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ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
Τον διακεκριμένο διεθνώς

οι οποίοι είχαν την ευκαιρία

νομικό επιστήμονα Καθηγητή

να συνομιλήσουν με το Γενικό

Συμεών Συμεωνίδη είχε την

Εισαγγελέα και τον Υπουργό

ευκαιρία να απολαύσει το κοινό

Παιδείας και Πολιτισμού αλλά

στη διάλεξη που σηματοδότησε

και να ανταλλάξουν απόψεις

την έναρξη λειτουργίας

με τον ομιλητή, ο οποίος τους

του Τμήματος Νομικής που

συνεχάρη για την επιτυχία τους

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη,

να εισαχθούν με πολύ υψηλές

30 Οκτωβρίου 2008.

βαθμολογίες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το παρόν έδωσαν, εκφράζοντας την υποστήριξή τους

Η ομιλία του Καθηγητή Συμεών Συμεωνίδη είχε θέμα τα

προς το νέο Τμήμα, υψηλά ιστάμενοι αξιωματούχοι και

μεγάλα διλήμματα που απασχολούν το Ιδιωτικό Διεθνές

πολιτειακοί παράγοντες όπως, ο Γενικός Εισαγγελέας της

Δίκαιο. Ποιο δίκαιο επικρατεί όταν οι διάδικοι είναι υπήκοοι

Δημοκρατίας, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, οι

άλλης χώρας από αυτή όπου διεξήχθη το αδίκημα; Ποια

Πρόεδροι και μέλη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών

είναι τα δικαιώματα του πολίτη που, εν μέσω της παγκόσμιας

Νομικών και Παιδείας, ο τέως Γενικός Εισαγγελέας, Πρόεδροι

οικονομικής κρίσης, έχει επενδύσεις στο εξωτερικό; Αυτά

Δικαστηρίων και Δικαστές, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού

και άλλα ερωτήματα απασχόλησαν το κοινό κατά την πολύ

Συλλόγου Λευκωσίας και αρκετοί δικηγόροι. Σημαντική ήταν

ενδιαφέρουσα παρουσίαση, η οποία αποτέλεσε το αντικείμενο
Συνεχίζεται στη σελίδα 19

και η παρουσία των 36 νέων φοιτητών του Τμήματος Νομικής

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΟΥ BERTRAND BOUVIER
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου με την ευκαιρία
της αναγόρευσης του Καθηγητή Bertrand Bouvier σε Επίτιμο
Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, εξέθεσε σε ειδικό χώρο

Σε όλους τους συναδέλφους
και τις οικογένειές τους
ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο
και Παραγωγικό
το 2009.

στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (Καλλιπόλεως 75) τους πιο κάτω
τίτλους από την εργογραφία του.
Δημοτικά Τραγούδια: Από Χειρόγραφο της Μονής των
Ιβήρων. Αθήνα: Εκδόσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1960. Le Mirologue de
la Vierge: Chansons et Poèmes Grecs sur la Passion du
Christ, Genève: Imprimerie du “Journal de Genève”, 1976.

Αντί αποστολής Χριστουγεννιάτικων Καρτών

Improvisateurs Chypriotes: Une Journée avec les Poètes

στους συναδέλφους, φίλους και συνεργάτες,
το Πανεπιστήμιο συνεισφέρει στο ∆ημοτικό Σχολείο

Populaires des Kokkinochoria (σελ. 22-34) στο “Contri-

και στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου.

bution de Chypre à la Civilisation Néo-hellénique: Actes
du VIIIème Congrès International des Néo-hellénistes des
Universités Francophones”, Montpellier, 10-11-12 mai 1984.
Η Εκδοτική Δραστηριότητα των Ελλήνων κατά την ΑναΣυνεχίζεται στη σελίδα 19
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UCY VOICE – ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ!
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του
Πανεπιστημίου Κύπρου λειτουργεί
εδώ και δύο χρόνια περίπου. Τους
τελευταίους μήνες, ο UCY Voice μπήκε
σε νέα τροχιά και ευελπιστούμε να
γίνει το αγαπημένο μέσο ενημέρωσης
και ψυχαγωγίας τόσο των φοιτητών
όσο και των υπολοίπων μελών της
πανεπιστημιακής κοινότητας.
Η ίδρυση και λειτουργία του UCY
Voice έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο
κενό όσον αφορά την προβολή
και την προώθηση του έργου του
Πανεπιστημίου, το οποίο δεν τυγχάνει
πάντα της αρμόζουσας προβολής και
δημοσιότητας από τα ΜΜΕ. Ο UCY Voice θα δώσει την αναγκαία

συνέπεια, υπευθυνότητα και πολύ χιούμορ. Το πρόγραμμα του

ώθηση και προβολή ώστε να γίνει γνωστό το έργο του

σταθμού καλύπτει τις πιο σημαντικές ζώνες και περιλαμβάνει

Πανεπιστημίου στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

ενημερωτικές και μουσικές εκπομπές καθώς και εκπομπές

Ο ραδιοφωνικός σταθμός στηρίζεται κυρίως στους

συνεντεύξεων. Ο UCY Voice εκπέμπει στους 95,2 FM και στην

φοιτητές για τη λειτουργία του, των οποίων η συμμετοχή

ηλεκτρονική διεύθυνση www.ucyvoice.ucy.ac.cy. Μπορείτε να

μέχρι σήμερα είναι μεγάλη και ενθουσιώδης. Φιλοδοξία όλων

στέλνετε Δελτία Τύπου και ανακοινώσεις στην ηλ. διεύθυνση:

μας είναι να καταστεί ο UCY Voice ένας χώρος ελεύθερης

infoucyvoice@ucy.ac.cy. Επικοινωνία: ucyvoice@ucy.ac.cy, τηλ:

ανταλλαγής απόψεων και διαλόγου που θα διακρίνεται από

2233 5077 εσωτ. 35.

͓͕͎͎͔͈͓͈͔͈͓͔͈͓͎͍͙͎͔͈͓͕͈͓͂͆͑͊͒͐͑͐͊͋̓͐͌
ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
Την αμέριστη υποστήριξή της δήλωσε η Επιτροπή

εξουσία κ.ο.κ. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι το Τμήμα

Νομικών της Βουλής προς το νεοσύστατο Τμήμα

Νομικής θα συνεισφέρει ενεργά στο να αρχίσει η συζήτηση

Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνάντηση

περί πολλών θεμάτων που χρήζουν άμεσης βελτίωσης

που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2008, στην

και θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό διαδικασιών και

Πανεπιστημιούπολη. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν

νομοθεσίας. Σε ερώτημα για το κατά πόσο το Τμήμα

ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωνάς Νικολάου και οι

μπορεί να συνδράμει στη συνεχή επιμόρφωση του νομικού

βουλευτές κ.κ. Αριστοφάνης Γεωργίου και Νικόλας

κόσμου ο κ. Γαγάτσης απάντησε θετικά και δήλωσε ότι είναι

Παπαδόπουλος. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου

έτοιμο να ανταποκριθεί στα σχετικά αιτήματα, όταν του

συμμετείχαν ο Πρύτανης, ο Προεδρεύων του Τμήματος και

υποβληθούν.

Κοσμήτορας, Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης και τα μέλη
του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος.
Κατά τη συνάντηση αποτυπώθηκε η πρόθεση όλων να

Συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω στελέχωση
του Τμήματος, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την
απρόσκοπτη ανάπτυξή του και η ετοιμασία κειμένων

συνεργαστούν στενά για το κοινό συμφέρον και για τον

προς συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων που απασχολούν

εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του συστήματος απονομής

το νομικό κόσμο και την κοινωνία γενικότερα, όπως είναι

δικαιοσύνης στην Κύπρο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε

η επιμόρφωση των Δικαστών βάσει διεθνών πρακτικών,

ο Πρύτανης, «επιθυμούμε να αναπτύξουμε ένα διάλογο

η προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η

με το νομικό κόσμο του τόπου και να συμβάλουμε, όπου

διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις οικογενειακών διαφορών.

χρειάζεται, με την εμπειρογνωμοσύνη μας». Ο κ. Νικολάου

Η συζήτηση έλαβε τέλος με την υπόσχεση που

με τη σειρά του προσέθεσε ότι είναι ευχής έργον να έχουν

έδωσαν όλοι να βρίσκονται σε συνεχή επαφή, ώστε να

τη δυνατότητα οι νομικοί επιστήμονες να παρεμβαίνουν με

ωφεληθεί η Κύπρος τα μέγιστα από τη νέα δυναμική

κριτική σκέψη αλλά και διάθεση σε θέματα που αφορούν

που δημιουργείται πλέον με τη λειτουργία του Τμήματος

στους νόμους που τίθενται για ψήφιση, στη Δικαστική

Νομικής.
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ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται
αιτήσεις για το πρόγραμμα Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση

και να τους προετοιμάσει για έρευνα σε επίπεδο διδακτορικού.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία

για την ακαδημαϊκή χρονιά που αρχίζει το Σεπτέμβριο του

να συνεχίσουν στο Διδακτορικό πρόγραμμα οικονομικών

2009. Το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του

του Πανεπιστημίου Κύπρου ή και σε κορυφαία Διδακτορικά

2007, προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα και μπορεί να

προγράμματα ανά τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες

συμπληρωθεί εντός δώδεκα μηνών. Αποτελείται από μαθήματα

επικοινωνείστε μέσω ηλ. ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

οικονομικής θεωρίας και οικονομετρίας και στοχεύει να δώσει

econmsc@ucy.ac.cy και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

στους φοιτητές πρακτικά εργαλεία οικονομικής ανάλυσης αλλά

http://www.econ.ucy.ac.cy/meca.htm

͓͕͈͔͈͓͕͓̈́͗͂͒͒͊͂͆͐͌͐
Με ξεχωριστό τρόπο γιόρτασαν τη
διάκριση Committed to Excellence in Europe
του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας
EFQM, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης που
πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2007 από
διαπιστευμένους από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας
επικυρωτές, οι συντελεστές της συγκεκριμένης επιτυχίας. Με
την πραγματοποίηση της έβδομης Τελετής Απονομής των
Ευρωπαϊκών Διακρίσεων και την άφιξη του βραβείου στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Πρύτανης κάλεσε τους συντελεστές σε
μια ειδική συνάντηση εορτασμού της μεγάλης αυτής επιτυχίας.
Στις 3 Νοεμβρίου 2008, η Αίθουσα Συγκλήτου ανέλαβε
ρόλο στέγασης μιας καθ’ όλα ζεστής ατμόσφαιρας υποδοχής
του βραβείου. Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών,
Ανδρέας Χριστοφίδης ύψωσε το βραβείο, το οποίο
καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκομένους. Ο
ίδιος κλήθηκε στη συνέχεια να κόψει πρώτος την τούρτα,
παραδίνοντας τα ηνία στο Γλαύκο Χρίστου, το Φίλιππο
Παττούρα και την Έλενα Ζωμενή-Ασσιώτη.
Ο Πρύτανης υπογράμμισε για ακόμα μία φορά πως η
συγκεκριμένη διάκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Ποιότητας (EFQM), αποτελεί το πρώτο βήμα του οργανισμού
προς την ευρωπαϊκή επιχειρηματική αριστεία, καθώς
αντανακλά σε όλους μας και επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το
Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί έναν οργανισμό, ο οποίος
μπορεί να επιτύχει την αριστεία σε όλες του τις δράσεις,
ακαδημαϊκές και διοικητικές. Ακολούθως, συνεχάρηκε και
απένειμε πλακέτες στους ιδιοκτήτες των έργων Ανδρέα
Χριστοφίδη, Φίλιππο Παττούρα και Γλαύκο Χρίστου, στη
Συντονίστρια ´Ελενα Ζωμενή-Ασσιώτη, καθώς και σε όλα τα
μέλη των Ομάδων Εργασίας για την εξαιρετική δουλειά που
επιτέλεσαν. Τιμητικές πλακέτες παρέλαβαν οι, Αντώνης Κάκας,
Μαρίνα Πετρίδου και Βασίλης Παναγιώτου, Ειρήνη Καραμάνου,
Χρυσάνθη Λοϊζίδου, Μενέλαος Μενελάου, Δέσποινα Χαπούπη
και Κυριάκος Ματθαίου, Ελένη Κωστέα, Βάκης Ανδρέου, Άκης
Σωφρονίου, Άννα Ζεμπύλα, Σάββας Χριστοδούλου, Βάσος
Ολύμπιος, Κώστας Ματσούκας και Χριστιάνα Ιεροδιακόνου.
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ
͙͔͉͈͍͔͓͓͖͓͈͓͑͒͂͌͂͐͗͆͊͒͐͂͊͒͊
Με μεγάλη ικανοποίηση σας ανακοινώνουμε ότι το
Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει επιτύχει να αναλάβει τη διοργάνωση
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Χειροσφαίρισης που θα διεξαχθεί
τον Ιούνιο του 2010.
Γνωρίζοντας τον έντονο συναγωνισμό που υπήρχε στη
διεκδίκηση των πρωταθλημάτων από χώρες όπως η Κροατία
και η Πορτογαλία, που είναι παραδοσιακά ισχυρές στο άθλημα
αυτό, αλλά και στον κόσμο γενικότερα, είμαστε υπερήφανοι για
την επιτυχία μας.
Η απόφαση της Ένωσης Αθλητισμού Ευρωπαϊκών
Πανεπιστημίων (European University Sports Association), είναι
απόδειξη της εκτίμησης που χαίρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου
τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και την Παγκόσμια Ομοσπονδία
Πανεπιστημιακού Αθλητισμού ιδιαίτερα μετά τη διοργάνωση
του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Beach Volley φοιτητών/τριών
τον Ιούνιο του 2006 στον Πρωταρά.

