανέρχεται στα 9 χρόνια και 

ακροατήριο πλήρους φοίτησης, στην Αγγλική γλώσσα. Το 

εύρος των ακαδημαϊκών κλάδων και εμπειριών των φοιτητών 

ΜΒΑ αποτελούν βασικά συστατικά για τη δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος ανταλλαγής ιδεών με σκοπό τη προώθηση 

της γνώσης και καινοτομικών πρακτικών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων.

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ TEAM BUILDING ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MBA 
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ΣΥ Ν Ε Δ Ρ Ι Α • Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ • Ε Κ Δ Η Λ Ω ΣΕ Ι Σ

Η Κύπρος από το 1995 και κάθε Σεπτέμβριο συμμετέχει στη διοργάνωση 

των εκθέσεων για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομίας. Πρόκειται για 

ένα θεσμό που καθιερώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991 

και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό να δοθεί στο 

ευρύ κοινό η δυνατότητα γνωριμίας και εκτίμησης της πολιτιστικής του 

κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο του θεσμού αυτού, διοργανώθηκαν από το Δήμο Λευκωσίας 

στις 21 Σεπτεμβρίου, στο τέρμα της οδού Λήδρας, συναφείς εκδηλώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων και διαλέξεων. Το Πρόγραμμα 

Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, που ήταν συνδιοργανωτής των 

εκδηλώσεων, φιλοξένησε στον ισόγειο εκθεσιακό χώρο του κτιρίου του 

στην οδό Λήδρας, από τις 21 - 28 Σεπτεμβρίου 2008, την έκθεση, Λευκωσία: 

η άγνωστη κληρονομιά κατά μήκος της νεκρής ζώνης.

Η συνδιοργάνωση της έκθεσης εμπίπτει στις γενικότερες 

δραστηριότητες του Προγράμματος Αρχιτεκτονικής για ανάπτυξη 

του διαλόγου με τους πολιτιστικούς και επαγγελματικούς φορείς της 

Αρχιτεκτονικής στην Κύπρο.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΝΕΚΡΗΣ ΖΩΝΗΣ

Έκθεση Φωτογραφίας με θέμα, Προστασία: Αυτό που χρειάζονται οι πρόσφυγες 

φιλοξένησε το Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες από τις 16 - 19 Σεπτεμβρίου 2008 στον προθάλαμο της Αίθουσας 

Τελετών.

Την έκθεση επισκέφθηκαν, μεταξύ άλλων, οι φοιτητές που παρακολουθούν 

το μάθημα «Διεθνής Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» που προσφέρει 

το Τμήμα Νομικής, με διδάσκοντα τον Λέκτορα Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη. Οι 

φοιτητές του εν λόγω ακροατηρίου είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για 

την αποστολή και τις δραστηριότητες της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες στην Κύπρο και να υποβάλουν σχετικές ερωτήσεις στην εκπρόσωπο της 

Υπάτης Αρμοστείας κ. Εμιλία Στροβιλίδου.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ζήρος Νικόλαος, Τμήμα Οικονομικών, Λέκτορας, 01/06/2008

Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Τμήμα Οικονομικών, Λέκτορας, 

01/06/2008

Χριστοφόρου Κλεοπάτρα, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 

Λέκτορας, 02/06/2008

ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Beihammer Alexander, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 

προήχθη σε Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/07/2008

Βόντα Φίλια, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, προήχθη σε 

θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, 01/07/2008

Γιαννούλη Αντωνία, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 

Σπουδών, προήχθη σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας, 

01/07/2008

Ευσταθίου Άγγελος, Τμήμα Χημείας, προήχθη σε θέση 

Καθηγητή, 01/07/2008

Θεοχαρίδης Ιωάννης, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών 

Σπουδών, προήχθη σε θέση Καθηγητή, 15/05/2008

Ιωσήφ Ιωσήφ, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 

προήχθη σε Καθηγητή, 01/07/2008

Καζαμίας Γιώργος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, προήχθη 

σε Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/07/2008

Κουμάντος Σταμάτης, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 

προήχθη σε θέση Καθηγητή, 01/07/2008

Κυράτση Θεοδώρα, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και 

Κατασκευαστικής, προήχθη σε Επίκουρη Καθηγήτρια, 01/08/2008

Κυριακίδης Λεωνίδας, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, προήχθη 

σε Αναπληρωτή Καθηγητή, 15/08/2008.

Κωνσταντίνου Σταυρούλα, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 

Σπουδών, προήχθη σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας, 01/07/ 2008

Λοΐζου Ελένη, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, προήχθη σε 

Επίκουρη Καθηγήτρια, 01/07/2008.

Παναγιώτου Χρίστος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, προήχθη σε 

Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/08/2008

Πασχαλίδης Ιωάννης, Τμήμα Χημείας, προήχθη σε θέση 

Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/07/2008

Σαμουήλ Αλεξάνδρα, Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, 

προήχθη σε θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, 01/07/ 2008

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Pascal Caron, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 

Γαλλικών και Σύγχρονων Γλωσσών, από 01/07/2008 μέχρι 31/08/2008

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άσπρου Χρυστάλλα, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Υπηρεσία 

