
Διεθνές Συνέδριο της Φιλοσοφικής 
Σχολής με τίτλο Hellenism in Cyprus: 
from Stasinos to Demonax, πραγμα-
τοποιήθηκε στη Λευκωσία και την 
Πάφο στις 22-25 Σεπτεμβρίου 2005. 
Το Συνέδριο ήταν σχεδιασμένο και ορ-
γανωμένο από τον Καθηγητή Ιωάννη 
Ταϊφάκο, Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής 
Σχολής. Στόχος του συνεδρίου ήταν η 
μελέτη της συμβολής της Κύπρου στην 
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία και επο-
μένως η έρευνα του φιλολογικού και 
φιλοσοφικού πολιτισμού που αναπτύ-
χθηκε στο νησί κατά την αρχαιότητα. 
Στο Συνέδριο συμμετείχαν 25 Καθηγη-

τές Πανεπιστημίου από 11 χώρες και 21 
Πανεπιστήμια.

Στο Συνέδριο τονίστηκε η μεγάλη και 

άρρηκτη σχέση που υπάρχει ανάμεσα 
στον κυπριακό και τον ελληνικό πολι-
τισμό και που ορίζεται ως κοινότητα 
γραμματείας, ιστορίας, παραδόσεων και 
κουλτούρας γενικότερα. Η θεματολογία 
του συνεδρίου ήταν σημαντική εξετάζον-
τας όλο το φάσμα της Ελληνικής Γραμ-
ματείας που άνθισε σε όλες τις μορφές 
του λόγου και της σκέψης στον χώρο 
της Κύπρου: την ποίηση, το δράμα, 
την ιστοριογραφία, τη φιλοσοφία, την 
ιατρική. Τριάντα επτά Κύπριοι αρχαίοι 
συγγραφείς εξετάστηκαν στο Συνέδριο. 
Επομένως μελετήθηκε, με επιστημονικά 
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τι θα διαβάσετε

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Συνεχίζεται στη σελίδα 20

Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊ-
κής χρονιάς το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου έχει δεχθεί τους πρώτους δέκα 
εννέα προπτυχιακούς φοιτητές στο 
πρόγραμμα σπουδών Αρχιτεκτονι-
κής, το οποίο αποτελεί έναν από τους 
τέσσερεις κλάδους σπουδών 
της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Στο χρονικό αυτό στάδιο το 
πρόγραμμα σπουδών στη-
ρίζει μια ομάδα συνολικά 
πέντε ακαδημαϊκών και ενός 
επιστημονικού βοηθού. Το 
ακαδημαϊκό προσωπικό συμ-
πληρώνουν με την ιδιότητα 
του Επισκέπτη Καθηγητή ο 
Καθηγητής Θεοχάρης Δαυίδ 
από το Pratt Institute της 
Νέας Υόρκης καθώς και ο 
Καθηγητής Pierre von Meiss 
του Πολυτεχνείου EPFL της Λοζά-
νης, ο πρώτος πρόεδρος, ο δε δεύτε-
ρος μέλος της πενταμελούς διεθνούς 
συμβουλευτικής επιτροπής της Συγ-
κλήτου για το πρόγραμμα σπουδών 
Αρχιτεκτονικής.

Κεντρική θέση στη φιλοσοφία της 
προπτυχιακής αρχιτεκτονικής εκπαί-
δευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με 
συνολική διάρκεια οκτώ ακαδημαϊκά 
εξάμηνα κατέχει η ιδέα της ολοκληρω-
μένης, ενιαίας σύνθεσης, η οποία στη-

ρίζεται σε μία ισορροπημένη εστίαση 
στους διάφορους επιμέρους τομείς 
της Αρχιτεκτονικής. Ο ακαδημαϊκός 
τίτλος B.Sc. στην Αρχιτεκτονική απο-
τελεί προϋπόθεση για εισδοχή στις 
μετέπειτα σπουδές για την απόκτηση 

του αντίστοιχου επαγγελματικού τίτ-
λου M.Sc. στην Αρχιτεκτονική. Στόχος 
είναι η εκπαίδευση των φοιτητών που 
με την αποφοίτησή τους θα λειτουρ-
γούν με επιτυχία τόσο στον εγχώριο 
όσο και στο διεθνή χώρο, αλλά και 

θα έχουν την ευαισθησία να 
ανταποκριθούν σωστά και να 
επηρεάσουν θετικά το δομη-
μένο περιβάλλον της Ανατο-
λικής Μεσογείου.

Όσο σε καμία άλλη σπουδή, 
η επιτυχία του νεοϊδρυθέντος 
προγράμματος στηρίζεται όχι 
μόνο στο διδακτικό και ερευ-
νητικό έργο του ακαδημαϊκού 
προσωπικού, αλλά και στην 
επιτυχία των ίδιων των φοιτη-
τών με την απόκτηση της απα-
ραίτητης τεχνογνωσίας και 
την παραγωγή των αρχιτεκτο-

νικών τους προτάσεων. Καθοριστική 
κρίνεται εξαρχής και η αναμενόμενη 
ενεργός συνεισφορά του προγράμμα-
τος στην προώθηση της αρχιτεκτονι-
κής στην Κύπρο μέσω του διαλόγου 
ακαδημίας και επαγγέλματος.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΟ

Το Προεδρείο της εναρκτήριας Συνεδρίας του Διεθνούς 
Συνεδρίου Hellenism in Cyprus: οι Καθηγητές Martin 
West, Ιωάννης Ταϊφάκος, Heinz-Guenther Nesselrath.
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέ-
φθηκε την Τρίτη, 9 Αυγούστου, αντι-
προσωπεία Νιγηριανών ανωτέρων 
δημοσίων υπαλλήλων, στο πλαίσιο 
της εκπαιδευτικής επίσκεψης του 
Εθνικού Ινστιτούτου Πολιτικής και 
Στρατηγικών Σπουδών της Νιγηρί-
ας (Kuru). Την αντιπροσωπεία, στην 
οποία συμμετείχε ο Πρέσβης της Νι-
γηρίας στο Ισραήλ και Ύπατος Αρμο-
στής στην Κύπρο, Δρ Manzo George 
Anthony και ο Γενικός Διευθυντής 
του Ινστιτούτου, Καθηγητής Akim 
Akindoyeni, δέχθηκε στο Πανεπι-
στήμιο ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέ-
σεων, Οικονομικών και Διοίκησης, 
Καθηγητής Χρίστος Ν. Σχίζας. 

Ο Αντιπρύτανης, αφού καλωσόρισε 
τους διακεκριμένους επισκέπτες, προ-
έβη σε μια παρουσίαση της πορείας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 

1992 μέχρι σήμερα και αναφέρθηκε 
στα πιο σημαντικά σημεία του στρα-
τηγικού σχεδίου ανάπτυξής του. Ο 
Διευθυντής του Ινστιτούτου Πολιτι-
κής και Στρατηγικών Σπουδών, Καθη-

γητής Akim Akindoyeni, παρουσίασε 
το έργο του Ινστιτούτου, το οποίο 
στοχεύει κυρίως στην αξιοποίηση της 
εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο χά-
ραξης κυβερνητικής πολιτικής. Κατά 

τη διάρκεια της δεκάμηνης φοίτησής 
τους στο Ινστιτούτο, οι ανώτεροι αξιω-
ματούχοι - μεταξύ αυτών πολιτικοί, δι-
πλωμάτες, ακαδημαϊκοί κ.ο.κ. - έχουν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
σεμινάρια, συνέδρια και εργαστήρια, 
καθώς και να συμμετάσχουν σε άλλες 
δραστηριότητες έτσι ώστε να αξιοποι-
ήσουν στο έπακρο τις επαγγελματικές 
τους εμπειρίες, αναπτύσσοντας πα-
ράλληλα  περαιτέρω δεξιότητες.

Η αντιπροσωπεία των Νιγηρια-
νών εξέφρασε την ικανοποίησή της 
για την εποικοδομητική επίσκεψη 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατά την 
οποία τα μέλη της είχαν τη δυνατό-
τητα να ανταλλάξουν απόψεις όσον 
αφορά σε θέματα πολυπολιτισμικό-
τητας, ακαδημαϊκής αριστείας, συμ-
μετοχής των εμπειρογνωμόνων στη 
χάραξη πολιτικής κ.ά.

Ο ξαφνικός χαμός του Πάνου Κου-
λέρμου το 1999 στέρησε από την Κύ-
προ έναν από τους πιο αναγνωρισμέ-
νους Αρχιτέκτονές της διεθνώς. Η 
εκτεταμένη έρευνα από το Archivio 
del Moderno της Ακαδημίας Αρχι-
τεκτονικής του Μενδρίσιο που ακο-
λούθησε, οδήγησε σε μία συλλογή 

πληροφοριών και σχεδίων, καθώς και 
την έκδοση και έκθεσή τους, η οποία 
είχε εγκαινιαστεί το Δεκέμβριο του 
2004 στο Μενδρίσιο. Η έκθεση αυτή 
ταξίδεψε στην Κύπρο το Σεπτέμβριο 
του 2005, ενώ την ερχόμενη Άνοιξη 
προγραμματίζεται να σταλεί στην 
Αθήνα.

Η έκθεση στη Λευκωσία παρου-
σιάστηκε στην Πύλη Αμμοχώστου 
των αναγεννησιακών τειχών της πό-
λης από τις 3-20 Σεπτεμβρίου 2005, 

παράλληλα με την έναρξη του προ-
γράμματος σπουδών Αρχιτεκτονικής 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τα εγκαί-
νια της έκθεσης συνοδεύτηκαν από 
μονοήμερο συμπόσιο για τον Πάνο 
Κουλέρμο με έξι κύριους ομιλητές – 
Letizia Tedeschi, Σπύρος Αμούργης, 
Roberto Copreni, Βασίλης Ιερείδης, 
Πάνος Λεβέντης, Νίκος Καλογεράς 
– συμπεριλαμβανομένης 40λεπτης 
συζήτησης για τον τιμώμενο. Το 
Συμπόσιο έλαβε χώρα το Σάββατο, 
3 Σεπτεμβρίου 2005, στο χώρο της 
έκθεσης.