͉͈͔͓͔͕͓͔͕͎͓͔͈͍͕͂͌͊͋͆͆͑͊͗͊͆͐͑͂͆͑͊͊͐
Το χειμερινό εξάμηνο, οι

Στα ομαδικά αθλήματα οι ομάδες του

αντιπροσωπευτικές ομάδες του

Πανεπιστημίου μας αντιπροσώπευσαν

Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχαν σε

με τον καλύτερο τρόπο. Η ομάδα

όλα τα ατομικά και ομαδικά αθλήματα

Futsal ανδρών κατέκτησε επάξια

που διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία

το πρωτάθλημα. Η Καλαθόσφαιρα

Πανεπιστημιακών Αγώνων (Κ.Ο.Π.Α.).

γυναικών και η Πετόσφαιρα ανδρών

Στους Παγκύπριους

κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη

Πανεπιστημιακούς Αγώνες Ανωμάλου

θέση αντίστοιχα στους Παγκύπριους

Δρόμου γυναικών 2.000μ. και ανδρών

Πανεπιστημιακούς Αγώνες.

4.000μ., το Πανεπιστήμιο Κύπρου
κατέκτησε την πρώτη τιμητική θέση

Οι αθλητές και οι ομάδες του
Πανεπιστημίου Κύπρου θα τιμηθούν

στον ομαδικό γυναικών και τη δεύτερη στον ομαδικό ανδρών.

σε ειδική τελετή βράβευσης που διοργανώνει κάθε χρόνο η

Οι φοιτήτριες Μαρία Χριστοφή και Κωνσταντίνα Πράτση

Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακών Αγώνων (Κ.Ο.Π.Α.) και

κατέλαβαν την δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στο ατομικό

από το Γραφείο Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου στις

γυναικών.

ετήσιες βραβεύσεις 2008-2009.

͉͓͈͙͎͔͕͎͍͓͔͔͎͓͆͋͆̓͊̓͌͊͐͐͑͆͌͊͂͌͐̈́͐͆͗͊͂-&$-&;*0
Ο γνωστός Γάλλος συγγραφέας Jean-Marie Gustave Le Clezio είναι ο φετινός βραβευθείς με Νόμπελ
λογοτεχνίας. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει αρκετά από τα βιβλία του σε ελληνική
μετάφραση, τα οποία και εκθέτει στη Βιβλιοθήκη. Ο συγγραφέας στα έργα του μεταφέρει τον αναγνώστη
σε εξωτικά μέρη όπως η Σαχάρα και το Μεξικό, αλλά και το Παρίσι και το Λονδίνο. Στην έκθεση, που
βρίσκεται στο χώρο εξυπηρέτησης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, μπορείτε να βρείτε και την πρώτη του
νουβέλα με τίτλο Έρημος, με την οποίαν έγινε γνωστός. Το έργο θεωρήθηκε αριστούργημα και απέσπασε
βραβείο από τη Γαλλική Ακαδημία το 1980. Άλλα γνωστά έργα του συγγραφέα είναι: Το μεξικάνικο όνειρο ή
η διακεκομμένη σκέψη (Ωκεανίδα), Το χρυσόψαρο: μυθιστόρημα (Πατάκης), Άνοιξη και άλλες εποχές: διηγήματα (Ωκεανίδα), Ονίτσα
μετάφρ. Παλλαντίου (Ωκεανίδα), Έρημος: μυθιστόρημα (Καστανιώτης), Το πρόστιμο (Σύγχρονη Εποχή), Μόντο και άλλα διηγήματα
(Χατζηνικολής), Μαρτίνος και άλλα διηγήματα (Χατζηνικολής).
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ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
Στο πλαίσιο της εκστρατείας προώθησής τους στο
εξωτερικό, το Πρόγραμμα ΜΒΑ μαζί με το Πανεπιστήμιο

Φινλανδία.
Η διοργάνωση της Έκθεσης υποστηρίζεται, μεταξύ

Κύπρου εκπροσωπήθηκαν, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού

άλλων, από την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και την

Γραφείου Κύπρου, στην 28η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Study

Επιτροπή για θέματα Οικογένειας και Νεολαίας της Μόσχας.

in Europe/Education and Career, που πραγματοποιήθηκε στο

Στενή συνεργασία υπάρχει επίσης, μεταξύ άλλων, με την

εκθεσιακό κέντρο Gostiniy Dvor της Μόσχας από τις 13 – 15

αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Ρωσία, την

Νοεμβρίου 2008.

Γερμανική ακαδημαϊκή υπηρεσία (DAAD), την CampusFrance,

Η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Study in Europe/Education

το British Council, τα American Councils for International

and Career, που άρχισε να διοργανώνεται στη Μόσχα από

Education και την Ολλανδική Οργάνωση για διεθνή συνεργασία

το 1994 ανά διετία, θεωρείται ένα σημαντικό γεγονός στην

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (NUFFIC).

εκπαιδευτική ζωή της Ρωσίας, αφού είναι ευρέως αποδεκτή

Η Έκθεση Study in Europe, είναι η νέα δικτυακή πύλη της

ανάμεσα στους επισκέπτες της, που είναι μεταξύ άλλων,

Ε.Ε. για την προώθηση της ελκυστικότητας της ευρωπαϊκής

φοιτητές, καθηγητές, εκπαιδευτικοί σύμβουλοι, δημοσιογράφοι

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε φοιτητές από άλλα μέρη της

και επιχειρηματίες. Ο εκθεσιακός χώρος χωρίζεται σε 6

γης. Η πύλη Study in Europe (www.study-in-europe.org),

τμήματα: εκπαίδευση στο εξωτερικό, σπουδές στην Ευρώπη,

αποτελεί μέρος της ευρείας εκστρατείας για την αύξηση του

τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Ρωσία, κολλέγια στη Ρωσία,

αριθμού των φοιτητών εκτός Ευρώπης που σπουδάζουν σε

εταιρείες – εργοδότες, και υπηρεσίες παιδείας. Ο αριθμός των

χώρες της Ε.Ε. και παρέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα

επισκεπτών ξεπερνά τις 40.000, ενώ παράλληλα περισσότερα

σπουδών που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά ιδρύματα

από 500 εκπαιδευτικά ιδρύματα από τη Ρωσία και άλλες χώρες

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις διαδικασίες εγγραφής, τα έξοδα

λαμβάνουν μέρος στην Έκθεση. Μεταξύ των χωρών αυτών

των σπουδών, τις υποτροφίες και τις πληροφορίες για το

είναι: η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία,

σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Καλύπτει

η Δανία, η Ελλάδα, η Εσθονία, οι ΗΠΑ, η Ιρλανδία, η Ισπανία,

32 ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και την Κύπρο. Οι

η Ιταλία, η Λιθουανία, η Νορβηγία, η Ουγγαρία, η Ολλανδία,

χρήστες μπορούν να βρουν πληροφορίες στα αγγλικά, γαλλικά,

η Πολωνία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχία και η

ισπανικά, πορτογαλικά, αραβικά, κινέζικα και ρωσικά.

͔͙͔͕͔͎͍͕͕͓͔͈͎͕͂͑͒͂͂͐͐͂͑͐̓͒͗͊͂͋͑͒͐
Το Ωκεανογραφικό Κέντρο (Σχολή Θετικών και

υποβρυχίων οχημάτων θα βοηθήσουν στη βελτίωση των

Εφαρμοσμένων Επιστημών) απέκτησε πρόσφατα δύο αυτόνομα

αριθμητικών μοντέλων του Ωκεανογραφικού Κέντρου που

υποβρύχια οχήματα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος

προβλέπουν επιχειρησιακά την κυκλοφορία, τη θερμοκρασία

υποδομής ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΟΔΑ που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα

και την αλμυρότητα της θάλασσας γύρω από την Κύπρο.

Προώθησης ‘Έρευνας και συντονίζεται από τον Δρα Daniel

Αυτές οι προβλέψεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε επιχειρήσεις

Hayes. Ελάχιστα είναι τα ερευνητικά ωκεανογραφικά κέντρα

έρευνας και διάσωσης και στην πρόβλεψη της διασποράς

που διαθέτουν αυτά τα προηγμένης τεχνολογίας οχήματα, τα

πετρελαιοκηλίδων. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται

οποία θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά στην Ανατολική

στην ιστοσελίδα του Ωκεανογραφικού Κέντρου: http://www.

Μεσόγειο. Τα οχήματα αυτά που λειτουργούν με μπαταρίες,

oceanography.ucy.ac.cy

έχουν αυτονομία έξι μηνών και μπορούν να καλύψουν
αποστάσεις μέχρι και 4.000 χλμ. συλλέγοντας ωκεανογραφικά
στοιχεία σε βάθη από μηδέν έως χίλια μέτρα. Από την επιφάνεια
της θάλασσας έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής στοιχείων με
εξυπηρετητή του Ωκεανογραφικού Κέντρου μέσω δορυφόρου.
Κατά τη διάρκεια της αποστολής τους καταγράφουν δεδομένα,
τα οποία αφορούν τα χαρακτηριστικά της στήλης νερού όπως
είναι, η θερμοκρασία, η αλμυρότητα, το διαλυμένο οξυγόνο, η
συγκέντρωση χλωροφύλλης, τα θαλάσσια ρεύματα κ.ά.
Στόχος του προγράμματος ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΟΔΑ είναι η συνεχής
παρακολούθηση της θάλασσας της Κύπρου για να γνωρίσουμε
και να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά της. Οι μετρήσεις των

Υποβρύχια στην Παραλίμνι για δοκιμασίες το Σεπτέμβρη 2008.
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Το πρόγραμμα Roads to Respect (R2R) είναι μια

προγράμματος 3M και την Toyota Ευρώπης. Παράλληλα, είχαν

πανευρωπαϊκή εκστρατεία για σχεδιασμό και εφαρμογή

την ευκαιρία να επισκεφθούν την πόλη των Βρυξελλών και να

υψηλότερων επιπέδων οδικής ασφάλειας σε εθνικά οδικά

γνωρίσουν από κοντά την κουλτούρα και τον πολιτισμό του

δίκτυα χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία

Βελγίου. Στην πόλη Γάνδη ξεναγηθήκαν από τον δημοτικό

οργανώνεται από τον ανεξάρτητο, μη κυβερνητικό οργανισμό

σύμβουλο στην περιοχή μέσω ενός ποδηλατικού γύρου, όπου

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, σε συνεργασία με την

είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν οι ίδιοι τα μέτρα που

3M και την Toyota Ευρώπης. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται

έλαβαν οι δημοτικές αρχές ώστε να καταστήσουν την περιοχή

σε φοιτητές Πολιτικής Μηχανικής και επικεντρώνεται στην

έναν από τους πιο ασφαλείς προορισμούς.

αντιμετώπιση σημείων υψηλού κινδύνου του οδικού δικτύου,

Κατά την τελευταία ημέρα του προγράμματος κάθε

τα κοινώς καλούμενα Black Spots, με σκοπό να επιφέρει

συμμετέχων παρουσίασε το δικό του μελανό σημείο και

πιθανές και άμεσες μειώσεις των τροχαίων δυστυχημάτων,

τις προτάσεις, μεθόδους και διαδικασίες που θα πρέπει να

ειδικά των θανατηφόρων, σε

ακολουθηθούν για την αντιμετώπισή

σχετικά μικρό χρονικό διάστημα

του. Ο Μάριος Φιλίππου μετά από

και με μικρό κόστος. Οι υπεύθυνοι

ενδελεχή θεώρηση των στοιχείων

του προγράμματος παρουσίασαν

και μελετών που συνέλεξε από

το πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο

τα αρμόδια κρατικά τμήματα και

Κύπρου και επέλεξαν τον φοιτητή

υπηρεσίες, όπως είναι η Κυπριακή

Μάριο Φιλίππου, μετά από

Αστυνομία και το Τμήμα Δημοσίων

προκαταρκτική του μελέτη με θέμα,

Έργων, αλλά και γενικότερα της

Τα μελανά σημεία του κυπριακού

παρούσας κατάστασης στον

οδικού δικτύου, να συμμετάσχει στο

κυπριακό χώρο αναφορικά με τα

εν λόγω πρόγραμμα ως εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών

τροχαία δυστυχήματα, κατέληξε στο δικό του μελανό σημείο,

Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στις Βρυξέλλες από

το οποίο θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει-βελτιώσει. Το

τις 29 Σεπτεμβρίου-3 Οκτωβρίου 2008.