Ανθρώπινου Δυναμικού, 26/05/2008 

Δημητρίου Φλώρα, Βοηθός Βιβλιοθήκης Συμβασιούχος, 

Βιβλιοθήκη, 02/05/2008 

Δρουσιώτου Γεωργία, Λογιστικός Λειτουργός, Οικονομικές 

Υπηρεσίες, 02/05/2008

Ιωάννου Αναστασία, Βοηθός Βιβλιοθήκης Συμβασιούχος, 

Βιβλιοθήκη, 02/05/2008 

Καλογήρου Θεοφύλα, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, 

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 02/06/2008 

Κυρίλλου – Γεωργίου Μαρία, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, 

Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ, 01/07/2008 

Νικολαΐδης Στυλιανός, Λειτουργός Πανεπιστημίου 

Συμβασιούχος, Πολυτεχνική Σχολή, 01/07/2008 

Σαββίδης Κωνσταντίνος, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Υπηρεσία 

Πληροφορικών Συστημάτων, 17/06/2008

Φράγκου Αθηνά, Λειτουργός Πανεπιστημίου Συμβασιούχος, 

Πρυτανεία, 15/07/2008 

Χριστοδούλου Αλέκος, Συντηρητής Ωρομίσθιος, Πολιτιστικό 

Κέντρο, 02/05/2008

Χριστοδούλου Μιχάλης, Συντηρητής Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων Ωρομίσθιος, Υπηρεσία Σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας, 01/07/2008

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ιωάννου Ευθυμία, Λειτουργός Πανεπιστημίου Συμβασιούχος, 

Πρυτανεία, 31/05/2008

Κύρου Παρασκευή, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Πρυτανεία, 

01/06/2008

Νέστορος Βίκη, Λογιστικός Λειτουργός Συμβασιούχος, 

Οικονομικές Υπηρεσίες, 10/07/2008

Μέλιου Μαρία, Λογιστικός Λειτουργός Συμβασιούχος, 

Οικονομικές Υπηρεσίες, 19/07/2008

Μενελάου Ευαγγελία, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Πρυτανεία, 

06/05/2008

Οικονομίδου Φωτεινή, Λειτουργός Πανεπιστημίου 

Συμβασιούχος, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, 

01/07/2008

Ρήγου Μαρίνα, Λειτουργός Πανεπιστημίου Συμβασιούχος, 

Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, 

21/08/2008

Χριστοφόρου Πέτρος, Βοηθός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία 

Πληροφορικών Συστημάτων, 21/06/2008

Ν Ε Α Π Ρ Ο ΣΩ Π Α



19

Ε Ρ Ε Υ ΝΑ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προχώρησε, τον Απρίλιο του 2008, 

σε εξαγωγή τεχνολογίας προς την Ευρώπη με την εμπορική 

αξιοποίηση των δύο Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας του για καταλυτική 

αντιρρυπαντική τεχνολογία. 

Συγκεκριμένα, στις 26 Απριλίου 

2008 το Πανεπιστήμιο υπέγραψε 

μια σημαντική συμφωνία με τη 

μεγαλύτερη βιομηχανία σχεδιασμού 

και κατασκευών χημικής τεχνολογίας 

στην Ευρώπη (LINDE Engineering Ltd, 

Γερμανία) για εμπορική εκμετάλλευση 

των διεθνών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που κατέχει (US and 

European Patents) στον τομέα του ελέγχου των εκπομπών 

οξειδίων αζώτου (NOx) στην ατμόσφαιρα από βιομηχανικές 

δραστηριότητες. 

Η Ευρεσιτεχνία αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμου 

πράσινης και καθαρής καταλυτικής τεχνολογίας για τη 

μετατροπή των πολύ βλαβερών για την υγεία των ανθρώπων 

και το περιβάλλον αερίων ρύπων οξειδίων αζώτου οι 

οποίοι εκπέμπονται από τα καυσαέρια που παράγονται 

από βιομηχανικές μονάδες σε αβλαβή αέρια προϊόντα. 

Η έρευνα η οποία οδήγησε στα δύο Διεθνή Διπλώματα 

Ευρεσιτεχνίας έχει υλοποιηθεί στο 

Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης 

του Τμήματος Χημείας, υπό την 

καθοδήγηση του Καθηγητή Άγγελου 

Μ Ευσταθίου. 

Η εταιρία LINDE Engineering Ltd 

έχει ως στόχο τη δημιουργία μεγάλου 

αριθμού μονάδων για καθαρισμό των 

αέριων βιομηχανικών αποβλήτων από 

τα οξείδια αζώτου σε Ευρώπη, Αμερική, 

Aσία και Μέση Ανατολή. Με την υπογραφή της συμφωνίας και 

σε διάστημα περίπου 3 χρόνων αναμένεται η εισαγωγή της 

τεχνολογίας στην αγορά. Η συμφωνία εμπορικής εκμετάλλευσης 

θα ισχύει μέχρι το 2022. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε τη νέα τεχνολογία 

και τις προοπτικές της σε δημοσιογραφική διάσκεψη που 

πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2008, παρουσία του 

υπεύθυνου Καθηγητή Άγγελου Μ Ευσταθίου, του Πρύτανη, και 

εκπροσώπων της Linde Engineering Ltd. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ  
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΔΕΙΚΤΩΝ  
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο, το οποίο έχει διάρκεια 

24 μήνες και ύψος χρηματοδότησης €100.000, εστιάζεται στην 

πρόβλεψη των μακροοικονομικών τάσεων που διαμορφώνονται 

στην κυπριακή οικονομία και έχει στόχο την έγκαιρη εξαγωγή 

συμπερασμάτων που θα βοηθήσουν τόσο στην εφαρμογή 

κατάλληλης προληπτικής οικονομικής πολιτικής, όσο και 

στον καλύτερο προγραμματισμό των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών. Η χρησιμότητα του έργου αντανακλά στις πολιτικές 

που αφορούν την ανάπτυξη της οικονομίας.