Ο Πάνος Κουλέρμος γεννήθηκε 
στην Αμμόχωστο. Σπούδασε Αρχιτε-
κτονική στο Πολυτεχνείο του Κεντρι-
κού Λονδίνου (τώρα Πανεπιστήμιο 
Westminster) και Αστικό Σχεδιασμό 
στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Δού-
λεψε στο Μιλάνο και την Αθήνα τη 
δεκαετία του 1960, και από το 1973 ως 
το 1996 ήταν Καθηγητής Αρχιτεκτο-
νικής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας 
Καλιφόρνια (USC) στο Λος Άντζελες, 
όπου διατέλεσε και Κοσμήτορας της 
Σχολής Αρχιτεκτονικής. Από το 1996 
μέχρι το θάνατό του ήταν Καθηγητής 
Αρχιτεκτονικής στην Ακαδημία Αρ-
χιτεκτονικής του Πανεπιστημίου της 

Ιταλικής Ελβετίας στο Μενδρίσιο. 
Διατηρούσε επαγγελματικά γραφεία 
στο Λος Άντζελες, το Μιλάνο, την 
Αθήνα και τα τελευταία χρόνια στο 
Λουγκάνο. Δίδαξε και έδωσε πολυά-
ριθμες διαλέξεις σε Σχολές στην Ευ-
ρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Εκθέ-
σεις για το έργο του έχουν γίνει στο 

Λος Άντζελες, το Μπουένος Άιρες, 
το Παρίσι, τη Βενετία, το Μιλάνο, τη 
Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, τη Λευκω-
σία και το Μενδρίσιο.

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από 
το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Κύπρου σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, 
το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Κύπρου και το Σύλλογο Αρχιτε-
κτόνων Κύπρου.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΙΓΗΡΙΑΝΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ «ΠΑΝΟΣ ΚΟΥΛΕΡΜΟΣ 1933-1999» 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ «ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ»
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Διαγνωστικά Ερωτηματολόγια 
Δεδομένου ότι οι πρωτοετείς φοι-

τητές που εισάγονται σε κάθε Τμήμα 
δεν προέρχονται από μια ομοιογενή 
ομάδα, αλλά διαφέρουν ως προς το 
επίπεδο γνώσεων, τα ενδιαφέροντα και 
τους στόχους τους, κατά τις αρχές του 
φετινού ακαδημαϊκού έτους, το ΚΕ.ΔΙ.
ΜΑ. πρότεινε στα Τμήματα τη χρήση 
Διαγνωστικού Ερωτηματολογίου. Το 
περιεχόμενο κάθε ερωτηματολογίου 
που χρησιμοποιήθηκε καταρτίστηκε 
κατόπιν υποδείξεων του κάθε Τμήματος 
ξεχωριστά. Η χρήση του δεν ήταν υπο-
χρεωτική αλλά αποφασίστηκε από το 
κάθε Τμήμα. Για όσα Τμήματα αποφά-
σισαν να χρησιμοποιήσουν το Διαγνω-
στικό Ερωτηματολόγιο, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 
ανέλαβε τις τροποποιήσεις του ερωτη-
ματολογίου ώστε να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες του κάθε Τμήματος, την 
παραγωγή αντιγράφων και την στατι-
στική επεξεργασία των δεδομένων.

Επιμορφωτικό Σεμινάριο 
Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., διοργάνωσε από τις 

11-13 Οκτωβρίου νέο εκπαιδευτικό 
επιμορφωτικό σεμινάριο, που απευθυν-

όταν προς όλους τους διδάσκοντες 
του Πανεπιστημίου, με τίτλο Διδακτι-
κή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το 
σεμινάριο προσκλήθηκαν να παρου-
σιάσουν οι καθηγητές Paul Blackmore 
και Sue Law των Πανεπιστημίων 
Coventry και Warwick αντίστοιχα. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στο 
επόμενο τεύχος της Κοινότητας.

Διασφάλιση της ποιότητας 
της διδασκαλίας
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

του, το Κέντρο Διδασκαλίας και Μά-
θησης έχει ήδη εισηγηθεί προς τις 
Πανεπιστημιακές Αρχές μηχανισμούς 
για τη Διασφάλιση Ποιότητας στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και για τη θε-
σμοθέτηση Βραβείων Ποιότητας Δι-
δασκαλίας. Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. εμπλέκεται 
επίσης στην υλοποίηση της Πολιτικής 
Τηλεμάθησης του Πανεπιστημίου.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. στεγάζεται στο Κτί-
ριο Αθηνά, Λεωφ. Αγλαντζιάς 12, 
Μεσόροφος, τηλ. 2233 5077 εσωτ. 
28. Ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/
~kedima.

Η έκθεση, η οποία διοργανώνεται 
από την εφημερίδα Παροικιακή σε 
ετήσια βάση, πραγματοποιήθηκε στο 
Alexandra Palace στις 25 και 26 Ιουνίου 
2005. Σε αυτήν συμμετείχαν εταιρείες 
και οργανισμοί από την Κύπρο 
και τη Βρετανία. 

Φέτος, το Πανεπιστήμιο 
συμμετείχε  για πρώτη φορά 
στη διοργάνωση με δικό του 
περίπτερο το οποίο διέθετε 
ειδικό ενημερωτικό υλικό και 
στελεχωνόταν από  Λειτουργό 
του Γραφείου Ανάπτυξης  με τη 
στενή συνεργασία των μελών 
της εκτελεστικής επιτροπής 
της ΝΕΠΟΜΑΚ Βρετανίας. 
Την έκθεση  επισκέφθηκαν χι-
λιάδες απόδημοι από ολόκληρη τη Βρε-
τανία καθώς και κρατικοί αξιωματούχοι 
- ο Υπουργός Εμπορίου,  ο ́ Υπατος Αρ-
μοστής - ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 
κ.κ. Γρηγόριος και πολλοί παροικιακοί 
παράγοντες.

Το περίπτερο του Πανεπιστημίου 

Κύπρου βρισκόταν σε κεντρικό σημείο 
της έκθεσης δίπλα από το περίπτερο 
της ΑΤΗΚ και της Λαϊκής Τράπεζας, με 
αποτέλεσμα να έχει σημαντική παρου-
σία. Στο περίπτερο τοποθετήθηκαν σει-

ρές  αφισών καθώς και το έντυπο υλικό 
που αποτείνεται στους απόδημους.

Αναφέρεται ότι τα σχόλια των επι-
σκεπτών αναφορικά με την παρουσία 
μας ήταν πολύ θετικά. Επέδειξαν ενδι-
αφέρον και υπέβαλαν ερωτήματα κυρί-
ως για θέματα που αφορούσαν τη δυ-

νατότητα εισδοχής και φοίτησής τους 
στο Ίδρυμα.

Συγκεκριμένα  επιδείχθηκε ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον αναφορικά με τα προ-
γράμματα του Σχολείου   Ελληνικής 

Γλώσσας, τα Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα, για τις δυνα-
τότητες εισδοχής  που παρέχει 
το Ίδρυμα σε επαναπατριζόμε-
νους Κύπριους καθώς και τη 
δυνατότητα συμμετοχής Κυ-
πρίων αποδήμων που φοιτούν 
ήδη  σε Πανεπιστήμια της Βρε-
τανίας μέσω του ευρωπαϊκού 
προγράμματος Erasmus  για 
φοίτηση στο ΠΚ για ένα ή δυο 
εξάμηνα.

Αξιολογώντας τη συμμετο-
χή,  ως μέρος της συλλογικής προσπά-
θειας του Πανεπιστημίου Κύπρου να 
ενισχύσει τις σχέσεις του με την ομο-
γένεια Βρετανίας, η εκεί παρουσία μας 
κρίνεται ως  ένα ακόμη θετικό βήμα το 
οποίο συντείνει την ενδυνάμωση της 
κοινωνικής προσφοράς του Ιδρύματος. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ LONDON FAIR AND BUSINESS EXHIBITION

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ 
ΜΗΧΑΝΗ ΣΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και της 
εταιρείας JCC Payment Systems Ltd  
η οποία προνοεί την εγκατάσταση 
και λειτουργία Αυτόματης Ταμεια-
κής Μηχανής ( ΑΤΜ ) στον κεντρικό 
χώρο του Πανεπιστημίου.

 Η Αυτόματη Ταμειακή Μηχανή 
έχει εγκατασταθεί και τεθεί σε λει-
τουργία στον παλαιό προθάλαμο της 
Αίθουσας Τελετών.

ΝΕΑ
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο 
πλαίσιο της κοινωνικής του προσφο-
ράς τόσο στην Κύπρο  όσο και στο 
εξωτερικό έχει ήδη καθιερώσει στενές 
σχέσεις συνεργασίας με την Παγκό-
σμια Ομοσπονδία Νεολαίας Αποδή-
μων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ).  

Από τη μέχρι τώρα συνεργασία, με-
ταξύ άλλων, προέκυψε εκ μέρους της 
ΝΕΠΟΜΑΚ το αίτημα να διοργανώ-
νει το Πανεπιστήμιο Kύπρου σε ετή-
σια βάση ειδικό θερινό εντατικό πρό-
γραμμα, κατά τη διάρκεια του μήνα 
Ιουλίου για την εκμάθηση-βελτίωση 
της Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο να 
αποτείνεται σε απόδημους νέους από 
τις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Βρετα-

νία. Το Πανεπιστήμιο ανταποκρίθηκε 
άμεσα με αποτέλεσμα η πρώτη ομάδα 
νέων να παρακολουθήσει το εν λόγω 
πρόγραμμα τον Ιούλιο του 2005.

Το Πανεπιστήμιο, εδώ και δυο 
χρόνια, ανταποκρίνεται άμεσα στην 
ανάγκη των αποδήμων νέων προχω-
ρώντας στην κατάρτιση ειδικού ακα-
δημαϊκού προγράμματος το οποίο 
απευθύνεται σε νέους από τη μακρι-
νή Αυστραλία και Ν. Αφρική. Πα-
ράλληλα φροντίζει για τη στέγαση 
της ομάδας στις Φοιτητικές Εστίες, 

διοργανώνει εκδρομές και πολιτιστι-
κές εξορμήσεις σε συνεργασία  με τον 
Οργανισμό Νεολαίας για την επιτυ-
χία του προγράμματος. 