εν λόγω σημείο αφορά το δρόμο που ενώνει τη Λακατάμια

Οι συμμετέχοντες, με ομαδικές εργασίες, παρακολούθηση

με τη Δευτερά, στο τμήμα της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου

διαλέξεων από ειδικούς αλλά και μετά από ανταλλαγή

Μακαρίου γνωστό και ως ‘‘Στράκκα’’. Κατά την παρουσίασή του

απόψεων αποκόμισαν τις κατάλληλες και απαραίτητες γνώσεις

προτάθηκαν διάφορα διορθωτικά μέτρα αντιμετώπισης, τα

σχετικά με το πώς να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν τα

οποία έχουν ήδη παρουσιασθεί στο Τμήμα Δημοσίων Έργων

μελανά σημεία των οδικών δικτύων, στα οποία κάθε χρόνο

και τώρα είναι στο στάδιο επεξεργασίας ώστε να εφαρμοστούν

συμβαίνει ένας μεγάλος αριθμός θανατηφόρων δυστυχημάτων.

στο προσεχές μέλλον για να μην εμφανίζεται πλέον το σημείο

Επιπρόσθετα, έτυχαν ξενάγησης στις εγκαταστάσεις

αυτό στον κατάλογο των μελανών δικτύων του εθνικού οδικού

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τους χορηγούς του

μας δικτύου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Ο Θεατρικός Όμιλος του

οποίων οι τρεις έχουν διακριθεί στο

Πανεπιστημίου μια φορά την εβδομάδα.

Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ένας όμιλος

Διαγωνισμό Ερασιτεχνικού Θεάτρου του

Για το νέο ακαδημαϊκό έτος ετοιμάζει δύο

του οποίου η ιστορία ξεκινά και είναι

ΘΟΚ. Συγκεκριμένα, το 2005 με το έργο

παραστάσεις: «Τα μυστικά της αποτυχίας

άρρητα συνδεδεμένη με την ιστορία του

«Το Σκλαβί» της Ξ. Καλογεροπούλλου

μου» του Γιώργου Ηλιόπουλου, σε

Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα πρώτα του

και το 2007 με το έργο «Αναμείνατε

σκηνοθεσία Αλεξίας Παπαλαζάρου,

δειλά, αλλά φιλόδοξα βήματα έγιναν το

στο ακουστικό σας» του Hall Salwen

που θα ανέβει στα μέσα Φεβρουαρίου

1992, με την ίδρυση του Πανεπιστημίου

κατέκτησε την πρώτη θέση. Ο Θεατρικός

του 2009 και «Το λευκό δωμάτιο» του

και μέχρι σήμερα, ο Θεατρικός Όμιλος

Όμιλος δεν είναι μόνο παραστάσεις,

Μάριου Ψαρρά σε σκηνοθεσία του ιδίου,

αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους

όπως πολλοί θα έχουν την εντύπωση,

που θα ανέβει τέλη Μαρτίου του 2009.

και ενεργούς ομίλους, που διαδραματίζει

αλλά δίνει την ευκαιρία στα μέλη του

Το θέατρο, λοιπόν, δεν είναι παρά ένα

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της

να γνωριστούν μεταξύ τους και να

συνεχές ταξίδι στο χρόνο με πυξίδα τον

πολιτιστικής ζωής του ιδρύματος. Στο

έρθουν σε επαφή με το θέατρο, μέσα

πόθο για καλλιτεχνική δημιουργία και

ενεργητικό του περιλαμβάνει είκοσι

από τα διάφορα Θεατρικά Παιχνίδια

την ελεύθερη έκφραση της ψυχής και του

εννέα θεατρικές παραστάσεις εκ των

που πραγματοποιούνται στο χώρο του

σώματος!
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ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κέντρο
Διδασκαλίας και Μάθησης συνεχίζει να προσφέρει ταχύρρυθμα
μαθήματα προς τους φοιτητές. Τα μαθήματα αποσκοπούν στην
καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών για τις σπουδές τους και
καλύπτουν διάφορα θέματα.
Η 6η σειρά μαθημάτων διεξήχθη από τις 10 Σεπτεμβρίου-22
Νοεμβρίου 2008 και τα μαθήματα κάλυψαν 43 ώρες
εκπαίδευσης ως εξής:
1.

Δεξιότητες Μελέτης, Νέφη Χριστοδουλίδου, Επισκέπτρια
Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΑΓΓ

2.

Δεξιότητες Επικοινωνίας, Επαμεινώνδας Επαμεινώνδα,

Λουκά, Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα ΨΥX
6.

Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα ΔΔΕ
3.

Συγγραφή Επιστημονικού Άρθρου με τη Μορφή APA

Έρευνας, Κώστας Φάντη, ΕΕΠ, Τμήμα ΨΥΧ
7.

(American Psychological Association), Παναγιώτης

5.

Αξιοποίηση Σύγχρονων Τεχνολογικών Εργαλείων για

Έρευνα και Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου στις
Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Ελένη Καλοκαιρινού,

Σταυρινίδης, Επισκέπτης Λέκτορας, Τμήμα ΨΥΧ
4.

Εισαγωγή στην Spss – Μεθοδολογία Επιστημονικής

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα ΚΦΙ
8.

Τρόποι Παραπομπών σε Κλασικά Κείμενα και

Διεξαγωγή Έρευνας και Συγγραφή Μελέτης, Νίκος

Δευτερεύουσα Βιβλιογραφία, Σπυρίδων Τζούνακας,

Μουσουλίδης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα ΕΠΑ

Λέκτορας, Τμήμα ΚΦΙ

Ανάπτυξη Μεταγνωστικών Δεξιοτήτων από Φοιτητές:
Μαθαίνω πώς να μαθαίνω, Ελεονώρα Παπαλεοντίου-

9.

Τέχνη Ταχύρρυθμου Διαβάσματος: Photo Reading,
Βιτάλι Ζαϊκόβσκυ, Ειδικός Επιστήμονας, Τμήμα ΤΟΜ

ΑΠΟΨΕΙΣ

3 Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
της Καθηγήτριας Ελπίδας Κεραυνού-Παπαηλιού, Προέδρου του

και την ανάγκη για καλλιέργεια δημιουργικότητας στην έρευνα και

Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ)

τη διδασκαλία, σεβόμενοι την ετερότητα σε εθνικό και ιδρυματικό
επίπεδο· και (γ) την ενθάρρυνση έρευνας με εστία τη διασφάλιση

ο

Το 3 Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση με θέμα, Τάσεις στη Διασφάλιση Ποιότητας,

ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Οι ειδικοί στόχοι του Φόρουμ αφορούσαν: (α) την κατανόηση

φιλοξενήθηκε με επιτυχία στα νέα κτήρια του Πανεπιστημίου

των τάσεων στην Ευρώπη και διεθνώς σε σχέση με την ανώτατη

Corvinus της Βουδαπέστης, από τις 20-22 Νοεμβρίου 2008. Στο

εκπαίδευση και τη διασφάλιση ποιότητας· (β) τη συζήτηση ως

Φόρουμ, το οποίο οργανώνεται από το 2006 σε ετήσια βάση,

προς το πώς τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και οι φορείς

από κοινού από τους εταίρους της επονομαζόμενης ομάδας Ε4

διασφάλισης ποιότητας ανταποκρίνονται σε νέες μορφές

(Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη

ανάληψης ευθύνης· (γ) την εξέταση του κατά πόσον οι νέες

Εκπαίδευση [ENQA], Ένωση Φοιτητών της Ευρώπης [ESU], Σύνδεσμος

μορφές ανάληψης ευθύνης έχουν την επιθυμητή απήχηση στα

Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων [EUA], και Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος

επίπεδα ποιότητας, εξετάζοντας παράλληλα τυχόν απροσδόκητες

Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης [EURASHE]) συμμετείχαν

συνέπειες· και (δ) την ενημέρωση αναφορικά με τις τελευταίες

500 σύνεδροι από 55 χώρες (συμπεριλαμβανομένων 11 εκτός

εξελίξεις της διαδικασίας της Μπολόνια με παράλληλη αναφορά

Ευρώπης) με εκπροσώπηση όλων των ηπείρων.

στο προβλεπόμενο μέλλον μετά το 2010.

Με φόντο τη Διαδικασία της Μπολόνια, οι ευρύτεροι στόχοι
ου

Η συμμετοχή της Κύπρου στο Φόρουμ (8 άτομα), με

του 3 Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τη Διασφάλιση Ποιότητας

εκπροσώπηση όλων σχεδόν των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της

αφορούσαν: (α) την καλλιέργεια διαλόγου ανάμεσα σε όλους

χώρας, αφορούσε ιδιαίτερα τη συζήτηση γύρω από τις διεθνείς

τους εμπλεκομένους (ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, φοιτητές,

κατατάξεις των πανεπιστημίων (συμμετοχή Πρύτανη European

φορείς διασφάλισης ποιότητας) σε σχέση με την περαιτέρω

University–Cyprus υπό την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του

ανάπτυξη της εσωτερικής και εξωτερικής διασφάλισης ποιότητας,

EURASHE) και την ανάλυση, ως προς την ποιότητα, της προώθησης

λαμβάνοντας υπόψη το μεταβαλλόμενο σκηνικό της ανώτατης

ευέλικτων διαδικασιών μάθησης σε σχέση με τριτοβάθμια

εκπαίδευσης· (β) τη συζήτηση γύρω από το θέμα της ανάπτυξης

προσόντα και το ρόλο των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πλαισίων

κατάλληλων διαδικασιών για την ανάληψη ευθύνης στην

Προσόντων στο θέμα της πιστοποίησης προηγούμενης άτυπης

τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιτυγχάνοντας το σωστό ισοζύγιο

μάθησης (παρουσίαση εργασίας από την Πρόεδρο του ΚΥΣΑΤΣ).

ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική διασφάλιση ποιότητας,
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει

είναι επικεφαλής των δραστηριοτήτων

σε ένα νέο έργο που χρηματοδοτείται

για την αναγνώριση των περιορισμών

από την ΕΕ με στόχο τη βελτίωση του

και των παραγόντων που επηρεάζουν

ελέγχου απόδοσης σε ασύρματα δίκτυα

την παροχή εξασφαλισμένης

αισθητήρων. Τα ασύρματα δίκτυα

απόδοσης, καθώς και τον έλεγχο της

αισθητήρων είναι μια αναδυόμενη

τοπολογίας, τον έλεγχο υπερφόρτωσης

τεχνολογία η οποία θεωρείται ως

και συμφόρησης και την κατανομή

μία από τις πιο σημαντικές για τον

των πόρων με στόχο την παροχή

21ο αιώνα, με τεράστιες οικονομικές

μηχανισμών ελεγχόμενης απόδοσης.

δυνατότητες, και μια σειρά από

Τα αποτελέσματα του έργου θα

εφαρμογές που μπορούν να εκτείνονται

παρουσιαστούν στο πραγματικό

από τη γεωργία και το περιβάλλον,

βιομηχανικό περιβάλλον ενός

την αυτοματοποίηση του σπιτιού

διυλιστηρίου πετρελαίου. Με την

και των εργοστασιακών διεργασιών,

εφαρμογή των νέων τεχνολογιών

σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, την

σε αυτό το περιβάλλον, αναμένεται

υγειονομική περίθαλψη και πολλές

να αναδειχθεί η ικανότητα των

άλλες.

ασύρματων δικτύων αισθητήρων για

Η έρευνα για ασύρματα δίκτυα

χρησιμοποίηση σε κρίσιμες εφαρμογές

αισθητήρων επί του παρόντος φαίνεται

και δίκτυα.

να επικεντρώνεται σε εφαρμογές που

Το έργο είναι τριετές, ξεκίνησε τον

δεν θεωρούνται κρίσιμες. Επιπλέον,

Σεπτέμβριο του 2008, έχει συνολικό

η ανάπτυξη των δικτύων αυτών είναι

προϋπολογισμό €4,8 εκατ. και αφορά

αργή, κυρίως λόγω της προφανούς

οκτώ εταίρους - University of Cork

έλλειψης αξιοπιστίας που παρέχεται σε

(συντονιστής), Πανεπιστήμιο Κύπρου,

τρέχουσες υλοποιήσεις.
Στόχος του προγράμματος GINSENG

προσέγγιση στο σχεδιασμό και τη

University of Coimbra, Swedish Institute

διαχείρισή τους με λύσεις σε ένα

of Computer Science, TU Braunschweig,

είναι να αναπτυχθεί ένα νέο είδος

σύνολο προκλήσεων: στο σχεδιασμό

Lancaster University, SAP (Γερμανία)

ασύρματων δικτύων αισθητήρων τα

του δικτύου, τη λειτουργία των δικτύων,

and GALP Energia (Πορτογαλία).

οποία θα ικανοποιούν εφαρμογές με

και την ολοκλήρωση των συστημάτων.

συγκεκριμένους στόχους απόδοσης

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Δικτύων

Υπεύθυνος Ερευνητής: Λέκτορας
Βάσος Βασιλείου, Αν. Διευθυντής,

και θα είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για

του Τμήματος Πληροφορικής του

Ερευνητικό Εργαστήριο Δικτύων.

βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το όραμα

Πανεπιστημίου εργάζεται κυρίως σε

Πληροφορίες: Tηλ: 22892750, Ηλ.

για ελεγχόμενη απόδοση σε ασύρματα

θέματα σχεδίασης και λειτουργίας

διεύθυνση: vasosv@cs.ucy.ac.cy,

δίκτυα αισθητήρων απαιτεί μια νέα

δικτύων. Ειδικότερα, το εργαστήριο

ιστοσελίδα: http://netrl.cs.ucy.ac.cy

͕͈͓͕͍͍͔͈͓͔͈͋͑͒͊͂͋͆͐͗ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Για πρώτη φορά διεξήχθηκε στην Κύπρο η έρευνα Μελέτη

πλέον μεταξύ των 42 ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες διεξήχθη η

των Ευρωπαϊκών Αξιών. Η πανευρωπαϊκή αυτή έρευνα αποτελεί

έρευνα μέσα στο 2008. Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν

μια από τις βασικές πηγές δεδομένων για τις κοινωνικές

μέσω του διαδικτύου με τρόπο που να επιτρέπει στην

επιστήμες και διεξάγεται σε ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία

επιστημονική κοινότητα να έχει πρόσβαση σε αυτά. Η Μελέτη

τριάντα χρόνια. Στόχος της είναι η καταγραφή των διαχρονικών

των Ευρωπαϊκών Αξιών είναι η μόνη από τις μεγάλες διακρατικές

τάσεων στις κοινωνικές αξίες των ευρωπαϊκών κοινωνιών, κάτι

κοινωνιολογικές έρευνες (European Social Survey, International

που επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τα

Social Survey Program, World Values Survey) όπου την Κύπρο

ήθη, την ηθική, τα θρησκευτικά πιστεύω και την πολιτιστική

αντιπροσωπεύει ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου Κύπρου.

συμπεριφορά των Ευρωπαίων. Επειδή στο παρελθόν η Κύπρος

Διευθυντής του Προγράμματος της Μελέτης των

ήταν απούσα από αυτή την έρευνα, η διεθνής βιβλιογραφία δεν

Ευρωπαϊκών Αξιών για την Κύπρο είναι ο Επίκουρος Καθηγητής

την συμπεριελάμβανε μεταξύ των χωρών που αποτελούσαν

Κοινωνιολογίας Βίκτωρ Ρουδομέτωφ.

αντικείμενο μελέτης. Τώρα όμως, η Κύπρος συγκαταλέγεται

Ηλ. διεύθυνση: roudomet@ucy.ac.cy.
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Εγκρίθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2008

τηλεφωνικού αριθμού, για την

εμπειρογνωμοσύνης.

από το Συμβούλιο των Υπουργών το νέο

αναφορά παράνομου και επιβλαβούς

πρόγραμμα για την ασφαλέστερη χρήση

περιεχομένου και συμπεριφοράς,

προγράμματος ύψους 55 εκατ.

του διαδικτύου γνωστό ως Safer Internet

ιδίως σχετικά με υλικό σεξουαλικής

ευρώ, θα κατανεμηθεί ως εξής:

Programme. Το νέο πρόγραμμα θα ισχύει

κακοποίησης παιδιών, επαφών με

ποσοστό 48% προορίζεται για

για την περίοδο 2009-2013 και βασίζεται

βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης

την ευαισθητοποίηση του κοινού,

στα επιτεύγματα του προηγουμένου από

και παρενόχλησης/εκφοβισμού στον

το 34% για την καταπολέμηση

κυβερνοχώρο.

παράνομου περιεχομένου και την

αυτό, που κάλυψε την περίοδο 2005-2008.
Με το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα

t Ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών

Ο προϋπολογισμός του νέου

αντιμετώπιση επιβλαβούς επιγραμμικής

θα συγχρηματοδοτηθούν έργα για:

αυτορρύθμισης στο πεδίο αυτό

συμπεριφοράς, 10% για ασφαλέστερο

t Αύξηση της ευαισθητοποίησης του

και συμμετοχή των παιδιών

επιγραμμικό περιβάλλον και 8% για τη

κοινού: ενδυνάμωση της νεολαίας,

στη δημιουργία ασφαλέστερου

σύσταση μιας βάσης γνώσεων.

των γονέων και των καθηγητών

επιγραμμικού περιβάλλοντος.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι όλες οι

t Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων

νομικές οντότητες εγκατεστημένες στα

ώστε να πραγματοποιούν υπεύθυνες
επιγραμμικές επιλογές, συμβουλεύοντάς

σχετικά με τις νέες τάσεις στη χρήση

τους για τις σχετικές προφυλάξεις που

των επιγραμμικών τεχνολογιών

Πληροφορίες: Ροζμαρί Στρεβινιώτη,

πρέπει να λαμβάνουν.

και τις συνέπειές τους στη ζωή

Λειτουργός, Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου,

των παιδιών μέσω συνένωσης,

τηλ.: +32 (0) 2 238 10 44, τηλεομοιότυπο:

από σημεία επαφής, προσβάσιμα

σε ευρωπαϊκή κλίμακα, τεχνικής,

+32 (0) 2 740 27 20, ηλ. διεύθυνση:

είτε μέσω ενός ιστότοπου ή ενός

ψυχολογικής και κοινωνιολογικής

strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy

t Διάθεση, στο κοινό, ενός δικτύου

κράτη μέλη της Ε.Ε.

ȪȬȥȝȜȩȡștȟȤȝȩȡȜȝȪtȝȢȜȟȣȰȪȝȡȪ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ

O κ. Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Γ. Κρανιδιώτη, ο Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, Πρύτανης και ο κ. Χρήστος Ροζάκης,
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προεδρεύει ο Καθηγητής Ιωσήφ Ιωσήφ, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean
Monnet του Πανεπιστημίου.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου

Γ. Κρανιδιώτη, ο Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, Πρύτανης

2008, η Εκδήλωση – Αφιέρωμα στον Γιάννο Κρανιδιώτη,

του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο κ. Χρήστος Ροζάκης,

στην Αίθουσα Β108 του Κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου

Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων

«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης».

Δικαιωμάτων. Οι ομιλητές ανέπτυξαν τα θέματα, «Το ευρωπαϊκό

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της Βουλής των

όραμα του Γ. Κρανιδιώτη και η Κύπρος», «Οικονομικές και

Αντιπροσώπων κ. Μάριος Καρογιάν, ο κ. Τάσος Γεωργίου,

Εκπαιδευτικές προτεραιότητες για την Ευρωπαϊκή Κύπρο» και

Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη

«Ο ρόλος της Ε.Ε. στην επίλυση του Κυπριακού», αντίστοιχα.

Κύπρο, ο εκπρόσωπος του κ. Στράτου Στυλιανίδη, Γενικού

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρώην

Γραμματέα του ΟΠΕΚ, καθώς επίσης και ο Καθηγητής Ιωσήφ

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γιώργος Βασιλείου, η

Ιωσήφ, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας Jean

πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κλαίρη Αγγελίδου,

Monnet του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ενώ έντονη ήταν και η παρουσία των εκπροσώπων κομμάτων,

Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Αλέξανδρος
Παπαναστασίου, Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του

βουλευτών, πρέσβεων, ακαδημαϊκών, φοιτητών και μελών του
διοικητικού προσωπικού.
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ȪȬȥȝȜȩȡștȟȤȝȩȡȜȝȪtȝȢȜȟȣȰȪȝȡȪ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Οι νέες τάσεις που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες

(Heads of University Management & Administration Network

δεκαετίες στην Ευρώπη αναφορικά με την οργανωτική

in Europe). Στο συνέδριο συμμετείχαν 20 διευθυντές

δομή των Πανεπιστημίων, οι συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων

και ανώτατα στελέχη διοίκησης Πανεπιστημίων της

και τα ζητήματα αποκέντρωσης της διοίκησης και των

Ευρώπης καθώς και μέλη ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών

κέντρων λήψης αποφάσεων απασχόλησαν, μεταξύ άλλων,

οργανισμών. Στο πλαίσιο της διεθνούς δραστηριοποίησης

το Διεθνές Συνέδριο που φιλοξένησε το Πανεπιστήμιο

του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Ανδρέας Χριστοφίδης είναι

Κύπρου από τις 17 - 18 Οκτωβρίου 2008. Το Συνέδριο

Αντιπρόεδρος του HUMANE.

με τίτλο, Μοντέλα Οργανωτικής Δομής Πανεπιστημίων:

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους και

Τελευταίες Εξελίξεις, διοργάνωσε το Γραφείο του

απηύθυναν χαιρετισμούς ο Υπουργός Παιδείας και

Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπιστημίου

Πολιτισμού, Δρ. Ανδρέας Δημητρίου και το Μέλος του

σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό HUMANE

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κ. Άρης Γεωργίου.

ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Τη σημασία των γλωσσών στο διάλογο μεταξύ διαφορετικών

Η εκδήλωση διεξήχθηκε υπό την αιγίδα του Ευρωπαίου

πολιτισμών πραγματεύτηκε το διεθνές συνέδριο με τίτλο,

Επιτρόπου για την Πολυγλωσσία Mr Leonard Orban και

Γλώσσες και Διαπολιτισμικός Διάλογος, που διοργάνωσε η

πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου και το

διαπολιτισμικού διαλόγου που ανακήρυξαν το Ευρωπαϊκό

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από τις 7-9 Νοεμβρίου 2008.

κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Συγκεκριμένα την όλη ευθύνη της οργάνωσης του συνεδρίου

αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του διαλόγου ανάμεσα σε

είχαν ο Επίκ. Καθηγητής Π. Παύλου του Τμήματος Αγγλικών

διαφορετικούς πολιτισμούς. Η γνώση ξένων γλωσσών είναι

Σπουδών, η Αν. Καθηγήτρια M. Burston του Τμήματος Γαλλικών

σημαντικό προτέρημα και αποτελεί παράγοντα επιτυχούς

Σπουδών, o Καθηγητής J. Burston, Διευθυντής του Κέντρου

συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και ενότητας μεταξύ των

Γλωσσών και ο κ. Ε. Γαβριήλ Ε. Ε. Π. στο Τμήμα Τουρκικών και

διαφορετικών λαών της Ευρώπης. Στο διεθνές συνέδριο

Μεσανατολικών Σπουδών. Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου

συμμετείχαν ως ομιλητές επιστήμονες από όλη την Ευρώπη, μεταξύ

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 7 Νοεμβρίου παρουσία του

των οποίων και Τουρκοκύπριοι, ενώ το ακροατήριο που έφτασε τα

Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου, του

300 άτομα αποτελείτο από ακαδημαϊκούς, καθηγητές δημοτικής

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου, του

και μέσης εκπαίδευσης καθώς και από φοιτητές. Ανάμεσα σε άλλα

Διευθυντή του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην

συζητήθηκαν θέματα όπως είναι οι γλώσσες και η κοινωνική συνοχή,

Κύπρο κ. Τάσου Γεωργίου, της επικεφαλής της αντιπροσωπείας

η σημασία της τεχνολογίας στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Ανδρούλας Καμιναρά,

η διδασκαλία της ελληνικής και της τουρκικής ως δεύτερης ξένης

εκπροσώπων κομμάτων, των Πρέσβεων της Γαλλίας, της

γλώσσας καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα στη

Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ρουμανίας και άλλων αξιωματούχων.

διδασκαλία της γλώσσας του «άλλου».

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Εξαιρετική ευκαιρία γνωριμίας απετέλεσε η καθιερωμένη
πλέον δεξίωση προς τιμήν των νέων μελών του ακαδημαϊκού
προσωπικού του Πανεπιστημίου, η οποία πραγματοποιήθηκε
στις 20 Οκτωβρίου 2008, στο εσωτερικό αίθριο του Κτηρίου
Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης” στην
Πανεπιστημιούπολη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλοί
ακαδημαϊκοί διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι μέσα σε ένα
ιδιαίτερα φιλικό κλίμα είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν
και να γνωριστούν με νέους συναδέλφους άλλων Τμημάτων,
καθώς και με τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και
άλλους αξιωματούχους του Πανεπιστημίου.
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)&-1Ȥ͍͇͙͈͙͓͔͓̈́͊͂͊͂͗͒͊͊̈́͂͒͐
Στο πλαίσιο των τελικών δραστηριοτήτων της εκστρατείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής HELP – Για μια Ζωή Χωρίς Τσιγάρο,
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ολοήμερη εκδήλωση στα
Κεντρικά Κτίρια, στη διάρκεια της οποίας φοιτητές του Τμήματος
Ψυχολογίας κάτω από την εποπτεία της Επισκέπτριας Λέκτορος
κ. Μαρίας Καρεκλά έλαβαν μετρήσεις του μονοξειδίου του
άνθρακα στην αναπνοή των φοιτητών, έδωσαν πληροφορίες για
τις επιπτώσεις του καπνίσματος και του παθητικού καπνίσματος
στην αναπνοή, διένειμαν ενημερωτικό υλικό της εκστρατείας
HELP, καθώς και το Ευρωπαϊκό Μανιφέστο Νεολαίας Για μια Ζωή
χωρίς Τσιγάρο. Η εκστρατεία HELP έλαβε χώρα σε όλα τα κράτημέλη της Ε.Ε. και είναι η μεγαλύτερη εκστρατεία μετρήσεων
Μονοξειδίου του Άνθρακα (COex) που έγινε ποτέ ανά το
παγκόσμιο. Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι ένα άοσμο

να ανησυχήσουν όλους για το φαινόμενο του παθητικού

και άχρωμο μολυσματικό χημικό αέριο, το οποίο επηρεάζει την

καπνίσματος στους χώρους του Πανεπιστημίου και να

ομαλή μεταφορά οξυγόνου στο αίμα και το υπόλοιπο σώμα, και

ευαισθητοποιήσουν τους φοιτητές ώστε να λάβουν άμεσα μέτρα.