Αναμένεται ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν 

από το προτεινόμενο έργο θα αναβαθμίσουν σημαντικά 

την ικανότητα της Κύπρου για εμπειρική ανάλυση και 

πρόβλεψη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών. Το πλαίσιο 

ανάλυσης που θα δημιουργηθεί από το προτεινόμενο έργο 

θα καλύψει σε μεγάλο βαθμό το κενό που παρατηρείται στην 

Κύπρο, δηλαδή την έλλειψη επιστημονικής υποδομής για 

εμπεριστατωμένη εμπειρική ανάλυση και πρόβλεψη βασικών 

μακροοικονομικών μεγεθών για τη διαμόρφωση ορθολογικής 

μακροοικονομικής πολιτικής.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ 
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ

Το ΚΟΕ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 

διάρκειας 2 χρόνων από το Ίδρυμα 

Προώθησης Έρευνας για τη διεξαγωγή 

του προγράμματος «Assessing the Progress with the 

Lisbon Strategy: The Case of Cyprus». Βασικός στόχος του 

προγράμματος είναι η σε βάθος μελέτη και κατανόηση της 

μεθοδολογίας του Πλαισίου Αξιολόγησης της Στρατηγικής 

της Λισσαβόνας (Lisbon Assessment Framework), που 

προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007, ο 

προσδιορισμός των αδυναμιών της μεθοδολογίας και η 

διατύπωση εισηγήσεων για βελτίωσή της. Απώτερος στόχος 

του έργου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας στη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής που θα 

συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου και στη 

διατήρηση ψηλού ποσοστού απασχόλησης.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Παρακαλώ αποστείλετε τα άρθρα και τα 

νέα σας προς δημοσίευση στο Εβδομαδιαίο 
Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο του 
Πανεπιστημίου στο prinfo@ucy.ac.cy
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Η πρόταση για τη δημιουργία του 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, 

επικεντρώνεται στην ανάδειξη του 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα του έργου 

και παράλληλα στην προβολή της 

περιβαλλοντικής διάστασης του 

προγράμματος. Η διαχείριση του 

κτηριολογικού αντιμετωπίζεται 

κύρια με όρους σεβασμού και 

προστασίας των Αλυκών της Λάρνακας και, υπό αυτό το 

πλαίσιο, επιδιώκεται η κατά το δυνατόν μικρότερη παρέμβαση 

του έργου στο φυσικό περιβάλλον. Η απλή γεωμετρία και η λιτή 

μορφή του κτηρίου διασφαλίζουν την αρμονική συνύπαρξη 

του Κέντρου και του φυσικού τοπίου, τη μη αλλοίωση του 

ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής και τη μη διατάραξη των 

υφισταμένων φυσικών διεργασιών.

Το κτήριο αναπτύσσεται σε επίπεδο υπερυψωμένο από 

το έδαφος, περιορίζοντας την 

επαφή του στα υποστυλώματα 

στήριξης. Κύρια συνθετική πρόθεση 

αποτελεί η αβίαστη άνοδος των 

επισκεπτών στην οροφή, επίπεδο 

το οποίο αναπτύσσεται ως χώρος 

παρατήρησης. Η περιβαλλοντική 

ευαισθησία αναμφισβήτητα 

αναφέρεται στον βιοκλιματικό 

σχεδιασμό του κτηρίου, στην τοπιακή προσέγγιση του 

υπαίθριου χώρου και στη σχέση των κτηριακών μορφών με 

τις φυσικές διαμορφώσεις. Τα αίθρια διασπούν την κτιριακή 

του υπόσταση εξασφαλίζοντας τη διατήρηση του συνόλου 

της υφισταμένης βλάστησης και παράλληλα την εισαγωγή του 

φυσικού στοιχείου στο εσωτερικό του κτηρίου. 

Ομάδα μελέτης: Ιερείδης και Μιχαήλ Αρχιτέκτονες,Αιμίλιος 

Μιχαήλ, Βασίλης Ιερείδης, Μαρία Κουππή, Μυρτώ Βορεάκου

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ  
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

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

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε 

στις 3 Σεπτεμβρίου 2008 είκοσι δύο 

προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 

βάσει των προγραμμάτων εργασίας 2008 

και 2009 των ειδικών προγραμμάτων 

«Συνεργασία» και «Ικανότητες» 

του 7ου Προγράμματος-πλαισίου 

δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 

ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας (2007-2013).

Στο ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» 

άνοιξαν οι θεματικές ενότητες Υγεία, 

Ασφάλεια, Διάστημα, Περιβάλλον 

(συμπεριλαμβανομένης της 

αλλαγής του κλίματος), Τρόφιμα, 

Γεωργία, Αλιεία και Βιοτεχνολογία, 

Ενέργεια, Κοινωνικοοικονομικές 

και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, οι 

περισσότερες από τις οποίες έχουν 

καταληκτικές ημερομηνίες στα τέλη 

του Δεκεμβρίου 2008 και ορισμένες 

στις αρχές του ερχόμενου έτους. 

Άνοιξε επίσης η κοινή πρόσκληση 

μεταξύ των ακολούθων θεματικών 

ενοτήτων: Τρόφιμα, Γεωργία, Αλιεία 

και Βιοτεχνολογία, Νανοεπιστήμες, 

Νανοτεχνολογίες, Υλικά και Νέες 

Τεχνολογίες Παραγωγής, Ενέργεια και 

Περιβάλλον.