 Στο πρόγραμμα διάρκειας τριών 
εβδομάδων εκτός από τα μαθήματα 
γλώσσας, περιλαμβάνονται και μα-
θήματα στοιχείων πολιτισμού που δί-
νουν στους σπουδαστές την ευκαιρία 
να έλθουν σε επαφή με τον ελληνικό 
πολιτισμό και τον ευρύτερο σύγχρο-
νο ελληνόφωνο χώρο. 

Η  συγκεκριμένη συνεργασία  δίνει 
στο Πανεπιστήμιο την ευκαιρία να 
επεκτείνει την κοινωνική του προ-
σφορά προς τον Ελληνισμό της Δια-
σποράς. 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

ΝΕΑ

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε η κα-
θιερωμένη πλέον δεξίωση προς τιμήν των νέων μελών 
του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου στο 
προαύλιο του εστιατορίου του Ιδρύματος παρουσία του 
Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων, Κοσμητόρων των Σχολών, 

Προέδρων των Τμημάτων και του Διευθυντή Διοίκησης 
και Οικονομικών. 

Το Πανεπιστήμιο καλωσορίζει τα είκοσι οκτώ νέα μέλη 
του στην κοινότητα και τους εύχεται κάθε προσωπική και 
επαγγελματική επιτυχία.

ΔΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συμφωνία συνεργασίας υπε-
γράφη μεταξύ του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Kύπρου για το Πε-
ριβάλλον και τη Δημόσια Υγεία 
και της Σχολής Δημόσιας Υγεί-
ας του Χάρβαρντ, την Τρίτη, 11 
Οκτωβρίου 2005. Τη συμφωνία  
υπέγραψε εκ μέρους του Πανε-
πιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, 
Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, 
εκ μέρους της Σχολής Δημόσιας 
Υγείας του Χάρβαρντ ο Κοσμή-
τορας, Καθηγητής Barry R.Bloom και εκ μέρους του Ινστι-
τούτου ο Διευθυντής, Καθηγητής Φίλιππος  Κ. Δημοκρίτου. 

Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί την απαρχή μιας 

συνεργασίας, που θα υλοποιηθεί 
με τη συγκρότηση και την ανά-
πτυξη κοινών ερευνητικών σχε-
δίων, τις ανταλλαγές ακαδημαϊ-
κού προσωπικού και φοιτητών, 
καθώς και με τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμι-
ναρίων και προγραμμάτων μι-
κρής διάρκειας. Η συμφωνία θα 
έχει ισχύ δέκα έτη και θα μπορεί 
να ανανεωθεί δεδομένου ότι τα 
τρία ενδιαφερόμενα μέρη το επι-
θυμούν.

Η υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε παρου-
σία του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, κ. Γιώργου 
Λιλλήκα.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΒΑΡΝΤ
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Η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή 
στοιχείων βιοϊατρικής για την ανακά-
λυψη φαρμάκων, η οποία διενεργήθηκε 
στην υπηρεσία παραγωγής πλέγμα-
τος EGEE από τις 11 Ιουλίου - 19 Αυ-
γούστου 2005, στέφθηκε με επιτυχία. 
Η εφαρμογή, που τιτλοφορείται ως 
WISDOM (Wide In Silico Docking On 
Malaria), έφερε στην επιφάνεια πάνω 
από 46 εκατομμύρια συνταιριάσματα 
μορίων κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου – γεγονός που αντιστοιχεί 
σε ογδόντα χρόνια επεξεργασίας ενός 
υπολογιστή.

Ο σχεδιασμός φαρμάκων in silico 
προσπαθεί να διερευνήσει, καταρχάς, 
την πιθανότητα συνταιριάσματος των 
βασικών μορίων (π.χ. αντισωμάτων ή 
ορμονών) σχεδιαζόμενων φαρμάκων 
με τις πρωτεΐνες που σχετίζονται με δι-
άφορες ασθένειες. Θεωρείται ως η πιο 
ελπιδοφόρα προσέγγιση για την μείω-
ση του χρόνου και του κόστους στην 
ανάπτυξη νέων φάρμακων αντιμετώπι-
σης ασθενειών όπως η ελονοσία. Τα δε-
δομένα από την εφαρμογή WISDOM 
απέδειξαν ότι το υπολογιστικό πλέγ-
μα μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα 
για την ανακάλυψη φαρμάκων με την 
επιτάχυνση της όλης διαδικασίας. Η 

μεγάλη ποσότητα των δεδομένων που 
παράχθηκε δείχνει τα μελλοντικά οφέ-
λη που μπορεί να προσφέρει το υπο-
λογιστικό πλέγμα, τόσο για την ανα-
κάλυψη φαρμάκων, όσο και για άλλες 
εφαρμογές βιολογικών επιστημών.

Η εφαρμογή «Ανακάλυψη Φαρμά-
κων» αναπτύχθηκε για να ενισχύσει τη 
δυνατότητα τόσο των φαρμακευτικών 
επιχειρήσεων όσο και των ακαδημαϊκών 
ερευνητικών ιδρυμάτων για συνεργάσι-
μη εξερεύνηση και αμοιβαίο όφελος, με 
το διαμοιρασμό διαφορετικών, σύνθε-
των και κατανεμημένων πληροφοριών 
για μια δεδομένη ασθένεια. Αυτό συμ-
βάλλει επίσης στο να μειώσει το χρονι-
κό όριο δέσμευσης τέτοιων σημαντικών 
αλληλεπιδράσεων προκειμένου να πα-
ραχθούν φθηνότερα φάρμακα και εντο-
μοκτόνα, καθιστώντας έτσι δυνατή την 
εξέταση ασθενειών που έχουν επιπτώ-
σεις στην ανάπτυξη του τρίτου κόσμου.

Το Εργαστήριο Υπολογιστικών Συ-
στημάτων Υψηλών Επιδόσεων του 

Πανεπιστημίου Κύπρου – ο κύριος 
συνεργάτης του προγράμματος EGEE 
στην Κύπρο – έχει στηρίξει τη Δοκιμα-
στική Εφαρμογή Στοιχείων Βιοϊατρικής 
παρέχοντας υπολογιστική ισχύ και 
αποθηκευτικό χώρο για την εκτέλεση 
εργασιών της εφαρμογής. Σύμφωνα 
με δεδομένα του κεντρικού λογιστικού 
συστήματος του EGEE, μεταξύ Ιουλί-
ου και Αυγούστου 2005 έχουν εκτελε-
στεί περισσότερες από 1.200 εργασίες 
που σχετίζονται με αυτό το πείραμα 
πάνω σε υπολογιστικούς πόρους του 
CyGrid.

Το Υπολογιστικό Πλέγμα Κύπρου 
(CyGrid) είναι μια συνεργασία που 
αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία του 
Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστη-
μάτων Υψηλών Επιδόσεων, με κύριο 
μέλημα την εγκαθίδρυση ενός κοινού 
σημείου αναφοράς για χρήστες της 
επιστημονικής κοινότητας οι οποίοι εν-
διαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την 
τεχνολογία Υπολογιστικών Πλεγμά-
των. Ο κυριότερος στόχος του CyGrid 
είναι να ενθαρρύνει τόσο τους ακαδη-
μαϊκούς ερευνητές, όσο και τους ερευ-
νητές από τη βιομηχανία, να έρθουν σε 
επαφή με την τεχνολογία Υπολογιστι-

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Το Τμήμα Χημείας συνεχίζει τις επι-
τυχίες του στην προσέλκυση εξωτε-
ρικής ερευνητικής χρηματοδότησης. 
Στο πλαίσιο της Δέσμης Προγραμμά-
των του Ιδρύματος Προώθησης Έρευ-
νας (Ι.Π.Ε.) για Έρευνα και Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη (2005-2008), όπως 
και του 6ου Πλαισίου Στήριξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Τμήμα έχει 
εξασφαλίσει τέσσερα νέα ερευνητικά 
προγράμματα, στους τομείς της Ορ-
γανομεταλλικής Χημείας, Μοριακής 
Φασματοσκοπίας και Κατάλυσης.  Η 
συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται 
στις 450.000 Λ.Κ.

“New Chemistry of Pyrazoles: 
Biologically active compounds” 
(Ι.Π.Ε. Θεματική Ενότητα: Δράση – 
Τεχνολογία, Ποσό 80.000 Λ.Κ.), Επί-
κουρος Καθηγητής Π. Α. Κουτεντής.

«Αισθητήρες διοξειδίου του θείου 

(SO2) βασισμένοι σε λεπτά υμένια 
μεταλλοργανικών ενώσεων» (Ι.Π.Ε. 
Θεματική Ενότητα: Δράση – Τεχνο-
λογία, Ποσό 80.000 Λ.Κ.), Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής Επαμεινώνδας 
Λεοντίδης. 

«Ανάπτυξη Υποδομής Εργαστηρίου 
Μοριακής Φασματοσκοπίας» (Ι.Π.Ε. 
Θεματική Ενότητα: Ερευνητική Υπο-
δομή, Ποσό 120.000 Λ.Κ.), Λέκτορας 
Σοφία Χ. Hayes σε συνεργασία με 
τους Αναπληρωτή Καθηγητή Άγγε-
λο Ευσταθίου, Επίκουρο Καθηγητή 
Παναγιώτη Κουτεντή και Επίκουρο 
Καθηγητή Ιωάννη Πασχαλίδη. 

“Biomass Fluidized Bed Gasification 
with in situ Hot Gas Cleaning” (6ο 
Πρόγραμμα Πλαίσιο Στήριξης Ευρω-
παϊκής Ένωσης, Θεματική Ενότητα: 
Energy, Ποσό 170.000 Λ.Κ.), Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή Α. Μ. Ευσταθίου.

ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ MARIE CURIE 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΜΟΕ

Ο μεταδιδακτορικός συνεργάτης 
της ΜΟΕ Θεόδωρος Ζαχαριάδης 
εξασφάλισε υποτροφία Marie Curie 
(Intra-European Fellowship) διάρ-
κειας δύο ετών από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την εκπόνηση ερευ-
νητικού έργου στη ΜΟΕ με τίτλο 
Energy-Economy-Environment Policy 
Analyses for Sustainable Development 
in Europe - Special Focus on Cyprus.