παράγεται από την καύση της βενζίνης, τα τσιγάρα κ.ά.
Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση στην εκδήλωση, καθώς

Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία HELP και
το μανιφέστο το Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας υπάρχουν

λήφθηκε μεγάλος αριθμός μετρήσεων, προέκυψαν

στους ακόλουθους συνδέσμους: http://www.help-eu.com/

πολλά ερωτήματα καθώς και ανάγκη για πληροφορίες. Τα

και http://fr.help-eu.com/images/mo_documents/manifesto-

υψηλά επίπεδα μονοξειδίου που καταγράφηκαν πρέπει

EN_554.pdf

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ UNICA ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε την 3η ετήσια
συνάντηση λειτουργών έρευνας του δικτύου των
Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών, UNICA.
Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 19 – 22
Νοεμβρίου 2008, είχε τον χαρακτήρα σεμιναρίου με κεντρικό
αντικείμενο τις διαδικασίες μετάβασης στο «Full Cost Model»
για την οικονομική διαχείριση έργων στο 7ο Πρόγραμμα
Πλαίσιο.
Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να
συζητήσουν τις εξελίξεις αναφορικά με την χρηματοδότηση
της έρευνας και την οικονομική διαχείριση του 7ου Π.Π., ενώ
οι εκπαιδεύτριες της εταιρείας Yellow Research παρουσίασαν
θέματα τεχνικής φύσης και έδωσαν πρακτικές συμβουλές
επίλυσης των προβλημάτων.
Το σεμινάριο συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους οι σύνεδροι
ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης,
ενώ είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν την κυπριακή

αυξημένο αριθμό συμμετοχών. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής

κουλτούρα και ιστορία με επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Επιτροπής να μειώσει από το 60% στο 40% την αποζημίωση για τα

και σε παραδοσιακή ταβέρνα. Την συνολική ευθύνη της

έμμεσα έξοδα με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2010, έχει οδηγήσει

οργάνωσης και φιλοξενίας ανέλαβε η Υπηρεσία Έρευνας και

πολλά πανεπιστήμια στην αναζήτηση μοντέλων κοστολόγησης και

Διεθνών Σχέσεων.

χρέωσης 100% των έμμεσων εξόδων.
Στο σεμινάριο δόθηκε χρόνος για την ανταλλαγή καλών

Το δίκτυο UNICA είναι ένα από τα πλέον σημαντικά δίκτυα
συνεργασίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην

πρακτικών καθώς επίσης και για να διαπιστωθούν τα κοινά

Ευρώπη, με 42 Πανεπιστήμια - μέλη. Στόχο έχει την προώθηση

προβλήματα τα οποία ίσως να αποτελέσουν το αντικείμενο

της συνεργασίας και της ακαδημαϊκής αριστείας. Την προεδρεία

συζήτησης σε μελλοντικές συναντήσεις του δικτύου. Όλες οι

κατέχει από τον Ιανουάριο του 2008 ο Καθηγητής Σταύρος Α.

παρουσιάσεις του διημέρου βρίσκονται στην ιστοσελίδα του UNICA.

Ζένιος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου.
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͕͓͈͖͔͈͔͓͔͕͍͍͔͓͈͓̓͒͂̓͆͐͊͒͊͂͐͑͒͐̈́͒͂͂͐̈́͂͌͌͊͋
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε

του Παγκύπριου Συνδέσμου Καθηγητών

Καθηγητών Γαλλικής, οι Επιθεωρήτριες

την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2008 στο

Γαλλικής στη Μέση Εκπαίδευση. Το

Γαλλικής Γλώσσας στο Υπουργείο

Πανεπιστήμιο βραβεύτηκε η πρωτοετής

βραβείο απονέμεται εις μνήμην της

Παιδείας και Πολιτισμού, Διευθυντές και

φοιτήτρια του Προγράμματος Γαλλικής

Μιχαηλίνας Κεφάλα που διετέλεσε

διδάσκοντες της γαλλικής γλώσσας σε

Γλώσσας και Φιλολογίας Eλένη

Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και

σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, εκπρόσωποι

Ζυμπουλάκη. Το χρηματικό βραβείο

Επιθεωρήτρια Γαλλικής Γλώσσας στο

του Γαλλικού Πολιτιστικού Κέντρου, ο

που απονέμεται για ένατη συνεχή

Υπουργείο Παιδείας. Στόχος του βραβείου

Διευθυντής και μέλη του διδακτικού

χρονιά στη φοιτήτρια με την ψηλότερη

είναι η ενθάρρυνση και επιβράβευση των

προσωπικού του Κέντρου Γλωσσών του

βαθμολογία στις εισαγωγικές εξετάσεις

φοιτητών που επιλέγουν το Πρόγραμμα

Πανεπιστημίου Κύπρου και η Πρόεδρος

για το Πρόγραμμα Γαλλικής Γλώσσας και

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού

Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στην τελετή παρευρέθηκαν

θεσμοθετήθηκε ύστερα από πρωτοβουλία

εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου

του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και
Σύγχρονων Γλωσσών.

͍͎͔͎͈͈͓͈͔͈͓͈͓͐͆͒͐͋͂͊͑͒͐͋͌͂͌͌͂̈́͗
Σε αυτή την πρώτη επιστημονική συνάντηση που

αλλαγής στο Αρχείο και την Αρχιτεκτονική του Μοντέρνου

διοργανώθηκε από την ομάδα εργασίας Docomomo Κύπρου

Κινήματος στην Κύπρο. Για τη διοργάνωση της εκδήλωσης

και το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου,

εργάστηκε επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από μέλη

επιχειρήθηκε η ανίχνευση του προβληματισμού γύρω από το

της ομάδας εργασίας Docomomo Κύπρου και ακαδημαϊκούς

μοντέρνο στην Κύπρο, σήμερα, όπως προκύπτει μέσα από

του Τμήματος Αρχιτεκτονικής. Η παράλληλη έκθεση με τίτλο,

ακαδημαϊκές και θεωρητικές διερευνήσεις αλλά και μέσα

2 ταξίδια στο Le Corbusier παρέμεινε ανοικτή μέχρι τις 15-12-

από λόγους και αρχιτεκτονικές πρακτικές διατήρησης και

08. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με τη χρηματοδότηση

αποκατάστασης των κτηρίων. Κατά τη συνάντηση διεξήχθη μια

των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και την

ανοικτή συζήτηση κατά την οποία ανεπτύχθη προβληματισμός

υποστήριξη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Η εκδήλωση

σχετικά με του τρόπους με τους οποίους κατασκευάζουν

έλαβε χώρα στο ισόγειο της πολυκατοικίας Αλέξανδρου

το αρχείο αλλά και τους πιθανούς τρόπους παρέμβασης

Δημητρίου, έργο του Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη του 1959, και

στην αρχιτεκτονική του Μοντέρνου. Εναλλακτικά λοιπόν, η

στο κτίριο του Προγράμματος Αρχιτεκτονικής στην οδό Λήδρας

συνάντηση αυτή θα μπορούσε να έχει τίτλο: Η πρόκληση της

στις 5-6 Δεκεμβρίου 2008.

͕͓͓͈͔͕͕͑͂͒͐͊͂͐̓͊̓͌͊͐Ȧ͔͍͓͐͂͌͌͐͊͐ȧ
Αθρόα ήταν η προσέλευση των

Διοίκησης, Καθηγητής Αντώνης Κάκας,

επισήμων και του ευρύτερου κοινού κατά

αναφέρθηκε στο βιβλίο χαρακτηρίζοντάς

την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου

το ως «ένα ιδιαίτερο έργο μέσα από

Το άλλο μισό, η οποία συνδιοργανώθηκε

το οποίο ξυπνάνε αναμνήσεις και

από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και

αναβιώνουν εμπειρίες, κάποιες από τις

τον ραδιοφωνικό σταθμό Άστρα. Το

οποίες είναι βαθιά θαμμένες στη ψυχή του

πολιτιστικό γεγονός έλαβε χώρα στις 13

καθενός από μας». Παράλληλα, πρόσθεσε

Νοεμβρίου 2008, στην Αίθουσα Τελετών

πως πρόκειται για «μία εξαιρετική

του Πανεπιστημίου.
Κύριος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,

αποτύπωση προσωπικών εμπειριών, γραμμένων με μαεστρία από
ανθρώπους του Άστρα, οι οποίοι ανακαλύπτουν, μεταξύ άλλων,

κ. Δημήτρης Χριστόφιας, ο οποίος, φανερά συγκινημένος από

τα κοινά σημεία αναφοράς ανάμεσα στους ελληνοκύπριους

την ομιλία του Τουρκοκύπριου κ. Γκιουτζέλ Κιουσίογλου, ανέφερε

και τους τουρκοκύπριους». Το βιβλίο, είπε χαρακτηριστικά, «δε

ότι συνέχεια λέει, «στο φίλο του Μεχμέτ Αλί Ταλάτ ότι είναι και

θα μπορούσε να είχε εκδοθεί σε πιο κατάλληλη στιγμή. Τώρα

οι δύο Κύπριοι». Ο κ. Χριστόφιας δήλωσε χαρακτηριστικά πως

που βρισκόμαστε σε περίοδο συνομιλιών, τώρα που οι ελπίδες

«Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι είμαστε αδέλφια, παιδιά αυτού

όλων στρέφονται στους δύο συνομιλούντες και στα πορίσματα

του τόπου» και ότι «είναι ώρα να σφίξουμε τις γροθιές και από

των τεχνικών επιτροπών, είναι η ενδεδειγμένη στιγμή για να

κοινού να αγωνιστούμε για μια επανενωμένη πραγματικά, κοινή

διαβάσουμε τέτοιες ιστορίες και να δούμε τα γεγονότα από

πατρίδα». Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και

διαφορετικές οπτικές γωνίες».
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Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
͎͓͆͐͌͂͊͂+"/'*(&-͓͔͎͓͔͈͍͐͑͂͆͑͊͊͐
συνεργασία του Πανεπιστημίου

έναρξη της εκδήλωσης, η οποία

Κύπρου και του Υπουργείου Παιδείας

σηματοδοτήθηκε από τη συμμετοχή των

και Πολιτισμού και έλαβε χώρα την

Borislav Alexandrov, Λεώνης Χατζηθωμά

1η Δεκεμβρίου 2008, στην Αίθουσα

και Λεωνίδα Τσίτσαρου, οι οποίοι

Τελετών του Πανεπιστημίου.

επένδυσαν καλλιτεχνικά το πολιτιστικό

Ο κύριος Figel παρουσίασε το

Ιδιαίτερη τιμή για το Πανεπιστήμιο

γεγονός. Τα μουσικά κομμάτια «Czardas»

θέμα, Inter-cultural dialogue and

του V.Monti και «The Dance of the

cultural policy in the European

Rebels» του I. Krushev, που επέλεξαν να

Union, μεταλαμπαδεύοντας

παρουσιάσουν υπό τον ήχο πιάνου και

αντιρατσιστικά και διεθνιστικά

βιολιού, μάγεψαν κυριολεκτικά το κοινό.

Κύπρου απετέλεσε η παρουσία και η

μηνύματα πολυπολιτισμικότητας και

Με την παρουσία τους τίμησαν την

διάλεξη του Επιτρόπου Εκπαίδευσης,

διαπολιτισμικότητας. Την εκδήλωση

εκδήλωση, μεταξύ άλλων, η Επικεφαλής

Κατάρτισης, Πολιτισμού και Νεολαίας

χαιρέτισαν ο Υπουργός Παιδείας και

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο,

της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α.Ε. Jan

Πολιτισμού κ. Ανδρέας Δημητρίου

κ. Ανδρούλα Καμιναρά, εκπρόσωποι των

Figel. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε

και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου,

κομμάτων, πρέσβεις, η Γενική Διευθύντρια

στο πλαίσιο της λήξης του Έτους

Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος.

του Υπουργείου Παιδείας, κ. Ολυμπία

Διαπολιτισμικού Διαλόγου, με τη

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η

Στυλιανού, ακαδημαϊκοί και φοιτητές.

Ο BERTRAND BOUVIER ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤOΡAΣ
͔͈͓͖͓͖͈͓͓͈͓͊͌͐͐͊͋͗͐͌
Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Φιλοσοφικής

αναμνήσεις από την Κύπρο και προοπτικές.

Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο Καθηγητής Μπερτράν Μπουβιέ

αναγορεύτηκε ο ο Oμότιμος Καθηγητής

(Bertrand Bouvier) γεννήθηκε στη Ζυρίχη

του Πανεπιστημίου της Γενεύης Bertrand

στις 6 Νοεμβρίου 1929. Kατάγεται από

Bouvier. Η Τελετή Αναγόρευσης,

τη Γενεύη όπου σπούδασε κλασικά

πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών

γράμματα και σύγχρονες γλώσσες στη

του Πανεπιστημίου στις 26 Νοεμβρίου

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου

2008. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία

της Γενεύης, της οποίας είναι πτυχιούχος

τους ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού,

από το 1952. Το 1974 ανακηρύχθηκε

ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, ο Ομότιμος

διδάκτωρ του ίδιου Πανεπιστημίου με αντικείμενο διατριβής

Καθηγητής κ. Βάσος Καραγιώργης, Κύπριοι μελετητές της λαϊκής

το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, ειδικότερα «Το μοιρολόι της

ποίησης, όπως είναι ο Δρ Κωνσταντίνος Γιαγκουλλής, άνθρωποι

Παναγιάς. Ελληνικά τραγούδια και ποιήματα για τα πάθη του

των γραμμάτων και των τεχνών καθώς και μεγάλος αριθμός

Χριστού. Το δημοτικό τραγούδι της Μεγάλης Παρασκευής». Το

μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος

1976 εξελέγη έκτακτος καθηγητής της Νέας Ελληνικής γλώσσας

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου.

και Λογοτεχνίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της

Την προσωπικότητα και το έργο του τιμωμένου παρουσίασε

Γενεύης, και από το 1979 έως το 1995 (οπότε συνταξιοδοτήθηκε)

ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητής Μιχάλης

υπηρέτησε ως τακτικός καθηγητής στην ίδια έδρα. Είναι μέλος και

Πιερής, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα τόνισε τη σημασία της «Σχολής

υπήρξε Πρόεδρος πολλών ευρωπαϊκών πνευματικών Ιδρυμάτων

Γενεύης» την οποία δημιούργησαν ο Bertrand Bouvier και ο

και Εταιρειών, ενώ από το 1998 είναι Αντεπιστέλλον Μέλος της

δάσκαλος του Baud Bovy για την προώθηση των νεοελληνικών

Ακαδημίας Αθηνών.

σπουδών ιδιαίτερα στον τομέα της μελέτης της δημοτικής

Ο Bertrand Bouvier ανήκει σε εκείνη την ομάδα Ευρωπαίων

ποίησης. Ακολούθησε η ανάγνωση του Ψηφίσματος από τον

ουμανιστών που με γερή κλασική παιδεία στράφηκαν στη

Κοσμήτορα της Σχολής και η αναγόρευση του Καθηγητή Bertrand

μελέτη του νέου ελληνισμού και συνέβαλαν στην κατανόηση και

Bouvier σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών

τη διεθνή προβολή των πολιτισμικών και λογοτεχνικών αξιών

Υποθέσεων Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη. Μετά από την

του. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους σύγχρονους

περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο του Πανεπιστημίου

Ευρωπαίους νεοελληνιστές και είναι ένας ανιδιοτελής και

Κύπρου, ακολούθησε η αντιφώνησή του με θέμα, Παλιές

ειλικρινής φίλος της Ελλάδας και της Κύπρου.
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Πολιτιστική εκδήλωση

επίσκεψής του αποτυπώθηκαν

με τίτλο Ας μείνουν οι πόρτες

στο φιλμάκι, διάρκειας είκοσι

ανοικτές: Εις ανάμνηση Αζίζ

λεπτών, που προβλήθηκε κατά

Νεσίν πραγματοποιήθηκε στις 2

τη διάρκεια της εκδήλωσης κατά

Δεκεμβρίου 2008 από τη Σχολή

την οποία απαγγέλθηκαν επίσης

Ανθρωπιστικών Επιστημών του

αποσπάσματα από το ποιητικό

Πανεπιστημίου. Η εκδήλωση έλαβε

και αυτοβιογραφικό έργο του

χώρα στον πολιτιστικό πολυχώρο

λογοτέχνη, στα Αγγλικά, τα

The Weaving Mill Film Workshop

Τουρκικά και τα Γαλλικά.

(Υφαντουργείο) στην Παλιά

Την εκδήλωση, την οποία

Λευκωσία.
O Αζίζ Νεσίν (1915-1995) ήταν σατιρικός συγγραφέας,

άνοιξε με χαιρετισμό η
Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, κ.

πολιτικός ακτιβιστής και ένας από τους πιο γνωστούς

Αναστασία Νικολοπούλου, τίμησαν με την παρουσία τους

λογοτέχνες της Τουρκίας. Το 1990 επισκέφθηκε την Κύπρο,

Κύπριοι λογοτέχνες και από τις δύο κοινότητες, μέλη της

μετά από πρόσκληση του Συνδέσμου Λογοτεχνών. Ήταν μια

πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητές και αρκετός κόσμος

σημαντική στιγμή για τα λογοτεχνικά και πολιτικά πράγματα

που τρέφει θαυμασμό για το έργο του Αζίζ Νεσίν, ο οποίος

τόσο για την Ελληνοκυπριακή όσο και για την Τουρκοκυπριακή

υπήρξε ένα από τα πιο φωτεινά μυαλά της Τουρκίας, με διεθνή

κοινότητα. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της

αναγνώριση. Ακολούθησε δεξίωση στον ίδιο χώρο.

o ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΝΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MBA
Μετά την επιτυχία που σημείωσε το πρώτο Πρωτάθλημα
Τένις του προγράμματος MBA που διοργανώθηκε την άνοιξη
του 2008, το Πρόγραμμα ΜΒΑ προχώρησε στη διοργάνωση του

της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης.
Οι νικητές του δεύτερου πρωταθλήματος τένις ήταν ο
Καθ. Ανδρέας Χαρίτου στο ατομικό παιχνίδι ανδρών, και ο

δεύτερου πρωταθλήματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε από

φοιτητής του προγράμματος ΜΒΑ Ανδρέας Ζωνιάς καθώς και

τις 27 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου, 2008, στα γήπεδα Τένις της

ο κ. Ανδρέας Χαρίτου στο ομαδικό παιχνίδι ανδρών. Σε όλους

Πανεπιστημιούπολης.

τους παίχτες που συμμετείχαν στο δεύτερο πρωτάθλημα

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι φοιτητές του προγράμματος

τένις του προγράμματος ΜΒΑ απονεμήθηκε αναμνηστικό

ΜΒΑ, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, οι φοιτητές

μετάλλιο κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε

μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων, καθώς επίσης

στις 22 Νοεμβρίου 2008, στα γήπεδα Τένις στην

και απόφοιτοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων

Πανεπιστημιούπολη.
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ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΒΑ
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να κτίσει γέφυρες

στενά, με σκοπό να προσφέρουν προστασία στους πολίτες

επικοινωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου και της ευρύτερης

και τις επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Ένωση, η οποία

κοινωνίας, επιμορφώνοντας τα αυριανά στελέχη που θα

δημιουργήθηκε την 1η Ιουλίου 1968, αποτελεί ένα από τα

δράσουν ως καταλύτες αλλαγής στην κοινωνία, το Πρόγραμμα

θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικό στοιχείο της

ΜΒΑ προσεκάλεσε εκπροσώπους του Τμήματος Τελωνείων

ενιαίας αγοράς. Μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά,

του Υπουργείου Οικονομικών να δώσουν διάλεξη προς τους

μόνο εφόσον υφίστανται κοινοί κανόνες που εφαρμόζονται

φοιτητές του προγράμματος.

ομοιόμορφα στα εξωτερικά της σύνορα.

Θέμα της διάλεξης που πραγματοποιήθηκε στην

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θέλοντας να εκφράσει δημόσια την

Πανεπιστημιούπολη ήταν, ο Νέος ρόλος των τελωνείων στη

ευχαρίστησή του προς το Τμήμα Τελωνείων για τη γενναιόδωρη

σύγχρονη οικονομία της Ευρωπαϊκής Τελωνειακής Ένωσης.

συνεισφορά του προς το Πρόγραμμα ΜΒΑ, επισημαίνει πως

Ομιλητές εκ μέρους του Τμήματος Τελωνείων ήταν η κ. Στάλα

η προσφορά στην παιδεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της

Χαρτζιώτη και ο κ. Μενέλαος Γεωργιάδης.

επένδυσης στην κοινωνία. Το Τμήμα Τελωνείων και το Υπουργείο

Σήμερα, τα Τελωνεία προστατεύουν τους πολίτες,

Οικονομικών με τη συνεισφορά τους, αποδεικνύουν έμπρακτα

παρέχοντας την απαραίτητη προστασία στον καταναλωτή από

ότι εκτιμούν και αναγνωρίζουν το ρόλο που διαδραματίζει η

πρόδρομες ναρκωτικές ουσίες, από προϊόντα απομίμησης,

εκπαίδευση στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης. Η σύνδεση

επικίνδυνα παιχνίδια και βλαβερές για την ανθρώπινη υγεία

μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου, των κυβερνητικών

τροφές, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν το εμπόριο.

τμημάτων και του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί σημαντικό

Στην ΕΕ, είκοσι επτά τελωνειακές υπηρεσίες συνεργάζονται

βήμα προς την ανάπτυξη και την πρόοδο.

͓͍͈͍͈͓͈͓͙͎͑͂̈́͋͐͊͂͆͒͂͆͋͋͐͌͂͆͑͊͗͆͊͒͆͘
Στις 8 Δεκεμβρίου 2008 ο Σύνδεσμος Εκκολαπτηρίων

Επενδύσεων Υψηλού Ρίσκου για νέες εταιρείες τεχνολογίας.

Επιχειρήσεων Κύπρου, σε συνεργασία με τον ΚΕΒΕ, με αφορμή

Tέλος, τονίστηκε η σημαντική προσφορά των εκκολαπτηρίων

την Παγκόσμια Ημέρα Εκκόλαψης Επιχειρήσεων διοργάνωσαν

στα πανεπιστήμια και κατ’ επέκταση στο ευρύτερο κοινωνικό

ειδική εκδήλωση με θέμα, Εκκόλαψη Επιχειρήσεων:

σύνολο. Τα εκκολαπτήρια λειτουργούν ως ο επόμενος

Όχημα Ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας. Προοπτικές,

κρίκος της αλυσίδας δημιουργίας εταιρειών τεχνολογίας

Επιτεύγματα, Η Επόμενη Μέρα και προέβαλαν τα προϊόντα

ακολουθώντας την έρευνα. Το Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων

των εκκολαπτομένων επιχειρήσεων με στόχο την καλύτερη

ενός Πανεπιστημίου με τη συμβολή του εκ των πραγμάτων

προβολή και προώθηση του θεσμού στην Κύπρο.

στηρίζει τους βασικούς πυλώνες δραστηριότητας του

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναλύθηκε διεξοδικά η

Πανεπιστημίου που είναι η γνώση/μάθηση και η έρευνα. Ως

πορεία του θεσμού με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας δημιουργούνται νέες θέσεις

τα τελευταία πέντε χρόνια στην Κύπρο. Τόσο το Υπουργείο

εργασίας για τους αποφοίτους και δίνουν ευκαιρίες στους

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μαζί με τα Εκκολαπτήρια

φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία εργασίας. Παράλληλα,

Επιχειρήσεων όσο και οι επιχειρήσεις που αξιοποίησαν το

βοηθά στην προσέλκυση και τη διατήρηση ακαδημαϊκού

σχέδιο, κατέθεσαν τις εισηγήσεις τους και καθόρισαν τα

και ερευνητικού προσωπικού υψηλού επιπέδου στη χώρα

μελλοντικά βήματα που συμβάλουν στην ενίσχυση και την

μας. Επιπλέον, δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις

ανάπτυξη του θεσμού. Η συζήτηση μεταξύ των διαφόρων

για εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής

συμβαλλόμενων μερών, η οποία ενισχύθηκε με την παρουσία

κοινότητας και της βιομηχανίας με στόχο πάντα ένα

του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ήταν ενδιαφέρουσα και

Πανεπιστήμιο ενεργό μέρος της κοινωνίας που προσφέρει με

εποικοδομητική. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των εταιρειών

τις δράσεις του στην οικονομία της χώρας.