Στο ειδικό πρόγραμμα «Ικανότητες» 

άνοιξαν 9 προσκλήσεις στους τομείς: 

Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ, 

Δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας, 

Επιστήμη στην κοινωνία και Περιφέρειες 

της γνώσης.

Όσον αφορά τις λεγόμενες «Marie 

Curie» δράσεις στο ειδικό πρόγραμμα 

«Άνθρωποι», αυτές δεν έχουν ανοίξει 

ακόμα, αλλά έχει ήδη δημοσιευθεί 

το Πρόγραμμα Εργασίας για το 2009, 

όπου αναφέρονται λεπτομερώς οι 

νέες προσκλήσεις και οι καταληκτικές 

τους ημερομηνίες. Συγκεκριμένα, 

οι προσκλήσεις για τις Επιδοτήσεις 

Επανένταξης, τα Διεθνούς Έρευνας 

Προγράμματα Ανταλλαγής Προσωπικού, 

τις Ατομικές Υποτροφίες και της 

Συνεργασίας και Διόδων Επικοινωνίας 

μεταξύ Βιομηχανίας και Ακαδημαϊκού 

χώρου προβλέπεται να ανοίξουν τον 

Οκτώβριο, Νοέμβριο, Μάρτιο και 

Απρίλιο αντίστοιχα. 

Οι Επιδοτήσεις Εκκίνησης για Νέους 

Ερευνητές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Έρευνας για την υποστήριξη νέων 

ερευνητών, οι οποίοι βρίσκονται 

στο στάδιο εκκίνησης ή παγίωσης 

της ανεξάρτητης ερευνητικής 

τους ομάδας, έχουν ανοίξει από το 

καλοκαίρι του 2008 και περιλαμβάνουν 

τρεις υπο-προσκλήσεις: μία στον 

τομέα των Φυσικών Επιστημών και 

της Εφαρμοσμένης Μηχανικής με 

καταληκτική προθεσμία στις 29 

Οκτωβρίου, μία στον τομέα των 

Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών με καταληκτική προθεσμία 

στις 19 Νοεμβρίου και τέλος στον τομέα 

των Βιολογικών Επιστημών που λήγει 

στις 10 Δεκεμβρίου. 

Πληροφορίες: Ροζμαρί Στρεβινιώτη, 

Λειτουργός, Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, 

Avenue d’Auderghem 22-28,  

B-1040 Βρυξέλλες, 

τηλ.: +32 (0) 2 238 10 44,  

τηλεομοιότυπο: +32 (0) 2 740 27 20,  

ηλ. διεύθυνση: strevinioti.rozamaria@

ucy.ac.cy

ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
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Statistical Models and Methods 

for Biomedical and Technical 

Systems, F. Vonta, M. Nikulin, N. 

Limnios, and C. Huber-Carol (eds.), 

Birkhäuser, 2008, pp. xx+555, ISBN 

978-0-8176-4464-2. 

Κυκλοφόρησε ο ειδικός τόμος 

τoν οποίο έχουν επιμεληθεί οι, 

Φιλία Βόντα, M. Nikulin (Bordeaux 

II), N. Limnios (Compiègne), και C. Huber-Carol (Paris V) στη 

σειρά Statistics for Industry and Technology του εκδοτικού οίκου 

Birkhäuser. Ο κύριος στόχος της σειράς αυτής είναι η ανάδειξη 

του πρωταρχικού ρόλου που διαδραματίζει η Στατιστική 

Επιστήμη στην Τεχνολογία και τη Βιομηχανία. Οι αυξανόμενες 

απαιτήσεις στους τομείς αυτούς και η ανάγκη ανάπτυξης νέων 

στατιστικών μεθοδολογιών έχει δημιουργήσει ένα ενεργό και 

πολύτιμο νέο πεδίο επιστημονικής έρευνας. Οι τόμοι της σειράς 

καλύπτουν νέες και αναδυόμενες στατιστικές μεθοδολογίες και 

πραγματεύονται τις δυνατότητες εφαρμογής τους στην πράξη.

Έμπνευση για τη θεματολογία αυτού του τόμου έδωσαν οι 

εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου BIOSTAT2006 «International 

Conference on Statistical Models for Biomedical and Technical 

Systems» που συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και το Seminaire Europeen «Méthodes Mathematiques pour l’ 

Analysé de Survie, Fiabilité et Qualité de Vie», (Γαλλία) στη Λεμεσό 

από τις 29-31 Μαΐου 2008. 

Ο τόμος αποτελείται από επιλεγμένες εργασίες που 

παρουσιάστηκαν στο BIOSTAT2006 αλλά και από άλλες 

προσκεκλημένες εργασίες που πραγματεύονται τρέχοντες 

ερευνητικούς προβληματισμούς και ερευνητικά ενδιαφέροντα 

στους τομείς της ανάλυσης επιβίωσης και της αξιοπιστίας 

τεχνολογικών συστημάτων. Ο τόμος αποτελείται από 37 

κεφάλαια κατανεμημένα σε εννέα ενότητες που περιλαμβάνουν 

θέματα όπως Θεωρία Αξιοπιστίας, Ανάλυση λογοκριμένων 

δεδομένων, Ποιότητα Ζωής, Πειραματικούς Σχεδιασμούς, 

Μοντέλα Cox και Μέτρα απόκλισης ενώ το τελευταίο κεφάλαιο 

αναφέρεται σε νέες στατιστικές προκλήσεις. Οι ενότητες αυτές 

καλύπτουν τη βασική θεωρία και μεθοδολογία που διέπει και 

εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών, τεχνολογικών, 

και βιοιατρικών μελετών με αποτέλεσμα να αποτελεί σημαντικό 

και χρήσιμο βοήθημα για φοιτητές, πτυχιούχους, ερευνητές και 

επαγγελματίες στο βιομηχανικό και ακαδημαϊκό χώρο. 