Συνεχίζεται στη σελίδα 20

ΝΕΑ
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Το Πανεπιστήμιο επισκέφθηκε 
για πρώτη φορά ο νέος Πρέσβης 
της Ελλάδας στην Κύπρο, κ. Δη-
μήτριος Ράλλης την Τρίτη, 11 
Οκτωβρίου 2005. Στη συνάντηση 
παρευρέθηκαν, ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου, κ. Κίκκης Λαζαρίδης, 
ο Πρύτανης, Καθηγητής Σταύρος 
Α. Ζένιος και οι Αντιπρυτάνεις, 
Καθηγητής Χρίστος Ν. Σχίζας και 
Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού 
Παπαηλιού. Στη συνέχεια, ο Πρέ-
σβης της Ελλάδας πραγματοποίησε συνάντηση με  τον 
Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοί-
κησης, Καθηγητή Λεωνίδα Λεωνίδου, τον Κοσμήτορα της 
Πολυτεχνικής Σχολής, Καθηγητή Ανδρέα Αλεξάνδου, τον 
Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητή Ιωάννη 
Ταϊφάκο και τον Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής, Ανα-
πληρωτή Καθηγητή Σταύρο Θεοδωράκη. 

Ο Πρέσβης αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία που έχει 

αναπτύξει η Ελληνική Πρεσβεία με 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ιδιαί-
τερα με τη Φιλοσοφική Σχολή και 
απηύθυνε τα συγχαρητήριά του 
προς τον Κοσμήτορα της Σχολής 
για την πρόσφατη διοργάνωση 
του Διεθνούς Συνεδρίου για τον 
Ελληνισμό στην αρχαία Κύπρο. 
Περαιτέρω, σημείωσε ότι το επί-
πεδο σπουδών στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου είναι υψηλό και ότι το 
ίδρυμα δίνει στους φοιτητές τους 

τα εχέγγυα για να επιτύχουν στην επαγγελματική τους πο-
ρεία. «Η πρεσβεία της Ελλάδας» πρόσθεσε «θα βρίσκεται 
στη διάθεση του Πανεπιστημίου για να συνεισφέρει στην 
επιτέλεση του έργου του».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα 
αναπτυξιακά σχέδια του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης και 
οι Σχολές και τα Τμήματά του.

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Τμήμα Επιστημών Αγωγής διοργάνωσε την εβδομά-
δα από 19 – 23 Σεπτεμβρίου 2005 επίσκεψη μελέτης Αρί-
ων (Arion Study Visit) με θέμα την εκπαίδευση δασκάλων 
και τη διδακτική της γλώσσας. Οι επισκέψεις Αρίων εμπί-
πτουν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Σω-
κράτης και αφορούν την παρουσίαση πτυχών της τοπικής 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας στους συμμετέχοντες, οι 
οποίοι με το πέρας της εβδομάδας συντάσ-
σουν σχετική έκθεση που υποβάλλεται στον 
αρμόδιο φορέα στις Βρυξέλλες. Στην πρώτη 
αυτή επίσκεψη που έλαβε ποτέ χώρα στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου έλαβαν μέρος δεκαπέντε 
εκπαιδευτικοί και ακαδημαϊκοί από έντεκα 
χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγα-
ρία, Πολωνία, Σλοβακία και Τσεχία). 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε αριθμό δια-
λέξεων από μέλη του διδακτικού προσωπι-
κού του Τμήματος Επιστημών Αγωγής που 
αποσκοπούσαν στην ενημέρωση των συμ-
μετεχόντων σε θέματα γενικού εκπαιδευτι-
κού ενδιαφέροντος,  όπως  το εκπαιδευτικό 
σύστημα της Κύπρου (Π. Πασιαρδής), διδασκαλία και 
μάθηση με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Χ. Αγγε-
λή), διαπολιτισμική εκπαίδευση (Ζ. Γρηγορίου) αλλά και 
εξειδικευμένα θέματα γλώσσας, όπως, μεταξύ άλλων, 
ανάπτυξη προγραμμάτων και γλώσσα (Μ. Κουτσελίνη), 
διάλεκτος και διγλωσσία (Σ. Τσιπλάκου) και  γλωσσική 
πολυμορφία στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα (Ξ. 
Χατζηιωάννου). Παρουσιάστηκε επίσης το πρόγραμμα 
σπουδών του Τμήματος Επιστημών Αγωγής, με ιδιαίτε-
ρη έμφαση στα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα 
διδακτικής γλώσσας και τη σχολική εμπειρία. Οι συμμε-

τέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
παρουσιάσεις εργασιών από προπτυχιακούς φοιτητές και 
φοιτήτριες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος 
ΕΠΑ 322: Εισαγωγή στη Διδακτική της γλώσσας (Ξ. Χα-
τζηιωάννου),  πορίσματα  έρευνας για ενσωμάτωση παι-
διών μειονοτήτων σε νηπιαγωγεία (ερευνητική ομάδα Ε. 
Λοϊζου) αλλά και δεδομένα και αποτελέσματα έρευνας σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα e-learning 
(Χ. Νικολάου). Σημαντική ήταν η συνεισφο-
ρά των συμμετεχόντων που με τη σειρά τους 
παρουσίασαν τα εκπαιδευτικά συστήματα 
των  χωρών τους αλλά και το έργο των ιδρυ-
μάτων όπου εργάζονται.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην 
Κύπρο, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν 
τη διάλεξη του ΕΠΑ 322 στο Πανεπιστήμιο 
και μαθήματα γλώσσας στο Δημοτικό Σχο-
λείο Λυκαβητού, το Δημοτικό Σχολείο Φανε-
ρωμένης και το Γυμνάσιο Φανερωμένης. Πα-
ράλληλα με το πρόγραμμα της επίσκεψης οι 
συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στους χώρους 
του Πανεπιστημίου, στην παλιά Λευκωσία 

και στην πόλη της Λάρνακας και παρακολούθησαν πολι-
τιστικά δρώμενα στο πλαίσιο του φεστιβάλ Κύπρια του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Οι επισκέψεις μελέτης Αρίων αποτελούν μια εξαιρετική 
ευκαιρία για ανταλλαγή θεωρητικών απόψεων και πρα-
κτικών ιδεών για τα τεκταινόμενα στο ευρωπαϊκό εκπαι-
δευτικό γίγνεσθαι. Σχετικές πληροφορίες μπορούν να εξα-
σφαλιστούν από τα γραφεία της Εθνικής Συντονιστικής 
Μονάδας Σωκράτης και την υπεύθυνη επιθεωρήτρια για το 
πρόγραμμα, κυρία Αντωνία Προδρόμου, την οποία η οργα-
νωτική επιτροπή ευχαριστεί για την πολύτιμη βοήθειά της. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΙΩΝ

ΝΕΑ
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Tο Πανεπιστήμιο φιλοξένησε 
στις 23-27 Αυγούστου 2005 τη 
διοργάνωση του 11ου συνεδρίου 
του European Association for Re-
search on Learning and Instruc-
tion (EARLI 2005). Το EARLI εί-
ναι ένας ευρωπαϊκός σύνδεσμος 
ερευνητών στα γνωστικά αντι-
κείμενα που σχετίζονται με τη 
διδασκαλία και τη μάθηση. Δη-
μοσιεύει δύο επιστημονικά περι-
οδικά (Learning and Instruction, 
Educational Research Review) και 
μια σειρά βιβλίων και περιλαμβά-
νει δέκα εννέα ομάδες εξειδικευ-
μένου ενδιαφέροντος. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν 
1.600 επιστήμονες από εξήντα 
μια χώρες και όλες τις ηπείρους 
της γης. Υποβλήθηκαν για κρίση 
1.387 εργασίες από τις οποίες οι 
1.109 έγιναν αποδεκτές και πα-
ρουσιάστηκαν κατά το συνέδριο. 
Συμμετείχαν επίσης δώδεκα προ-
σκεκλημένοι ομιλητές και πα-
ρουσιάστηκαν 128 συμπόσια από 
τα οποία τα είκοσι τέσσερα ήταν 
προσκεκλημένα εκ μέρους του 
EARLI ή των ομάδων εξειδικευ-
μένων ενδιαφερόντων. Στην έκ-
θεση βιβλίου και επιστημονικού 
περιοδικού συμμετείχαν επτά 
διεθνείς εκδοτικοί οίκοι. Επι-
πρόσθετα, στις 22-23 Αυγούστου 
2005 έλαβε χώρα το συνέδριο 
των διδακτορικών φοιτητών του 
EARLI στο οποίο συμμετείχαν 
137 φοιτητές και είκοσι εννέα 
έμπειροι ερευνητές. 

Στην τελετή έναρξης του συν-
εδρίου οργανώθηκε η γιορτή 
για τη συμπλήρωση των είκοσι 
χρόνων λειτουργίας του EARLI. 
Κατά την τελετή τιμήθηκαν, από 
τη Σχολή Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών, ο ιδρυ-
τής του οργανισμού, Καθηγητής 
κ. Erik De Corte και ο Πρόεδρος 
του EARLI, Καθηγητής κ. Filip 
Dochy. Στην τελετή απηύθυναν 
χαιρετισμό, η Αντιπρύτανις Ακα-
δημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγή-
τρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπα-
ηλιού, ο Πρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, κ. Δημήτρης 

Χριστόφιας, και ο Πρόεδρος του 
Συνεδρίου, Καθηγητής Ανδρέ-
ας Δημητρίου. Την έναρξη των 
εργασιών κήρυξε ο κ. Πεύκιος 
Γεωργιάδης, Υπουργός Παιδείας 
και Πολιτισμού, εκ μέρους του 
Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Η οργάνωση του συνεδρίου 
έγινε από τη Σχολή Ανθρωπιστι-
κών και Κοινωνικών Επιστημών 
και, ιδιαίτερα τα Τμήματα Επι-
στημών Αγωγής και Ψυχολογίας. 
Στην οργάνωση έχουν εμπλακεί 
επίσης η Υπηρεσία Πληροφορι-
κών Συστημάτων, οι Οικονομικές 
και Τεχνικές Υπηρεσίες του Παν-
επιστημίου καθώς και ο Κλάδος 
Ασφάλειας και Υγείας. Περίπου 
130 εθελοντές φοιτητές της Σχο-
λής διασφάλισαν την άψογη ροή 
του συνεδρίου καθόλη τη διάρ-
κειά του και μας έκαναν περήφα-
νους για την ανιδιοτέλεια με την 
οποία υπηρέτησαν την επίτευξη 
ενός σημαντικού ακαδημαϊκού 
στόχου.  