επενδυτικών κεφαλαίων είχαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τις
εκκολαπτόμενες εταιρείες.
Μερικά από τα προβλήματα τα οποία θίχτηκαν κατά την

Αδιαμφισβήτητο είναι το γεγονός ότι οι μηχανισμοί
εκκόλαψης επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικοί, γιατί δρουν
ως ασπίδες προστασίας της οικονομικής ανάπτυξης μιας

ημερίδα ήταν οι δυσκολίες των επιχειρήσεων να προσεγγίσουν

χώρας αλλά και ως μηχανισμοί που την προάγουν. Συνεπώς η

τα επενδυτικά κεφάλαια υψηλού ρίσκου τα οποία δεν υπάρχουν

ανάπτυξή τους αποτελεί μια επιτακτική ανάγκη της σύγχρονης

στην Κύπρο. Για αυτό το λόγο τονίστηκε ότι είναι σημαντικό

εποχής ιδιαίτερα στις μέρες μας που επικρατεί οικονομική

η Κύπρος να εκμεταλλευτεί τα κίνητρα που προσφέρει το

αβεβαιότητα, λόγω της κρίσης στις αγορές. Η καθιέρωση του

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για τη δημιουργία Ταμείων

Συνεχίζεται στη σελίδα 19
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Multiwavelength Optical Networks:

στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου

Architectures, Design, and Control, Thomas

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Σίμος Γραμμενίδης. «Ένας

E. Stern, Georgios Ellinas, Krishna Bala,

επιστημονικός τομέας οριοθετείται μόνο όταν καταφέρει να εδραιώσει

Cambridge University Press, Cambridge 2008,

τις έννοιες που χρησιμοποιεί». Με αυτά τα λόγια οι επιμελητές της

2nd Edition, 1008 p., ISBN: 0-521-88139-0.

πρωτότυπης Ορολογίας της Μετάφρασης περιγράφουν την ιδέα

Στη σύγχρονη οικονομία της γνώσης η

που τους οδήγησε το 1996 στη δημιουργία ενός τετράγλωσσου

ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών είναι ένας

λεξικού όρων [Γαλλικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά] οι οποίοι

σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη και

χρησιμοποιούνται στη Διδακτική της μετάφρασης. Από τότε το

την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη

λεξικό αυτό απετέλεσε αφετηρία για την προσαρμογή των όρων

τηλεπικοινωνιακών δικτύων βασισμένων σε οπτικά συστήματα νέας

σε περισσότερες από δεκαπέντε ακόμη γλώσσες. Στον ελληνικό

γενιάς με πυκνή πολυπλεξία κατά μήκος κύματος θεωρείται σήμερα

χώρο, αν και παρατηρείται έντονη μεταφραστική πρακτική, η

ο πιο φτηνός και αποτελεσματικός τρόπος ανάπτυξης ευρυζωνικών

Μετάφραση ως επιστημονικός τομέας άρχισε να αναπτύσσεται

υποδομών. Το βιβλίο Multiwavelength Optical Networks: Architectures,

σχετικά πρόσφατα. Ταυτόχρονα αναδύθηκε η ανάγκη για τη συνεπή

Design, and Control μελετά όλο το φάσμα του σχεδιασμού,

διδασκαλία της με βάση σαφείς έννοιες και αυτόνομη ορολογία. Το

λειτουργίας, διαχείρισης και ανάλυσης των οπτικών δικτύων. Επίσης,

παρόν έργο φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή με την

μελετά προβλήματα στο φυσικό και το λογικό επίπεδο. Στο φυσικό

προσαρμογή των πρωτότυπων εννοιών και όρων στα Ελληνικά, και

επίπεδο περιέχεται μια λεπτομερής ανάλυση της μετάδοσης του

απευθύνεται τόσο σε διδάσκοντες όσο και σε διδασκόμενους την

φωτός μέσα στις οπτικές ίνες καθώς και των επιμέρους συσκευών

τέχνη της Μετάφρασης. Διδάσκεται όμως η μετάφραση; Το λεξικό

και συστημάτων τελευταίας γενιάς που χρησιμοποιούνται στα

αυτό επιχειρεί να δώσει μια θετική απάντηση, τουλάχιστον σε ό,τι

οπτικά δίκτυα. Στο λογικό επίπεδο παρουσιάζονται οι διάφορες

αφορά τη μετάφραση ως διαδικασία και γνωσιακή διεργασία.

αρχιτεκτονικές κόμβων και δικτύων, τα γενικά προβλήματα του
σχεδιασμού του λογικού επιπέδου, δρομολόγησης μονοσημειακών

Ο Πλατωνικός Μύθος: Κριτική Αναδρομή

και πολυσημειακών συνδέσεων, αποκατάστασης βλαβών, και

στη Νεότερη Πλατωνική Ερμηνεία, Κυριάκος

ανάλυσης απόδοσης και διαθεσιμότητας στα οπτικά δίκτυα με

Ν. Δημητρίου, εκδόσεις Πορεία, Αθήνα 2008,

πολυπλεξία κατά μήκος κύματος. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον

σσ. 445. ISBN 978-960-7043-74-0.

έλεγχο και τη διαχείριση αυτών των δικτύων, στα ερευνητικά

Στο έργο αυτό διερευνώνται όψεις της νεότε-

δίκτυα που βασίζονται στην μεταγωγή και δρομολόγηση οπτικών

ρης πλατωνικής ερμηνείας, με έμφαση στις

πακέτων, καθώς και στις τάσεις για καινούργιες αρχιτεκτονικές,

γνωσιολογικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις

συσκευές και πρωτόκολλα στα οπτικά δίκτυα. Το βιβλίο αυτό

που συνέβαλαν στη δημιουργία του περίφημου «πλατωνικού

απευθύνεται πρωτίστως σε πανεπιστημιακούς καθηγητές ως ένα

μύθου». Αυτός ο μύθος, ένα κράμα κυρίως υπερβατικού

βιβλίο μαθήματος προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου

ιδεαλισμού, μυστικισμού και μεταφυσικής, έγινε διαχρονικά

για την διδασκαλία μαθημάτων σχετικά με συστήματα και δίκτυα

αντικείμενο λατρείας αλλά και πολυμίσητος στόχος στον εικοστό

επικοινωνιών με οπτικές ίνες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί

αιώνα από ένα μέρος της φιλελεύθερης διανόησης. Η μελέτη

και ως βιβλίο αναφοράς από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους

αποτελεί μία συστηματική προσπάθεια καταγραφής των βασικών

ερευνητές, και τους μηχανικούς δικτύων που ασχολούνται με την

προσεγγίσεων και των επιχειρημάτων που συνθέτουν τη νεότερη

έρευνα και την ανάπτυξη οπτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

πλατωνική πρόσληψη (από το δέκατο όγδοο αιώνα μέχρι σήμερα),
αναδεικνύοντας έτσι τον πολύμορφο, διερευνητικό, ρευστό

Ορολογία της Μετάφρασης, Γεώργιος

και συγχρόνως απαράμιλλο χαρακτήρα της φιλοσοφίας του

Φλώρος (πρόλογος-μετάφραση), Σίμος

Πλάτωνα. Την πρωτότυπη αυτή μελέτη συμπληρώνει ένας εκτενής

Γραμμενίδης (επιστημονική επιμέλεια),

βιβλιογραφικός οδηγός, ο οποίος την καθιστά χρήσιμο εργαλείο

Εκδόσεις Μεσόγειος, Αθήνα 2008, σσ. 209,

για την αποκωδικοποίηση των μορφολογικών και φιλοσοφικών

ISBN: 978-960-19-0282-1.

ιδιαιτεροτήτων των πλατωνικών διαλόγων.

Κυκλοφόρησε πρόσφατα το νέο βιβλίο των
Εκδόσεων Μεσόγειος με τίτλο Ορολογία
της Μετάφρασης, το οποίο αποτελεί μετάφραση της πρωτότυπης
έκδοσης των Jean Delisle, Hannelore Lee-Jahnke και Monique C.
Cormier, Terminologie de la Traduction – Translation Terminology

Δοκίμια οικονομικής πολιτικής ανάλυσης
06-08 T. Zachariadis, Assessement of External Costs from the use
of Cars in Cypriot Cities, November 2008.
05-08 L.Christofides, A. Kourtellos and K. Vrachimis, Interest

– Terminología de la Traducción – Terminologie der Übersetzung. Ο

Rates in Cyprus and Comparisons with other EU Countries,

πρόλογος και η μετάφραση του έργου ανήκουν στον Επίκουρο

October 2008.

Καθηγητή του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου

04-08 Θ. Ζαχαριάδης, Μακροχρόνια πρόβλεψη της

Κύπρου, κ. Γεώργιο Φλώρο, ενώ την επιστημονική επιμέλεια του

κατανάλωσης ηλεκτρισμού στην Κύπρο: Η επίδραση των

βιβλίου έχει κάνει ο Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Μετάφρασης

κλιματικών αλλαγών, Οκτώβριος 2008.
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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δανόπουλος Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Επισκέπτης

Bulut Christiane Barbara, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών,

Λέκτορας, στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 01/09/2008

από 08/09/2008 μέχρι 31/12/2008

Chayes Evelien, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων

Δεμέστιχα Στυλιανή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτρια

Γλωσσών, Λέκτορας, 01/09/2008

Λέκτορας, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 05/09/2008 –

Αχιλλέως Στέλλα, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Λέκτορας,

31/12/2008

01/09/2008

Δημάκος Γεώργιος, Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής στο

Ρομπόλης Λεωνίδας, ΔΔΕ, Λέκτορας, 01/09/2008

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 01/09/2008-31/12/2008.

Χαραλάμπους Νάτια, Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής, Λέκτορας,

Δουκλιάς Σωτήρης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης

02/10/2008

Λέκτορας στο Τμήμα Ψυχολογίας, 01/09/2008-31/12/2008.

Χριστιάς Παναγιώτης, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων

Καλαμίδας Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης

Γλωσσών, Λέκτορας, 01/09/2008

Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Τμήμα Μαθηματικών και

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Στατιστικής, 01/09/2008-31/05/2009

Baumann Annedoris, Ministry of Education – Stuttgart,

Καναβού Νικολέττα, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Επισκέπτρια

Επισκέπτρια Λέκτορας, στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και

Λέκτορας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας,

Σύγχρονων Γλωσσών από 01/09/2008 μέχρι 31/08/2009

02/09/2008-31/12/2008

Cusimano Christope, CFA ST OMER, Επισκέπτης Λέκτορας,,

Καπούτσης Χρήστος, Swiss Federal Institute of Technology

στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών από

(ETH) Ελβετία, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής,

01/09/2008 μέχρι 31/05/2009

01/09/2008-31/05/2009

Garcia-Gallego Aurora, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτρια

Καρεκλά Μαρία, Intercollege, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, στο Τμήμα Οικονομικών, 01/09/2008

Ψυχολογίας, 01/09/2008-31/05/2009.

– 31/05/2008

Κατσοπρινάκης Εμμανουήλ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης

Αλεξάκης Εμμανουήλ, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής ,

Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Τμήμα Μαθηματικών και

στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 01/09/2008 –

Στατιστικής, 01/09/2008-31/12/2008

31/12/2008

Κιουπκιολής Αλέξανδρος, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης,

Αντωνακάκης Αριστείδης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και

Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών

Φιλοσοφίας, 01/09/2008-31/12/2008

Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα

Κορνιλάκη Αικατερίνη, Timeplan Education Resources,

Αρχιτεκτονικής, από 01/09/2008 μέχρι 31/12/2008.

Επισκέπτρια Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα ψυχολογίας,

Αντωνίου Γεώργιος, Yale University, Επισκέπτης Λέκτορας, στο

01/09/2008-31/12/2008.

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 01/09/2008 – 31/12/2008

Κουνιάς Ευστράτιος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης

Αυγερινός Χαρίλαος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επισκέπτης

Καθηγητής, στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής,

Λέκτορας στο Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας,

01/09/2008-31/05/2009

04/09/2008-31/12/2008

Λέστας Μάριος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Λέκτορας

Βεϊκου Μυρτώ, Επισκέπτρια Λέκτορας, στο Τμήμα Ιστορίας και

στο Τμήμα Πληροφορικής, 01/09/2008-31/12/2008

Αρχαιολογίας 01/09/2008 – 31/12/2008

Μανιάτης Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης

Γεωργαντζής Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης

Λέκτορας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας,

Αναπληρωτής Καθηγητής, ΟΙΚ, 01/09/2008 – 31/05/2009

01/09/2008-31/12/2008

Γεωργιάδης Αθηνόδωρος, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής

Μιχαήλ Λοΐζος, Harvard University, Επισκέπτης Λέκτορας στο

στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Τμήμα Πληροφορικής, 01/09/2008-31/05/2009

Υπολογιστών, από 01/09/2008 μέχρι 31/05/2009.

Μιχαλόπουλος Δημοσθένης, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Επισκέπτης

Γεωργιάδου Πολυξένη, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας

Αττικής, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα ψυχολογίας,

και Κατασκευαστικής, από 01/09/2008 μέχρι 31/05/2009.

01/09/2008-31/12/2008.

Μπράτσκας Πύρρος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης

Γιαννακόπουλος Άγγελος, Πανεπιστήμιο Konstanz Γερμανία,

Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής, 01/09/2008-31/05/2009

Επισκέπτης Επίκουρος, στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών

Νεγρεπόντης Στυλιανός, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης

Επιστημών, 01/09/2008 – 31/12/2008

Καθηγητής, στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής,

Γκατζούλης Χρηστος, Intercollege, Επισκέπτης Λέκτορας στο

01/09/2008-31/12/2008

Τμήμα Πληροφορικής, 01/09/2008-31/05/2009

Νεοκλέους Κώστας, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα

Δαμιανού Χαράλαμπος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης

Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, από 01/09/2008

Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Τμήμα Μαθηματικών και

μέχρι 31/12/2008.