Ετερότητα και Εκπαίδευση: Ο 

Φιλόλογος και οι Παιδαγωγικές 

Προκλήσεις της Πολυπολιτισμι-

κότητας, Ιωσήφ Ιωσήφ και Γιάννος 

Σωκράτους (επιμ.), Παπαζήσης, 

Αθήνα 2008, σσ. 334.

Ο συλλογικός αυτός τόμος 

περιλαμβάνει δεκατρία κεφάλαια 

που αποδίδουν, σε μεγάλο 

βαθμό, εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν 

σε συνέδριο που διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Ελλήνων 

Κυπρίων Φιλολόγων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου το Μάρτιο του 2006. Περιλαμβάνει κεφάλαια από 

ειδικούς με γνώση και άποψη. Σκοπός είναι να συμβάλει στον 

προβληματισμό και να εμπλουτίσει τον επιστημονικό διάλογο 

γύρω από τις παιδαγωγικές προκλήσεις της ετερότητας σε μια 

πολυπολιτισμική κοινωνία.

Τις τελευταίες δεκαετίες αρκετές νέες ομάδες και κινήματα 

έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους στο χώρο των 

κοινωνικών και πολιτικών διεκδικήσεων, ιδιαίτερα στις 

χώρες μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στην διαδικασία της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης. Στο μακρύ κατάλογο των ανόμοιων 

αυτών ομάδων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παλαιότερες 

και νεότερες γενεές μεταναστών, θρησκευτικές, εθνοτικές 

και πολιτισμικές ομάδες, καθώς και γηγενείς μειονότητες. 

Υπάρχουν, επίσης, ομάδες με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και 

ευαισθησίες σε συγκεκριμένα κοινωνικά, δημογραφικά, εθνικά 

και άλλα θέματα. Η αποδοχή των ομάδων αυτών από το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, μερικές φορές προσκρούει σε 

στερεότυπα και αντιλήψεις παλαιοτέρων εποχών, που βλέπουν 

με επιφυλάξεις ομάδες και τρόπους ζωής που επιτείνουν την 

ετερότητα. Οι προκλήσεις της διαφορετικότητας προς την 

κοινωνική συνοχή και τα επικρατούντα συστήματα αξιών 

μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν κοινωνικές αναταράξεις 

αν δεν αντιμετωπισθούν συναινετικά με δημιουργικό 

διάλογο, ανοικτό πνεύμα, διαπαιδαγώγηση και συμμετοχικές 

δημοκρατικές διαδικασίες.

Πέρα από τους επιμελητές, οι άλλοι συγγραφείς κεφαλαίων 

που περιλαμβάνονται στο βιβλίο είναι οι: Κώστας Αγγελάκος, 

Αθανάσιος Ε. Γκότοβος, Niyazi Kızılyürek, Χριστίνα Κουλούρη, 

Γιώργος Κ. Μύαρης, Παναγιώτης Νούτσος, Γιάννης Παπαδάκης, 

Λευτέρης Παπαλεοντίου, Βασίλης Τσάφος, Παύλος Χαραμής, 

Γεωργία Η. Χαριτίδου, Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Λοϊζίδου.

Περάστε για έναν καφέ. 

Σχέσεις οικογένειας και σχολείου 

στην κόψη της διαφορετικότητας, 

Ελένη Φτιάκα, Ταξιδευτής, Αθήνα 

2008, σσ. 267, ISBN: 960 - 6748 - 25 

– 7.

Ποια είναι σήμερα η σχέση 

Σχολείου και Οικογένειας παιδιών 

με ειδικές ανάγκες; Πού βρίσκονται 

οι ακτιβιστές γονείς στην Ελλάδα και την Κύπρο, των οποίων οι 

αγώνες άνοιξαν τους δρόμους για την ψήφιση νέας νομοθεσίας 

και τη διαγραφή μιας καινούργιας πορείας; Πού κατέληξαν τα 

δικά τους παιδιά; Τί προοπτικές έχει ο σημερινός γονιός και το 

ανάπηρο παιδί του στις δύο χώρες; 

Το βιβλίο Περάστε για έναν καφέ έχει στόχο να απαντήσει 

στα ερωτήματα αυτά. Βασίζεται στη συνεργασία μερικών από 

τα πιο γνωστά ονόματα στο χώρο της ειδικής και της ενιαίας 
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εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο και αντλεί από 

πρόσφατη έρευνα και από πείρα πολλών ετών ενασχόλησης με 

τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα σχολεία και τους γονείς τους. 

Η ελπίδα της προσέγγισης των γονέων και των 

εκπαιδευτικών σε ένα κοινό «τραπέζι» διαρκούς διαλόγου για 

την καταβολή αμοιβαίας προσπάθειας, ώστε να καλυφθούν με 

επάρκεια οι ανάγκες των παιδιών με δυσκολίες ή αναπηρίες, 

έκανε δυνατό αυτό το βιβλίο. 