Η όλη διαχείριση του συνεδρί-
ου (τόσο των διαδικασιών υπο-
βολής και αξιολόγησης των ερ-
γασιών, όσο και η εγγραφή των 
συνέδρων και οι κρατήσεις δια-
μονής και τουριστικών εκδρο-
μών) έγινε μέσα από ένα ειδικό 
διαδικτυακό σύστημα το οποίο 
σχεδιάστηκε για λογαριασμό του 
EARLI από τον κ. Κ. Κωνσταντί-
νου, Αναπληρωτή Καθηγητή στο 
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 
και αναπτύχθηκε από την εται-
ρεία  Netquest Cyberopsis Web-
data Systems.  Το ίδιο σύστημα 
θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί-
ται σε μελλοντικά συνέδρια του 
EARLI.

Περισσότερες πληροφορίες για 
το EARLI, τα επιστημονικά περι-
οδικά και τα προηγούμενα συνέ-
δριά του υπάρχουν στην ιστοσε-
λίδα: http://www.earli.org

Πληροφορίες: http://www.ucy.
ac.cy/earli2005

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπο-
ρείτε να βρείτε επίσης το βιβλίο 
σύντομων περιλήψεων και το 
πρόγραμμα του συνεδρίου.

11ο ΔΙΕΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ
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Την Κυριακή 26 Ιουνίου διεξάχθηκε με μεγάλη επιτυ-
χία η ημερίδα, Ενθάρρυνση Νεαρών Γυναικών προς την 
Μηχανική και τις Εφαρμοσμένες 
Επιστήμες που διοργανώθηκε από 
την Πολυτεχνική Σχολή του Παν-
επιστημίου Κύπρου, σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού και το California 
State University, Los Angeles. Η 
όλη εκδήλωση διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο των διεθνών συνεδρί-
ων International Symposium on 
Intelligent Control (ISIC’05) και Mediterranean Conference 
on Control and Automation (MED’05), διοργανωτές των 
οποίων ήταν το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και οι 
παγκόσμιοι επαγγελματικοί οργανισμοί ΙΕΕΕ και ΜCA.

Η εκδήλωση περιελάμβανε διάφορες δραστηριότητες 
που στόχο είχαν να ενημερώσουν και συγχρόνως να ευ-
αισθητοποιήσουν τις νεαρές γυναίκες της 
Κύπρου (ηλικίας 13-16 ετών) σε θέματα 
σχετικά με τη μηχανική, την υψηλή τεχνο-
λογία και τις εφαρμοσμένες επιστήμες, με 
απώτερο σκοπό να ενθαρρύνουν την επαγ-
γελματική συμμετοχή περισσοτέρων γυ-
ναικών σε αυτούς τους κλάδους.

Στην ημερίδα που ξεκίνησε στις 11:00 
π.μ. και κράτησε μέχρις τις 8:00 μ.μ., συμ-
μετείχαν περισσότερες από 250 μαθήτρι-
ες, από διάφορα Λύκεια (Α’ και Β’ τάξης) 
και Γυμνάσια (Β’ και Γ’ τάξης) της Κύπρου, που συνο-
δεύονταν από καθηγητές και καθηγήτριες των σχολείων 
τους, όπως και ενδιαφερόμενοι γονείς, εκπαιδευτικοί, 
κυβερνητικοί παράγοντες και ακαδημαϊκοί από την Κύ-
προ και το εξωτερικό. 

Η ημερίδα περιελάμβανε δύο βασικά μέρη. Στο πρώτο 
μέρος διεξήχθηκε ομαδι-
κός διαγωνισμός ρομπο-
τικής μεταξύ των συμ-
μετεχόντων μαθητριών. 
Στην κάθε ομάδα δόθη-
καν κατάλληλα εξαρτή-
ματα και οδηγίες για τη 
συναρμολόγηση και την 
κατάλληλη διακόσμηση 
ενός ρομπότ που ακολού-
θως, μπορούσε να προγραμματιστεί έτσι ώστε να κινείται 
σε ένα χάρτινο γήπεδο, με εμπόδια και στόχους, με σκοπό 
την συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων βαθμών. 
Οι τρεις πρώτες ομάδες με την ψηλότερη βαθμολογία, όπως 
και η ομάδα με την καλύτερη διακόσμηση, βραβεύθηκαν με 
πλούσια δώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μεγάλος ζήλος και 
ενθουσιασμός που επέδειξαν οι εμπλεκόμενες μαθήτριες 
ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικός, τόσο για τη διοργάνωση 
της συγκεκριμένης ημερίδας όσο και για την αναγκαιότητα 

ανάλογων εκδηλώσεων στη χώρα μας στο εγγύς μέλλον.
Το δεύτερο μέρος της ημερίδας, που ήταν ανοικτό στο εν-

διαφερόμενο κοινό, περιελάμβανε 
έκθεση πειραμάτων και προσομοι-
ώσεων σε θέματα μηχανικής, εφαρ-
μοσμένων επιστημών και υψηλής 
τεχνολογίας  όπως: Ρομποτική, Βιο-
ϊατρική, Μηχανολογία, Μηχανική 
Ηλεκτρικής Ισχύος, Διαχείριση Βιο-
μηχανικής Πληροφορίας, Δίκτυα 
Αισθητήρων, Ασύρματη Επικοινω-
νία, Ολοκληρωμένα Κυκλώματα 

και Αυτόματος Σχεδιασμός,  Ηλεκτρικά Σήματα και Λέιζερ, 
Περιβαλλοντική Μηχανική – Διαχείριση Αποβλήτων, Δομι-
κή Μηχανική, Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Φυσική, Υπερα-
γωγιμότητα – Φαινόμενο Meissner, Συστήματα Ελέγχου, 
Ηλεκτρομαγνητική Τομογραφία και Απεικόνιση Υπερηχη-
τικών Οχημάτων και Διαστημικών Τηλεσκοπίων.

Επίσης, το δεύτερο μέρος περιελάμβανε ανοικτή συζήτηση 
όπου το κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει 
τις εμπειρίες, τις απόψεις και τις εκτιμήσεις 
διακεκριμένων ομιλητών από την Κύπρο και 
το εξωτερικό για τις προοπτικές που υπάρ-
χουν για γυναίκες σε επαγγέλματα υψηλής 
τεχνολογίας και να υποβάλει τις ερωτήσεις 
του. Η ημερίδα εκτελέστηκε κάτω από τη 
υψηλή προστασία της πρώτης κυρίας της 
Κύπρου, κ. Φωτεινής Παπαδοπούλου, η 
οποία απηύθυνε και σύντομο χαιρετισμό. 
Ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της ανοικτής συζήτησης αφορούσαν σε 
περασμένες και υφιστάμενες προκαταλήψεις βάσει φύλου 
στους σχετικούς τομείς και επαγγέλματα,  παλαιότερες και 
πρόσφατες προσωπικές εμπειρίες γυναικών που ασκούν 
σχετικό επάγγελμα, παρουσίαση σημαντικών στατιστι-
κών στοιχείων από τον τελευταίο αιώνα, υφιστάμενες και 

μελλοντικές προοπτικές 
σε επαγγέλματα υψηλής 
τεχνολογίας στην Κύπρο 
και στην Ευρώπη ευρύ-
τερα και τρόπους ενθάρ-
ρυνσης νεαρών ατόμων, 
και ιδιαίτερα γυναικών, 
που πρέπει να εφαρμόσει 
το κράτος και γενικά η 
κοινωνία στο σύνολό της 

έτσι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή τους σε επαγγέλματα 
σχετικά με τη μηχανική και την υψηλή τεχνολογία.

Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών ευχαριστεί όλους τους χορηγούς της εκδή-
λωσης και ιδιαίτερα, την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το 
συνέδριο MED’05 και το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη ση-
μαντική προσφορά τους που συνέτεινε στην μεγάλη επιτυ-
χία της εκδήλωσης, όπως επίσης και τον επίσημο χορηγό 
επικοινωνίας, την εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΝΕΑΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ



�

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφί-
ας του Πανεπιστημίου συμμετέχει στο ευρωπαϊ-
κό γλωσσικό πρόγραμμα FEEL (Funny, Easy and 
Effective Learning about Countries, Cultures and 
Languages). Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο λαμ-
βάνουν μέρος Πανεπιστήμια και από τα δέκα νέα 
κράτη-μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρος, 
Τσεχία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, 
Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία, καθώς 
και παρατηρητές από την υπό ένταξη Pουμανία), 
έχει ως στόχο την προώθηση των γλωσσών των 
εν λόγω κρατών και επιχορηγείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή ως δράση του Προγράμματος Lingua 1. 
Συντονίστρια του προγράμματος είναι η Aναπληρώτρια Kα-
θηγήτρια Γλωσσολογίας, κ. Ineta Savickiene του Πανεπιστη-

μίου Vytautas Magnus του Kaunas Λιθουανίας. 
Aπό το Πανεπιστήμιο Kύπρου συμμετέχει η Aνα-
πληρώτρια Kαθηγήτρια, κ. Άννα Παναγιώτου.

H κεντρική εκδήλωση του προγράμματος που 
έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες από τις 24-25 Σε-
πτεμβρίου 2005 (στην αίθουσα Les Halles Saint-
Géry) είχε ως κύριο στόχο την παρουσίαση των 
γλωσσών των δέκα νέων κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με εύκολο και ευχάριστο 
τρόπο. H προβολή και η προσέλκυση του ενδια-
φέροντος προς τις επί μέρους γλώσσες έγινε δια 
των στοιχείων του πολιτισμού των κρατών αυ-

τών, που προβλήθηκαν μέσα από πέντε θεματικές ενότητες, 
οι οποίες αντιστοιχούν στις πέντε αισθήσεις, (έμμεση πα-

Το συνέδριο με τίτλο, Χώρες της θεωρίας: 
ιστορία και γεωγραφία των κριτικών αφηγη-
μάτων το οποίο οργανώθηκε από το Τμήμα 
Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών 
και το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, πραγματο-
ποιήθηκε με επιτυχία στη Λευκωσία στις 23-25 
Σεπτεμβρίου 2005. Το συνέδριο αυτό που είχε 
ως αντικείμενο τις ποικίλες εκδοχές της σύγ-
χρονης Θεωρίας (λογοτεχνική, πολιτισμική, κ.ά.), έθεσε ορι-
σμένα βασικά ερωτήματα σχετικά με τη διακλαδικότητά της, 
τις διασυνδέσεις της με την ιστορία και την αφήγηση, τη θέση 
που αυτή καταλαμβάνει στο σύγχρονο ακαδημαϊκό και ερευ-
νητικό τοπίο, καθώς και το χάσμα που συχνά τη χωρίζει από 
τις επιμέρους κριτικές πρακτικές.