Στατιστικής, 03/09/2008-31/05/2009

Νεοφύτου Μάριος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης
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Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής, 01/09/2008-31/05/2009

Τσαγγάρη Κωνσταντία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο,

Νικολάου Κονναρή Άγγελ, Επισκέπτρια Λέκτορας, στο Τμήμα

Επισκέπτρια Λέκτορας, στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών από

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 01/09/2008 – 31/12/2008

01/09/2008 μέχρι 31/12/2008

Νικολιδάκης Ελευθέριος, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Ελλάδος,

Τσακίρης Νίκος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης

Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής,

Λέκτορας, στο Τμήμα Οικονομικών, 03/09/2008 – 31/05/2009

01/09/2008-31/05/2009

Φωτιάδης Ανέστης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Ντόκας Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Λέκτορας

Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής,

στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 01/09/2008-

01/09/2008-31/05/2009

31/12/2008

Χαραλάμπους Άννα, The Rockefeller University, Επισκέπτρια

Ξενόπουλος Σόλων, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών,

Αρχιτεκτονικής, από 01/09/2008 μέχρι 31/12/2008.

01/09/2008-31/12/2008.

Παναγάκου Σταματούλα, Durham University UK, Επισκέπτρια

Χατζηαναστασίου Τάσος, Λύκειο Κρανιδίου, Επισκέπτης

Επίκουρη Καθηγήτρια, στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών

Λέκτορας, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 01/09/2008 –

Επιστημών, 01/09/2008 – 31/12/2008

31/12/2008

Πανταζοπούλου Σταυρούλα, Πανεπιστήμιο Θράκης,

Χατζηαυξέντη Κυριακή, University of Plymouth, Επισκέπτρια

Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και

Λέκτορας, στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών από 01/09/2008 μέχρι

Μηχανικών Περιβάλλοντος, από 01/09/2008 μέχρι 31/05/2009.

31/12/2008

Παπαϊωάννου Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Χατζημάρκου Μαρία, University of Maryland, Baltimore,

Επισκέπτης Καθηγητής, στο Τμήμα Μαθηματικών και

Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Ψυχολογίας, 01/09/2008-

Στατιστικής, 01/09/2008-31/05/2009

31/12/2008.

Πεταλίδου Φανή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτρια Λέκτορας

Χατζηχριστοφή Γιώργος, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα

στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 02/09/2008-

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Από

31/05/2009

01/09/2008 μέχρι 31/12/2008.

Πετρούδη Στυλιανή, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα

Χοβαρδάς Τάσος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Λέκτορας

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, από

στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 01/09/2008-31/12/2008.

01/09/2008 μέχρι 31/05/2009.

Χρίστου Νικόλας, UCL Department of Statistics, Επισκέπτης

Πολυχρονοπούλου Κυριακή, Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Αναπληρωτής Καθηγητής, στο Τμήμα Μαθηματικών και

Επισκέπτρια Λέκτορας, στο Τμήμα Χημείας από 01/09/2008 μέχρι

Στατιστικής, 01/09/2008-31/12/2008

31/12/2008

Χριστοφόρου Ευτύχιος, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο

Πουλιάκας Κωνσταντίνος, University of Aberdeen, Επισκέπτης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Λέκτορας, στο Τμήμα Οικονομικών, 01/09/2008 – 31/12/2008

από 01/09/2008 μέχρι 31/05/2009.

Προδρομίδης Πρόδρομος-Ιωάννης, Κέντρο Προγραμματισμού

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

και Οικονομικών Ερευνών, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής,

Βεσσιάρης Γιώργος, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Επιμελητής

στο Τμήμα Οικονομικών 01/09/2008 – 31/05/2009

Εργαστηρίων), Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και

Ρεπάπης Κωνσταντίνος, Επισκέπτης Λέκτορας, στο Τμήμα

Κατασκευαστικής, 01/09/2008

Οικονομικών 01/09/2008 – 31/12/2008

Γαβριήλ Παντελής, Γυμναστής Συμβασιούχος, Υπηρεσία

Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου Ειρήνη, Πανεπιστήμιο Δυτικής

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, 01/09/2008

Μακεδονίας, Επισκέπτρια Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα

Δημητρίου Αντώνης, Γυμναστής Συμβασιούχος, Υπηρεσία

Επιστημών της Αγωγής, 10/09/2008-31/12/2008.

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, 01/09/2008

Σουλιώτης Μίμης, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα

Διονυσίου Δέσπω, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Πρυτανεία,

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών από 05/09/2008 μέχρι

01/09/2008

31/12/2008

Ηροδότου Μαρία, Γυμναστής Συμβασιούχος, Υπηρεσία

Σοφοκλέους Αναστάσιος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, 01/09/2008

Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής, 01/09/2008-31/05/2009

Καρκώτη Χριστιάνα, Λειτουργός Πανεπιστημίου

Σταυρινίδης Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης

Συμβασιούχος, Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων

Λέκτορας στο Τμήμα Ψυχολογίας, 01/09/2008-31/05/2009.

Σχέσεων, 02/10/2008

Συμεωνίδης Χαράλαμπος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Κνέκνα Ντιάνα, Γυμναστής Συμβασιούχος, Υπηρεσία Σπουδών

Θεσσαλονίκης, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Κλασικών

και Φοιτητικής Μέριμνας, 01/09/2008

Σπουδών και Φιλοσοφίας, 01/09/2008-31/12/2008

Κυριακίδης Ευριπίδης, Τεχνικός Συμβασιούχος, Τμήμα

Τερσένοβ ΄Αρης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Λέκτορας

Φυσικής, 01/09/2008

στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 01/09/2008-

Κωνσταντινίδου Μαρίνα, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος,

31/12/2008

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, 27/10/2008
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Μακρή Κυριακή, Γυμναστής Συμβασιούχος, Υπηρεσία

15/09/2008

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, 01/09/2008

Χαραλάμπους Άρτεμις, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Τμήμα

Μιλτιάδους Ελεάνα, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος,

Επιστημών Αγωγής, 01/09/2008

Πρυτανεία, 01/09/2008

Χατζηαντώνη Ηλιάνα, Τεχνικός (Παρασκευαστής

Προδρόμου Ευέλθων, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα

Εργαστηρίων) στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, 15/09/2008.

Πληροφορικής), Βιβλιοθήκη, 08/09/2008

Χατζηπροκόπη Αιμίλιος, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα

Ρωτός Άνθιμος, Γυμναστής Συμβασιούχος, Υπηρεσία Σπουδών

Πληροφορικής), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

και Φοιτητικής Μέριμνας, 01/09/2008

Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής, 15/10/2008

Τακούσιη Ελένη, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α,

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

01/09/2008

Ιωάννου Νίκος, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα

Τάμπα Αντιγόνη, Γυμναστής Συμβασιούχος, Υπηρεσία

Πληροφορικής), Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων,

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, 01/09/2008

02/10/2008

Φωκάς Μάριος, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα

Σιακαλλή Αννίτα, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Γενικά

Πληροφορικής), Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων,

Διοικητικά Θέματα), Πρυτανεία, 15/09/2008

ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

του, οι οποίοι επιλεχθήκαν από διεθνή

ότι αναμένεται να συμβάλουν με την

της συζήτησης και στη διάρκεια της

συμβουλευτική επιτροπή, «έχουν

εμπειρογνωμοσύνη τους σε διάφορα

δεξίωσης που ακολούθησε.

χρήσιμο και κρίσιμο ρόλο ως συνομιλητές,

νομικά ζητήματα που απασχολούν

ωφέλιμοι σύμβουλοι και καλόπιστοι

την κυπριακή κοινωνία. Αυτό αποτελεί

σημείωσε ότι τα Πανεπιστήμια διεθνώς

κριτές της νομοθετικής, της εκτελεστικής

άλλωστε τον κύριο στόχο του νέου

οφείλουν πολλά στις νομικές σπουδές,

και της δικαστικής εξουσίας». Στο ίδιο

Τμήματος, μαζί με την καλλιέργεια της

ανέδειξε τη σπουδαιότητα του εν

πλαίσιο κινήθηκε και η παρατήρηση του

έρευνας και την προσφορά ποιοτικής

λόγω Τμήματος κάνοντας μία ιστορική

Προέδρου της Επιτροπής Νομικών προς

νομικής παιδείας στους φοιτητές και το

αναδρομή και κατέληξε ότι οι καθηγητές

το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος

νομικό κόσμο της Κύπρου.

Στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ BERTRAND BOUVIER
γέννηση: από την Ιταλία στη Γενεύη,

1967. Το Άγιον Όρος εν Ετει 1930,

15ος-16ος αιώνας. με τον Μανούσακα

φωτογραφίες από τον Boissonnas

Μανούσο και τον Στάικο, Κωνσταντίνο

Frederic, και κείμενα από τον Bouvier,

Σπ. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού,

Bertrand, Αθήνα: Αμμος, 1994. Acta

1988. Μουσική Ερμηνεία Δημοτικών

Philippi. - (Corpus Christianorum

Τραγουδιών από Αγιορείτικα Χειρό-

11), επιμέλεια Bouvier, Bertrand κ.ά.

γραφα., Μαζαράκη, Δέσποινα Β., Με-

Turnhout: Brepols Publishers, 1999.

ταθανάτια έκδοση σε συνεργασία με

Poètes Contemporains de Salonique.

τη Φοίβη Καραμέρου και το Γρηγόρη

Τραγουδιών της Μονής των Ιβήρων,

- (Collection Échanges 7), Κωνσταντι-

Φ. Στάθη, πρόλογος από τον S. Baud-

Μαζαράκη, Δέσποινα Β., πρόλογος

νίδης, Γιάννης και Bouvier, Bertrand,

Bovy, Αθήνα: Φίλιππος Νάκας, 1992.

από τον Baud-Bovy, Samuel, επίλογος

πρόλογος από τον Baud-Bovy, Samuel,

Μουσική Ερμηνεία των Δημοτικών

από τον Bouvier, Bertrand, Αθήνα,

Genève, 1962.

͓͍͈͍͈͓͈͓͙͎͑͂̈́͋͐͊͂͆͒͂͆͋͋͐͌͂͆͑͊͗͆͊͒͆͘
Συνεχίζεται από τη σελίδα 15

στην εξέλιξη του πιο πάνω στόχου.

αξιοποίησης και μετατροπής

εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας

Επιπλέον θα συμβάλει στην δημιουργία

αυτών των ιδεών σε κερδοφόρες

Εκκόλαψης Επιχειρήσεων και στην

επιχειρηματικής κουλτούρας η οποία

επιχειρήσεις που θα προσφέρουν στην

Κύπρο από φέτος θα αποτελέσει ένα

θα επιτρέψει να αναπτυχθούν νέα

οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην

θεσμό ο οποίος θα συμβάλει σημαντικά

καινοτόμα προϊόντα και μηχανισμοί

ανταγωνιστικότητα της Κύπρου.
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ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Σταθερά παραμένει για ακόμη μία χρονιά το Πανεπι-

Το Πανεπιστήμιο κατάφερε σε πολύ σύντομο διά-

στήμιο Κύπρου στην κατηγορία των Doctoral/Research

στημα από της ίδρυσής του, δίνοντας έμφαση στην

Universities - Intensive βάσει των ποσοτικών δεικτών του

έρευνα και την ανάπτυξη των μεταπτυχιακών σπουδών,

Carnegie Foundation. Στην κατηγορία αυτή, η οποία συμπε-

να μεταπηδήσει από την κατηγορία των Baccalaureate

ριλαμβάνει ιδρύματα που απονέμουν δέκα διδακτορικούς

Colleges στην ανώτερη κατηγορία των Doctoral/Research

τίτλους κάθε χρόνο σε περισσότερα από τρία αντικείμενα,

Universities - Intensive. Με την αύξηση του αριθμού φοι-

συγκαταλέγονται αξιόλογα Πανεπιστήμια διεθνώς. Το

τητών και τις συνεπακόλουθες αυξήσεις σε ακαδημαϊκό

πόρισμα αυτό προήλθε από ανάλυση των στοιχείων που

προσωπικό, μαζί με τις αυξήσεις σε διοικητικό προσω-

διεξάγεται κάθε διετία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το

πικό, τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την

2003, στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου

ανάπτυξη της κτιριακής υποδομής (Σχολή Οικονομικών

του και βελτίωσής του. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δίνει

Επιστημών και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή, Βιβλιο-

μεγάλη έμφαση στον τομέα της έρευνας και ενθαρρύνει τη

θήκη), το Πανεπιστήμιο μπορεί να θέσει ως στόχο την

φοίτηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο και την εκκόλαψη νέων

ανώτατη κατηγορία των Doctoral/Research Universities -

ερευνητών. Αυτό καταδεικνύεται και από την αύξηση των

Extensive, τα οποία απονέμουν πενήντα ή περισσότερους

αποφοίτων διδακτορικού επιπέδου η οποία παρατηρείται

διδακτορικούς τίτλους κάθε χρόνο σε περισσότερα από

τα τελευταία χρόνια.

δεκαπέντε αντικείμενα.
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