Συνεργασίες βιβλιοθηκών. Μια 

συστημική προσέγγιση, Φίλιππος 

Τσιμπόγλου, Παπασωτηρίου, Αθήνα 

2008, σσ. 496, ISBN: 9789607182029

Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα 

αφενός των είκοσι και πλέον 

χρόνων ενεργού δραστηριοποίησης 

του συγγραφέα στο χώρο της 

επιστημονικής πληροφόρησης 

και των βιβλιοθηκών και αφετέρου της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της 

διδακτορικής διατριβής του στο Τμήμα Αρχειονομίας και 

Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το βιβλίο επικεντρώνεται στο πεδίο συνεργασιών των 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της δικτυακής, 

ψηφιακής επιστημονικής πληροφόρησης. Αποσκοπεί στη 

δημιουργία του βασικού νοητικού υποδείγματος (conceptual 

model) ενός «Συστήματος Συνεργασίας Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών». 

Το υπόδειγμα της «Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης», δηλαδή 

της συγκέντρωσης όλης της διαθέσιμης καταγεγραμμένης 

γνώσης σε ένα χώρο, δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή 

πραγματικότητα. 

Στη σύγχρονη βιβλιοθήκη η πλάστιγγα γέρνει σταδιακά από 

την απόκτηση, συγκέντρωση και οργάνωση πληροφοριακού 

υλικού προς την πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης, τη 

διασύνδεση και την ολοκλήρωση των πληροφοριακών 

συστημάτων και υπηρεσιών, μέσα από τη λειτουργία 

συνεργατικών-κοινοπρακτικών σχημάτων. Αξιοποιώντας τη 

συστημική σκέψη, εξετάζεται πώς η εξέλιξη των επιπέδων 

συνεργασίας των βιβλιοθηκών επηρεάζεται από τις εξελίξεις 

των εκάστοτε διαθέσιμων τεχνολογιών πληροφόρησης. Το 

κλειδί για την ερμηνεία των φαινομένων εντοπίζεται στην 

ύπαρξη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων της 

πληροφορίας στην ψηφιακή της μορφή και των δυνατοτήτων 

των Τεχνολογιών Πληροφόρησης που τις διαχειρίζονται.

Λόγω της παράδοσης σε συνεργασίες και του τεχνολογικού 

προβαδίσματος, η έρευνα προχωρεί σε μια συγκριτική 

θεώρηση της ανάπτυξης των Αμερικανικών Βιβλιοθηκών και 

των συνεργασιών που αναπτύσσονται θεωρημένων κατά 

στάδια τεχνολογικής εξέλιξης, από την ίδρυση των πρώτων 

Αμερικανικών Πανεπιστημίων μέχρι τις ημέρες μας. Παράλληλα 

συνεξετάζεται η πορεία των Γερμανικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών. Στη συνέχεια επιχειρείται μια συγκριτική θεώρηση 

των επιπέδων συνεργασίας των ελληνικών επιστημονικών 

Βιβλιοθηκών των τελευταίων 30 ετών.

Με ιδιαίτερη έμφαση διερευνάται το διεθνές περιβάλλον 

και η ανάπτυξη της αγοράς έντυπων και ηλεκτρονικών 

περιοδικών, οι αναδυόμενοι εναλλακτικοί τρόποι επιστημονικής 

επικοινωνίας και τα συστημικά χαρακτηριστικά των 

κοινοπρακτικών σχημάτων, τα οποία δημιουργούνται με 

τη διάδοση των τεχνολογιών ψηφιακής πληροφορίας στο 

δικτυακό περιβάλλον. 

Η σύνθεση των δεδομένων πραγματοποιείται στο πεδίο 

δράσης των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και 

ολοκληρώνεται με τη διαμόρφωση ενός υποδείγματος 

συνεργασίας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Ε Κ ΔΟ ΣΕ Ι Σ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Μερικής φοίτησης για επαγγελματίες,  
στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα

Πλήρους φοίτησης, στην Αγγλική

Για πληροφορίες 

επικοινωνήστε με 

το 2289 2413

Προσφέρονται  

και υποτροφίες.

Μ Ι Α  Μ Ο Ν Α Δ Ι Κ H  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ H  Ε Μ Π Ε Ι Ρ I Α  Γ Ι Α

Ηγέτες με Όραμα
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οποίες πρεσβεύει το Πανεπιστήμιο.

Ο νέος λογότυπος δεν έχει 

πλαίσιο, κάτι το οποίο συνάδει και 

με το αρχικό σκαλιστό σχέδιο που 

διακοσμεί την κασέλα του 19ου 

αιώνα και χρησιμοποιήθηκε ως το 

έμβλημα του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Είναι πιο λιτός, πιο ελεύθερος και 

πιο ευανάγνωστος, ειδικά όταν 

εφαρμόζεται σε μικρότερα μεγέθη. 

Για την αρμονική συνύπαρξη 

συμβόλου - γραφής χρησιμοποιήθηκε 

μια κλασσική, διαχρονική 

γραμματοσειρά που συνάδει με τον 

χαρακτήρα και δομή του συμβόλου.

Τα χρώματα τα οποία έχουν 

επιλεγεί, το πορτοκαλί, το κίτρινο 

και το πράσινο, παραπέμπουν στο 

χρυσοπράσινο χρώμα της κυπριακής 

φύσης. Το χρυσό του συμβόλου 

αντιπροσωπεύεται από το πορτοκαλί 

και το κίτρινο, χρώματα τα οποία 

υποδηλώνουν ενέργεια, ζωτικότητα, 

πνευματικότητα και επικοινωνία. Το 

πράσινο της γραφής υποδηλώνει 

μάθηση, ανάπτυξη, φρεσκάδα και 

ελπίδα. Επίσης, ο «σταυρωτός» 

συνδυασμός των χρωμάτων του 

συμβόλου (πορτοκαλί - κίτρινο) 

δημιουργεί μια αίσθηση κίνησης και 

προσδίδει ζωντάνια και δυναμισμό.