Αφορμή του συνεδρίου αποτέλεσε η πρόσφατη βιβλιογρα-
φία περί τέλους της θεωρίας, καθώς και η υποψία ότι η θεω-

ρία έχει ενδεχομένως φθάσει σε κρίσιμη καμπή. 
Παράλληλα με τις γενικότερες αναφορές του, 
το συνέδριο επιχείρησε να χαρτογραφήσει το 
ελληνόφωνο θεωρητικό τοπίο, να δώσει έμφα-
ση στα κενά, τις καινοτομίες και τη δυναμική 
του, να διερευνήσει τις μεθοδολογικές και τις 
επιστημολογικές αναφορές του προτείνοντας 
τρόπους με τους οποίους αυτές θα υποστήρι-

ζαν την ανάπτυξη μιας στιβαρής διακλαδικότητας και, τέλος, 
να αναμοχλεύσει και να συνδράμει τις σχέσεις του με τη διε-
θνή θεωρητική σκηνή.

Του συνεδρίου θα ακολουθήσει έκδοση η οποία δεν θα έχει 
τη μορφή Πρακτικών αλλά ενός κατά το δυνατόν συνεκτικού 
συλλογικού τόμου που θα καταγράφει τον θεωρητικό παλμό 
των ελληνόφωνου ακαδημαϊκού χώρου. 

Πληροφορίες: http://www.theory.ucy.ac.cy/

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ:
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣTHN KENTΡIKH EKΔHΛΩΣH ΠAPOYΣIAΣHΣ 
TOY ΓΛΩΣΣΙΚΟY ΠPOΓPAMMATOΣ FEEL (LINGUA 1)

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕ-
ΤΟ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου διοργάνωσαν το 5ο Συνέδριο με 
τίτλο, Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία. 
Σκοπός του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση 

της κατάστασης της Ελληνικής Γλώσσας και Ορολογίας στις 
σημερινές συνθήκες, όπως διαμορφώνονται στο πολύγλωσσο 
περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνάρτηση και με τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις της εξελισσόμενης ήδη κοινωνίας της 
πληροφορίας και ο συντονισμός των ορολογικών εργασιών σε 
Ελλάδα και Κύπρο. Η θεματολογία του συνεδρίου ήταν:
1. Διαχρονική θεώρηση θεμάτων Ορολογίας
2. Γλωσσολογικές-Οντολογικές αρχές Ορολογίας (ορολογία 

και γνώση, αρχές και μέθοδοι οροδοσίας κτλ.) 

3. Διδακτική της Ορολογίας
4. Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών πεδίων – λεξικογρα-

φικές και μεταλεξικογραφικές μελέτες
5. Ορολογικοί πόροι (ειδικά ερμηνευτικά ή πολύγλωσσα λεξι-

κά, συλλογές όρων, σώματα ειδικών κειμένων)
6. Τυποποίηση και προ-τυποποίηση Ορολογίας (διεθνοποίη-

ση εννοιών και διαγλωσσική τυποποίηση και αντιστοίχιση 
όρων, προτάσεις Ορολογίας)

7. Νέες Τεχνολογίες και Ορολογία
8. Ορολογία και Μετάφραση
9. Δραστηριότητα φορέων και οργάνων Ορολογίας.

Το Συνέδριο διεξήχθηκε στη Λευκωσία από τις 13-15 Οκτω-
βρίου 2005. Επίσημες γλώσσες, ήταν η ελληνική, η αγγλική και 
η γαλλική. Ιστότοπος: http://sfr.ee.teiath.gr/orogramma.htm

5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Συνεχίζεται στη σελίδα 20
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήματα Μαθηματικών και 
Στατιστικής και Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία 
Υπολογιστικής Μηχανικής διοργάνω-
σαν το 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
Υπολογιστικής Μηχανικής (GRACM05) 
στη Λεμεσό από τις 29 Ιουνίου - 1 Ιου-
λίου 2005. 

Το συνέδριο ήταν αφιερωμένο στη 
μνήμη του Καθηγητή John Argyris, Επί-
τιμου Διδάκτορα του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Ο Καθηγητής Argyris θεωρεί-
ται ένας από τους εφευρέτες της μεθό-
δου των πεπερασμένων στοιχείων, η 
οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων δέκα επι-
στημονικών επιτευγμάτων του 20ου αιώνα. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν πέραν των εκατόν τριάντα 
επιστημόνων και φοιτητών από δώδεκα χώρες και παρου-
σιάστηκαν εκατόν δεκαπέντε εργασίες που αφορούσαν 

διάφορες θεματικές περιοχές όπως είναι, 
η μηχανική των στερεών και των κατα-
σκευών, η δυναμική και η αντισεισμική 
μηχανική των κατασκευών, η μηχανική 
των υλικών, η ευστάθεια και το χάος, η 
θραυστομηχανική, η ακουστική μηχανι-
κή, η ρευστομηχανική και η υδραυλική, 
η αεροδυναμική, η θερμοδυναμική, τα 
φαινόμενα μεταφοράς, ο ηλεκτρομαγνη-
τισμός, η αντιστροφή των προβλημάτων 
μηχανικής, ο έλεγχος και η βελτιστοποί-

ηση των κατασκευών κ.ά. 
Πληροφορίες: http://www.ucy.ac.cy/~gracm05/

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ο Ευρωβουλευτής κ. Αδάμου Αδάμου απηύ-
θυνε πρόσκληση στο Πανεπιστήμιο για αποστο-
λή ομάδας δέκα φοιτητών και ενός συνοδού στις 
Βρυξέλλες για ενημέρωση σε θέματα λειτουργίας 
του Ευρωκοινοβουλίου και των ευρωπαϊκών 
σπουδών σε τοπικά Πανεπιστήμια. Στην αποστο-
λή θα συμμετέχουν φοιτητές που φοιτούν στα πέντε Τμήματα 
που έχουν συνεργαστεί στην ανάπτυξη του πρώτου διατμηματι-
κού προγράμματος του Πανεπιστημίου στις Ευρωπαϊκές σπου-
δές, συγκεκριμένα τα Τμήματα Αγγλικών Σπουδών, Γαλλικών 

Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοινωνι-
κών και Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών.

Τους φοιτητές θα συνοδεύσουν ακαδημαϊκοί 
από τα εν λόγω Τμήματα. Την αποστολή θα συν-
τονίσει το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρω-

παϊκών Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και 
Δημοσίων Σχέσεων.

Πληροφορίες: κ. Έλενα Αυγουστίδου, Γραφείο Διεθνών Σχέ-
σεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τηλ. 2245 2482

Χρηματικά ποσά ύψους πέραν των 
8.000 ΛΚ παραχωρήθηκαν υπό τη μορφή 
βραβείων σε πρωτεύσαντες φοιτητές και 
φοιτήτριες της Σχολής Θετικών και Εφαρ-
μοσμένων Επιστημών από διάφορους ορ-
γανισμούς και επιχειρήσεις. Η αξιέπαινη 
αυτή χειρονομία αποτελεί αναγνώριση των 
προσπαθειών των φοιτητών και φοιτητριών  
της Σχολής, οι οποίοι εργάστηκαν με ιδιαί-
τερο 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 αποφοίτησης, την Τρίτη, 28 Ιουνίου 
2005, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου εί-
ναι οι εξής: η C. Georgiou (Lab Supplies), η Medisell Co Ltd, η 
Phatisco Ltd, η Biotronics Ltd,  η Παγκύπρια Συνεργατική Συν-

ομοσπονδία, η AC Nielsen Cyprus Ltd, η 
AMER Research Ltd, η οικογένεια Στέλιου 
Πηχωρίδη, το Ίδρυμα Τεχνολογίας, η Κυ-
πριακή Μαθηματική Εταιρεία, ο Καθηγη-
τής E.B. Saff, η ΙBM ITALIA S.p.A. Cyprus 
Branch, η Συντεχνία Επιστημονικού Προ-
σωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, 
το Τμήμα Πληροφορικής, το εργαστήριο 
Πολυμέσων MRDL του Τμήματος Πληρο-

φορικής, το Τμήμα Φυσικής,  η Medochemie Ltd, Tasni Enviro 
Ltd, Φαρμακευτική Ένωσις Κύπρου Λτδ (Κ. Παπαέλληνα) και 
C & V Kriticos Suppliers Ltd.

Ο Κοσμήτορας, Καθηγητής Αντώνης Κάκας,  και οι Πρό-
εδροι της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 
συγχάρηκαν όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες που πρώτευ-
σαν και τους ευχήθηκαν να συνεχίσουν την πετυχημένη τους 
πορεία στο μέλλον. Επίσης, εξέφρασαν τις θερμές τους ευχα-
ριστίες προς όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις που 
χρηματοδότησαν τα βραβεία της Σχολής.  

ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

H φοιτήτρια Μαρία Χαραλάμπους 
του Τμήματος Πληροφορικής, εξα-
σφάλισε την πρώτη θέση στη δράση 
«Διαγωνισμός Έρευνας για Προπτυ-
χιακούς Φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης ΠΡΟ-ΦΟΙΤ» 2004-05, του 
ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυ-
ξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων 
στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύ-
πρου», το οποίο διοργανώνει το Ίδρυ-
μα Προώθησης Έρευνας. Αυτή η ερευ-
νητική εργασία έχει τίτλο «Αποδοτική 
εκτέλεση μη-γραφικών εφαρμογών με 
γενικής χρήσης υπολογισμούς σε γρα-
φικούς επεξεργαστές». Ο επιβλέπων 
καθηγητής, στο ρόλο του έμπειρου 
ερευνητή, για την έρευνα αυτή ήταν 
ο Δρ. Pedro Trancoso, Λέκτορας στο 
Τμήμα Πληροφορικής.

Η χρήση των γραφικών επεξεργα-
στών (GPU) για την εκτέλεση μη-
γραφικών εφαρμογών γενικού σκο-
πού αποτελεί καινοτομία στον τομέα 
της πληροφορικής γιατί οι γραφικοί 

επεξεργαστές έχουν εξελιχθεί σε έναν 
εξαιρετικά ισχυρό και εύκαμπτο επε-
ξεργαστή που μπορεί κάλλιστα να 
χρησιμοποιηθεί σαν αποδοτικός συν-
επεξεργαστής της κεντρικής μονά-
δας επεξεργασίας  (CPU). Ο κύριος 
σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να 
μελετηθούν οι δυνατότητες των γρα-
φικών επεξεργαστών. Ανάμεσα στους 
κύριους στόχους ήταν η καταγραφή 
του τι μπορεί να τρέξει αποδοτικά, 
αφού εκμεταλλευτούμε σωστά και 
έξυπνα τα χαρακτηριστικά της αρ-
χιτεκτονικής του GPU. Επίσης ένας 
δεύτερος στόχος, ήταν η εμπειρία 

της μεταφοράς κάποιας μη-γραφικής 
εφαρμογής από το CPU στο GPU. Να 
μελετηθεί πόσο δύσκολη είναι αυτή η 
μεταφορά και ποιες ακριβώς αλλαγές 
προϋποθέτει μια τέτοια ενέργεια.

Η έρευνα αυτή ήταν μέρος της 
Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας 
της φοιτήτριας που εκπονήθηκε 
στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του 
πτυχίου Πληροφορικής. Πέρα από 
αυτό το βραβείο, τα αποτελέσματα 
της διπλωματικής αυτής εργασίας 
δημοσιεύτηκαν σε άρθρα τα οποία 
παρουσιάστηκαν στα διεθνή 
συνέδρια: DSD’2005 (8th Euromicro 
Conference on Digital System Design 
Architectures Methods and Tools) 
και PCI2005 (10th Pan-Hellenic 
Conference οn Informatics).

Η εργασία σχετίζεται άμεσα με τα 
θέματα τα οποία μελετά η ερευνητική 
ομάδα CASPER GROUP. Πληροφο-
ρίες: http://www.cs.ucy.ac.cy/carch/
casper/

ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  
ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ 
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Το Γραφείο Συμβουλευτικής της 
Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου ανακοινώνει στους φοιτητές 
που επηρεάστηκαν άμεσα ή έμμεσα 
από το αεροπορικό δυστύχημα της 
14ης Αυγούστου 2005 ότι προσφέρει 
ψυχολογική στήριξη σε ατομικό 
και οικογενειακό επίπεδο. Από το 
Σεπτέμβριο λειτουργεί πρόγραμμα 
Ομαδικής Θεραπείας στο πλαίσιο 
της στήριξης των επηρεαζόμενων 
φοιτητών.
Πληροφορίες: 
κ. Φωτεινή Οικονομίδου-Κράνου, 
Υπεύθυνη του Γραφείου Συμβουλευ-
τικής, τηλ. 2289 2172, 
στις 8:00 π.μ – 3:00 μ.μ 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ 
ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΤΟΥ  

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Από τους πρώτους επτά υπότροφους 

οι οποίοι επιλέγηκαν ανάμεσα σε τριάν-
τα δύο υποψηφίους από το ΙΚΥΚ, οι 
τρεις θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Αυτοί είναι οι Μάριος Κυριά-
κου, Παναγιώτα Στυλιανού και Ανδρέας 
Αθανασιάδης, οι οποίοι θα φοιτήσουν 
στα Τμήματα Πληροφορικής, Βιολογι-
κών Επιστημών, και Αγγλικών Σπουδών, 
αντίστοιχα. Μία τέταρτη υπότροφος, 
η Δήμητρα Δημητρίου, είναι απόφοι-
τος του Πανεπιστημίου Κύπρου, και 
θα κάνει το διδακτορικό της στο Παν-
επιστήμιο του Cambridge στον τομέα 
της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας. Θερμά 
συγχαρητήρια σε όλους και ευχές για 
μία ενδιαφέρουσα διδακτορική σπουδή 
γεμάτη από επιστημονικές προκλήσεις 
(βλ. ενότητα Ακαδημαϊκά Νέα, σελ. 14).

ΒΡΑΒΕΙΑ 
ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Στις 29 Σεπτεμβρίου η Πολυτεχνι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου 
στο πλαίσιο της έναρξης της νέας 
ακαδημαϊκής χρονιάς 2005-2006 έδω-
σε δεξίωση προς τιμήν των φοιτητών 
της, κατά τη διάρκεια της οποίας βρα-
βεύθηκαν οι πρωτεύσαντες φοιτητές 
της Σχολής.

Τα χρηματικά βραβεία που απενε-
μήθηκαν στην τελετή ξεπέρασαν τις 
3.400 Λ.Κ.  Οι χορηγοί των βραβείων 
είναι: η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, η 
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομη-
χάνων Κύπρου βραβείο εις «Μνήμη 
του Μιχαλάκη Ζιβανάρη», η Συν-
τεχνία Επιστημονικού Προσωπικού 
της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και 
το IEEE,  Cyprus Section.
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της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, Καθηγήτριας  

Ελπίδας Κεραυνού-Παπαηλιού,

Στις 3 Ιουλίου 2003 η Σύγκλητος 
έλαβε την απόφαση όπως το Ευ-
ρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστώσεων (ECTS) 
εφαρμοστεί καθολικά σε όλα τα προ-
γράμματα σπουδών του Πανεπιστη-
μίου. Δύο χρόνια μετά, συγκεκριμένα 
από την ακαδημαϊκή χρονιά 2005/06, 
το Πανεπιστήμιο είναι έτοιμο για 
αυτή τη ριζική και ταυτόχρονα πολύ 
σημαντική μεταρρύθμιση στο μοντέ-
λο εκπαίδευσής του, προχωρώντας 
από ένα μοντέλο το οποίο εστιάζε-
ται στη διδασκαλία σε ένα μοντέλο 
το οποίο επικεντρώνεται στο φοιτη-
τή με ρητή αναφορά σε μαθησιακούς 
στόχους και το μέσο φόρτο εργασίας 
για την επίτευξή τους. 

Τα δύο χρόνια μπορεί να φαίνον-
ται μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην 
πραγματικότητα, συγκριτικά με 
άλλα ιδρύματα που επιχειρούν την 
ίδια μεταρρύθμιση, ο χρόνος αυτός 
μπορεί να θεωρηθεί ως εντυπωσια-
κά μικρός. Επιπρόσθετα, η μεταρ-
ρύθμιση αυτή δεν «επιβλήθηκε» στο 
Πανεπιστήμιο με κάποια εθνική νο-
μοθεσία, όπως έχει συμβεί σε τόσες 
άλλες χώρες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία της Bologna. Το Πανε-
πιστήμιο με δική του πρωτοβουλία 
προχώρησε αποφασιστικά σε αυτή 
τη μεταρρύθμιση. Αναμφίβολα, χω-
ρίς την ανταπόκριση των Τμημάτων, 
τα οποία αποτέλεσαν τη βάση στην 
όλη αυτή προσπάθεια, δεν θα ήταν 
κατορθωτό να γίνουν οι αλλαγές αυ-
τές στο σχετικά σύντομο χρονικό διά-
στημα. Οι αλλαγές που έχουν γίνει 
είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής 
προσπάθειας του Πανεπιστημίου, 
στην οποία σημαίνοντα ρόλο έπαι-
ξαν τα Συμβούλια των Τμημάτων, με 
την ενεργό συμμετοχή των εκπρο-
σώπων των φοιτητών, και ευρύτερα 
της ΦΕΠΑΝ, τα Συμβούλια Σχολών, 
οι αρμόδιες Συγκλητικές Επιτροπές 
(Σπουδών και Φοιτητικών Υποθέσε-
ων και Μεταπτυχιακών Σπουδών), 
οι οποίες δούλεψαν συστηματικά για 

το σκοπό αυτό αφιερώνοντας πολύ 
χρόνο, η Σύγκλητος και το Συμβού-
λιο (το τελευταίο αναφορικά με την 
έγκριση των σχετικών μετατροπών 
στους Κανόνες Φοίτησης). Προσω-
πικά, αισθάνομαι την ανάγκη να ευ-
χαριστήσω τα Τμήματα, τις Σχολές, 
τους φοιτητές και τις αρμόδιες Επι-
τροπές για τη μεγάλη ανταπόκριση, 
τη συλλογικότητα, και τη στήριξη 
που επέδειξαν στο όλο εγχείρημα. 
Χωρίς τη συνδρομή όλων θα ήταν 
αδύνατο να φτάσουμε στον επιδιω-
κόμενο στόχο.

Από το Σεπτέμβριο 2005 το ECTS 
δεν θα εφαρμόζεται μόνο στο πλαί-

σιο ανταλλαγών φοιτητών για τη 
μεταφορά πιστώσεων ανάμεσα στο 
εκπαιδευτικό σύστημα του Πανεπι-
στημίου Κύπρου και τα εκπαιδευτι-
κά συστήματα άλλων Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων.  Η μεταρρύθμιση 
που έγινε συνεπάγεται τη χρήση του 
ECTS ως συστήματος συσσώρευ-
σης πιστώσεων. Συνεπώς, το ECTS 
θα αποτελεί την απευθείας γλώσσα 
επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με 
άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο 
πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Τα 
βασικά γνωρίσματα του ECTS είναι 
η ρητή αναφορά σε μαθησιακούς 
στόχους, μεθόδους διδασκαλίας, μά-
θησης και αξιολόγησης, και η ανάλυ-
ση του απαιτούμενου μέσου φόρτου 
εργασίας των φοιτητών για την επι-

τυχή ολοκλήρωση των μαθησιακών 
στόχων, και ως εκ τούτου τη συσσώ-
ρευση των σχετικών πιστώσεων. 