Η ανανέωση του λογότυπου 

προτάθηκε από το Γραφείο 

Αποφοίτων του Πανεπιστημίου, 

το οποίο συνεργάστηκε με 

εξωτερικούς συμβούλους, μέλη 

του ακαδημαϊκού προσωπικού και 

απόφοιτους. Η πρωτοβουλία του 

Γραφείου Αποφοίτων αφορούσε 

αρχικά το ίδιο το Γραφείο, το οποίο 

και χρησιμοποιεί τον νέο λογότυπο 

από τις 13 Σεπτεμβρίου 2007, 

ημερομηνία κατά την οποία η χρήση 

του εγκρίθηκε από το Πρυτανικό 

Συμβούλιο. 

Ο ίδιος λογότυπος επιλέχθηκε 

μεταξύ τριών σχεδίων από τη 

συνεδρία της Συγκλήτου (2 Ιουλίου 

2008), για να αποτελέσει πλέον το 

σύμβολο του Πανεπιστημίου.

Ο Τομέας Προώθησης και 

Προβολής της Πρυτανείας θα 

εκδώσει σχετικό οδηγό χρήσης 

του λογότυπου, ώστε να υπάρχει 

ομοιομορφία και να ενισχυθεί η 

εικόνα του Ιδρύματος.

την προστασία των διαδόχων του 

Θρόνου της Δανίας και της Ισπανίας 

και αποτελεί πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Φορέα Περιβάλλοντος 

(European Environment Agency). 

Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν το 

μόνο Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο που 

βραβεύθηκε μαζί με το Πανεπιστήμιο 

της Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας 

και το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο 

των ΗΠΑ, το οποίο έλαβε το πρώτο 

βραβείο. 

Στην έκθεση COPENMIND 2008, 

μια έκθεση αφιερωμένη στην 

έρευνα, την τεχνολογία και την 

καινοτομία, στο πλαίσιο της οποίας 

πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός, 

συμμετείχαν 156 πανεπιστήμια από 

52 χώρες ανά το παγκόσμιο. Σκοπός 

του Βραβείου είναι να αναγνωρίσει, σε 

παγκόσμιο επίπεδο, τα επιτεύγματα 

Πανεπιστημίων και Ερευνητικών 

Κέντρων που αφορούν στην επιτυχή 

μεταφορά τεχνολογίας και την 

αξιοποίησή της σε πρακτικό επίπεδο, 

με ουσιαστικά οφέλη για την κοινωνία 

και το περιβάλλον. 

Το Βραβείο απενεμήθηκε στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου για την έρευνα 

που διεξήχθη υπό την καθοδήγηση 

του Καθηγητή του Τμήματος 

Χημείας Άγγελου M. Ευσταθίου, 

στην καταλυτική αντιρρυπαντική 

τεχνολογία (καθαρισμός αέριων 

βιομηχανικών αποβλήτων από τα 

οξείδια του αζώτου). Η εν λόγω 

έρευνα οδήγησε σε Διπλώματα 

Ευρεσιτεχνίας (Αμερικάνικη και 

Ευρωπαϊκή πατέντα) και σε υπογραφή 

εμπορικής συμφωνίας με τη 

μεγαλύτερη βιομηχανία σχεδιασμού 

και κατασκευών χημικής τεχνολογίας 

στην Ευρώπη (LINDE Engineering Ltd, 

Γερμανία). Στόχος της συμφωνίας 

είναι στα επόμενα τρία χρόνια να 

εισαχθεί η τεχνολογία στη βιομηχανία 

με συνολικό όγκο πωλήσεων που θα 

ξεπερνά τα €20 εκατομμύρια το χρόνο 

σε Ευρώπη, Αμερική, Aσία και Μέση 

Ανατολή. 

Η έρευνα του Καθηγητή Άγγελου 

Μ. Ευσταθίου, η οποία αναγνωρίζεται 

πλέον διεθνώς αφορά στην ανάπτυξη 

καινοτόμου πράσινης, καθαρής και 

αειφόρου καταλυτικής τεχνολογίας 

για τη μετατροπή των πολύ βλαβερών 

για την υγεία των ανθρώπων και το 

περιβάλλον αερίων ρύπων οξειδίων 

του αζώτου, οι οποίοι εκπέμπονται 

από τα καυσαέρια που παράγονται 

από βιομηχανικές μονάδες, σε αβλαβή 

αέρια προϊόντα. Η καινοτομία αυτή θα 

επιφέρει επιπλέον σημαντική μείωση 

στο κόστος επένδυσης και λειτουργίας 

της υφιστάμενης τεχνολογίας, η 

οποία κάνει χρήση αμμωνίας για την 

επεξεργασία των οξειδίων του αζώτου 

σε θερμοκρασίες 200-400oC, σε σχέση 

με την προτεινόμενη καινοτόμο 

τεχνολογία που κάνει χρήση 

υδρογόνου σε πολύ χαμηλότερες 

θερμοκρασίες, 120-140oC. 

Το βραβείο αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και για την Κύπρο γενικότερα, αφού 

οι συναγωνιζόμενοι αποτελούσαν 

έγκριτα και διεθνώς αναγνωρισμένα 

Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 

σε θέματα τεχνολογικής έρευνας και 

καινοτομίας.

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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κοινωνίας του 21ου αιώνα. 

Τέλος, απηύθυνε τα ειλικρινή του συγχαρητήρια στο 

Συμβούλιο, τη Σύγκλητο, την ακαδημαϊκή κοινότητα του 

Πανεπιστημίου και το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, 

Αξιολόγησης και Ανάπτυξης, για το σημαντικό έργο που επιτελεί, 

ευχόμενος για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στη συνεχή 

ακαδημαϊκή προσπάθεια για βελτίωση, ανάπτυξη και καταξίωση 

στο χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. 

πιο συγκρατημένες, εκτός από τα παιδιά και τους νέους 

που έσφυζαν από ζωή και ενέργεια, σαφώς μια ελπίδα 

ότι μπορεί να ξαναβρεί κάτι από τον παλιό ρυθμό της η 

ρωμιοσύνη της Καρπασίας, ότι μπορεί να βρεθεί το παλιό 

νήμα της ζωής του τόπου.

Οι δύο αυτές εξορμήσεις του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. δεν είχαν 

καθόλου τον συμβατικό χαρακτήρα περιοδεύοντος θιάσου. 

Επρόκειτο κάτι σαν ένα προσκύνημα, μια προσφορά 

στους ανθρώπους βασανισμένων τόπων όπου άλλοτε ο 

ελληνισμός μεγαλουργούσε, αλλά και μια διαφορετική 

βίωση των νοημάτων του πανάρχαιου μύθου που 

εγκατοικεί στο συγκλονιστικό αυτό δημοτικό τραγούδι. Για 

την παράσταση του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες 

παραλλαγές από την Κύπρο κυρίως, αλλά και από την 

Κρήτη, τον Πόντο, τα Δωδεκάνησα, τη Στερεά Ελλάδα, την 

Ήπειρο και τη Μακεδονία. Ως εισαγωγή χρησιμοποιήθηκε 

η συγκλονιστική ερμηνεία του τραγουδιού από τον Κύπριο 

ποιητάρη Αντρέα Μαππούρα και η σκηνοθεσία στηρίχτηκε 

στον αρχαϊκό ήχο ενός πραγματικού κυπριακού αργαλειού, 

αυτού της Φωτεινής Ανδρέου από το Νέο Χωριό της Πάφου. 

Η δραματοποίηση των παραλλαγών και η σκηνοθεσία 

ήταν του Μιχάλη Πιερή, το σκηνικό και τα κουστούμια του 

Χρίστου Λυσιώτη, η μουσική του Ευαγορα Καραγιώργη, 

υπεύθυνη παραγωγής και βοηθός σκηνοθέτης η Σταματία 

Λαουμτζή. Τους κύριους ρόλους ερμήνευσαν η Μύρια 

Χατζηματθαίου (αφηγήτρια και μάνα), οι Χάρης Ιωσηφίδης, 

Δημήτρης Πιτσιλλής και Βασίλης Καραολής (οι τρεις 

πρωτομάστορες) οι, Νάγια Θεοδώρου, Αγγέλα Σαββίδου 

και Μυράντα Νυχίδου (οι τρεις εντοιχισμένες αδελφές) και 

Χορός οι, Χριστίνα Πιερή, Μάριος Χαραλάμπους, Νικόλας 

Κακκούφας, Ευτυχία Γεωργίου, Άθως Κωνσταντινίδης, 

Στέλλα Μιχάήλ, Ελένη Ευθυμίου, Σταύρος Αροδίτης, 

Μάκης Αλαμπρίτης, Στέφανος Πελεκανής, Πέτρος 

Μιχαήλ. Η μουσική του Ευαγόρα Καραγιώργη παίχτηκε 

ζωντανή επί σκηνής με τον ίδιο τον συνθέτη στο λαούτο 

και τους Ειρηναίο Κουλλουρά (κοντραμπάσο), Ανδρέα 

Χριστοδούλου (βιολί), Μαρίνα Κατσαρή (κλαρίνο) και 

Γιάννη Σούλο (νταούλι). Την τεχνική υποστήριξη είχαν οι 

Αργύρης Χατζηνικολάου και Αλέκος Χριστοδούλου.
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ΤΟ Θ.Ε.ΠΑ.Κ. ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ  
ΗΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΠΑΣΙΑ

στον μέγιστο βαθμό την παραγωγή έρευνας, σκέψης και ταλέντου, 

προς όφελος της δημιουργίας αξίας και ανάπτυξης».

Στο πλαίσιο τέτοιων συνεργασιών συνδυάζεται και 

αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η εμπειρία του επιχειρηματικού 

και ακαδημαϊκού κόσμου, προσφέροντας μια διαφορετική 

προσέγγιση στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση 

της οικονομίας του τόπου μας. 

Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τα εγκαίνια της έκθεσης και η παρουσίαση του εργαστηρίου 

έγινε την 1η Σεπτεμβρίου 2008 στο Σκαλί Αγλαντζιάς. Στο πλαίσιο 

της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση της διαδικασίας και του 

αποτελέσματος από τους συμμετέχοντες. Ο Επίκουρος Καθηγητής 

Μάριος Φωκάς, προσωρινός Πρόεδρος του προγράμματος 

αρχιτεκτονικής, αναφέρθηκε στη σημασία των εργαστηρίων 

κατασκευής στην αρχιτεκτονική παιδεία, διαδικασία που στοχεύει 

στην επαφή των φοιτητών με τους όρους της πραγματικής 

κατασκευής και την προώθηση της Αρχιτεκτονικής δημιουργικής 

σκέψης μεταξύ φοιτητών διαφορετικών ακαδημαϊκών 

περιβαλλόντων και ετών. Η κατασκευή, προϊόν του εργαστηρίου, 

θα παραμείνει στο βράχο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2009.

ΘΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2008
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