Το σύστημα ECTS προάγει τη 
διαφάνεια, την αλληλοκατανόηση, 
τη συγκρισιμότητα και τη συμβα-
τότητα. Αποτελεί το βασικό ερ-
γαλείο ως προς την ενιαιοποίηση 
των ευρωπαϊκών συστημάτων της 
ανώτατης εκπαίδευσης που επιχει-
ρείται στο πλαίσιο της διαδικασίας 
της Bologna, με απώτερο στόχο την 
προώθηση και την ενίσχυση της ποιό-
τητας. Κατά την τελευταία σύνοδο 
των Υπουργών Παιδείας των 45 χω-
ρών που συμμετέχουν στη διαδικα-
σία της Bologna, η οποία έγινε στο 
Bergen της Νορβηγίας τον περασμέ-
νο Μάιο, το ECTS υιοθετήθηκε ως 
η βάση σε σχέση με το «Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Προσόντων» (European 
Qualifications Framework), το οποίο 
θα αποτελεί την ομπρέλα για τα 
αντίστοιχα «Εθνικά Πλαίσια Προ-
σόντων» (National Qualifications 
Frameworks). Μέχρι την επόμενη 
σύνοδο κορυφής στο Λονδίνο το 
2007, κάθε συμμετέχουσα χώρα θα 
πρέπει να επιδείξει ουσιαστική πρό-
οδο ως προς την ανάπτυξη του δικού 
της εθνικού πλαισίου προσόντων. 

Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόν-
των διακρίνει τους τρεις βασικούς 
κύκλους σπουδών (1ο κύκλο [Πτυ-
χίο], 2ο κύκλο [Μάστερ]. 3ο κύκλο 
[Διδακτορικό]), ως προς τη διάρκεια 
σε σχέση με ECTS πιστώσεις (180 
– 240 πιστώσεις για προγράμματα 
1ου κύκλου, 60 – 120 πιστώσεις για 
προγράμματα 2ου κύκλου, με ισχυ-
ρή παρότρυνση για καθιέρωση των 
90 πιστώσεων ως το ελάχιστο όριο, 
3 – 4 έτη πλήρους φοίτησης για Δι-
δακτορικά προγράμματα), και ως 
προς τους γενικευμένους ποιοτι-
κούς προσδιοριστές των επιπέδων 
(Dublin descriptors). Παράλληλα 
το Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων 
δίνει τη δυνατότητα για ενδιάμε-
σους κύκλους στα εθνικά πλαίσια 
προσόντων. Όμως, θα πρέπει να 
υπάρχει σύγκλιση ως προς τις βασι-
κές πρόνοιες του Ευρωπαϊκού πλαι-
σίου προσόντων, το οποίο αποτελεί 
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το «μετα-πλαίσιο». Η αναγνώριση 
τίτλων σπουδών και η εξωτερική 
πιστοποίηση ποιότητας θα αντλούν 
από τα σχετικά εθνικά πλαίσια προ-
σόντων σε άμεση συνάρτηση με το 
ευρωπαϊκό πλαίσιο. Απώτερος σκο-
πός είναι να είναι εφικτή η αμοιβαία 
αναγνωρισιμότητα των ανώτερων 
προσόντων.

Με βάση τις πιο πάνω εξελίξεις 
το ECTS αποκτά ακόμη μεγαλύτερη 
σημασία. Μέχρι την ανάπτυξη των 
«Εθνικών Πλαισίων Προσόντων», το 
Παράρτημα Διπλώματος (Diploma 
Supplement) θα αποτελεί επίσης ανα-
γκαία πηγή πληροφόρησης ως προς 
το εθνικό πλαίσιο ανώτατης εκπαί-
δευσης που διέπει την απόκτηση του 
συγκεκριμένου τίτλου/προσόντος. 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου χορηγεί 
το Παράρτημα Διπλώματός του από 
το 2004. Η πρόοδος που έχουν επι-
δείξει οι χώρες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία της Bologna, αναφορικά 
με την υλοποίηση των διαφόρων με-
ταρρυθμίσεων και λοιπών προνοιών, 
έχει πρόσφατα «βαθμολογηθεί» και 
οι βαθμολογίες αυτές παρουσιάστη-
καν κατά τη σύνοδο του Bergen. Η 

συνολική πρόοδος της Κύπρου έχει 
κριθεί ως πολύ καλή. Σε πολλά επι-
μέρους κριτήρια έχει πάρει υψηλό-
τερη βαθμολογία («εξαιρετική πρό-
οδο») σε σχέση με τη μέση πρόοδο 
όλων των χωρών που συμμετέχουν.  
Χωρίς αμφιβολία, σε μεγάλο βαθμό 
η πρόοδος που έχει επιδείξει η Κύ-
προς οφείλεται στις προσπάθειες 
του Πανεπιστημίου, αφού αυτό είναι 
το μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό 
ίδρυμα που λειτουργεί στην Κύπρο. 
Οι προσπάθειες του Πανεπιστημίου 
έχουν επαινεθεί και από την ομάδα 
του EUA στο πλαίσιο της επαναξιο-
λόγησης (“follow-up evaluation”).

Η εφαρμογή του ECTS αγγίζει τις 
περισσότερες πτυχές των διαδικα-
σιών του Πανεπιστημίου, πέραν αυ-
τών που είναι άμεσα προφανείς και 
αφορούν τους Κανόνες φοίτησης 
και αυτά καθ’ αυτά τα προγράμμα-
τα σπουδών, όπως ο υπολογισμός 
του ισοδύναμου αριθμού φοιτητών 
πλήρους φοίτησης, η καταβολή με-
ταπτυχιακών διδάκτρων κ.λπ. Είναι 
αναμενόμενο ότι η λειτουργία των 
προγραμμάτων και λοιπών διαδι-
κασιών, με βάση το ECTS, από την 

ακαδημαϊκή χρονιά 2005/06, θα φέ-
ρει στην επιφάνεια την ανάγκη για 
περαιτέρω εκλεπτύνσεις/επεκτάσεις. 
Εξάλλου είναι ήδη γνωστό ότι οι πι-
στώσεις που έχουν δοθεί στα εκπαι-
δευτικά τμήματα ενός προγράμματος 
χρειάζεται να «επαληθευτούν» και 
να εκλεπτυνθούν μέσω μιας επανα-
ληπτικής διεργασίας «προγραμματι-
σμού-εκτίμησης-επαλήθευσης-ανα-
θεώρησης» των μαθησιακών στόχων 
και του φόρτου εργασίας των φοι-
τητών (Tuning project approach). 
Παρόλο που σίγουρα θα προκύψουν 
κάποιες δυσκολίες και προβλήματα, 
η όλη μεταρρύθμιση έχει στεφθεί με 
επιτυχία, και οποιεσδήποτε  δυσκο-
λίες μπορούν να υπερπηδηθούν. Με 
την ευκαιρία αυτή εύχομαι μία εποι-
κοδομητική και ενδιαφέρουσα ακα-
δημαϊκή χρονιά.

Όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για 
την εφαρμογή του ECTS στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου είναι καταχωρημένες 
στην ιστοσελίδα του Γραφείου μου 
στη διεύθυνση http://noticeboard.
ucy.ac.cy/vrectorofacaffairs/, κάτω 
από τα Θέματα Σπουδών και τη Δια-
δικασία της Bologna.
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Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 
Μαθήματος και Διδάσκοντος θεω-
ρείται στα πλείστα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα ως ένα απαραίτητο εργα-
λείο ανατροφοδότησης για την ποιό-
τητα της διδασκαλίας. Στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου χρησιμοποιείται από 
το 1994.

Κατά το εαρινό εξάμηνο 2004-
2005, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
φορά ένα νέο ερωτηματολόγιο αξιο-
λόγησης. Το νέο ερωτηματολόγιο 
έτυχε λεπτομερούς επεξεργασίας, 
αρχικά από ομάδα που ορίστηκε από 
την Επιτροπή Σπουδών και Φοιτη-
τικών Υποθέσεων, και στη συνέχεια 
από το Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 
Κατά το εξάμηνο αυτό, συμπληρώ-
θηκαν από τους φοιτητές  πάνω από 
9.000 ερωτηματολόγια για 461 τά-
ξεις μαθημάτων, που παρουσίασαν 

231 διδάσκοντες. 
Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι 

να δώσει στο διδάσκοντα χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με το μάθημα 
που διδάσκει και τη διδασκαλία του 
γενικότερα. Η θέση του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 
είναι όπως το ερωτηματολόγιο χρη-
σιμοποιείται ως εργαλείο ανατροφο-
δότησης για σκοπούς αυτορρύθμισης 
του κάθε διδάσκοντος. Στην ιστοσε-
λίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. (www.ucy.ac.cy/
~kedima) μπορείτε να βρείτε μελέτη 
για τη χρήση του ερωτηματολογίου, 
που διεξήχθηκε στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, καθώς και σχετικό υλικό από 
άλλα Πανεπιστήμια. 

Μέχρι πρόσφατα  η χρήση του 
ερωτηματολογίου ήταν υποχρεωτι-
κή μόνο για μαθήματα που διδάσκον-
ταν από Επισκέπτες Καθηγητές και 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Σε 

πρόσφατη Συνεδρία της, η Σύγκλη-
τος έκρινε τη χρήση του ερωτημα-
τολογίου, μετά από κάποιες απλο-
ποιήσεις στην τελική του μορφή, ως 
υποχρεωτική “για σκοπούς αυτοαξι-
ολόγησης και αυτοβελτίωσης”.

Από το Χειμερινό Εξάμηνο 2005-
2006 το ερωτηματολόγιο αξιολό-
γησης, στην τελική του μορφή, θα 
διανεμηθεί προς όλους τους διδά-
σκοντες. Αναμένεται να συμπλη-
ρωθούν γύρω στα 20.000 ερωτημα-
τολόγια για πάνω από χίλιες τάξεις 
μαθημάτων. 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. εξετάζει το ενδεχό-
μενο όπως, μελλοντικά, οι φοιτητές 
συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο 
online. Αυτό θα ήταν η πιο αποδοτι-
κή λύση όσον αφορά την επεξεργα-
σία δεδομένων αλλά και τη διαφύ-
λαξη της εμπιστευτικότητας.
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της Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων  
και Μέλους του Συμβουλίου του ΙΚΥΚ,  

Καθηγήτριας Ελπίδας Κεραυνού-Παπαηλιού

Η θεσμοθέτηση προγράμματος υποτροφιών για διδακτο-
ρικές σπουδές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 
(ΙΚΥΚ), και η έναρξη του προγράμματος από την ακαδημαϊκή 
χρονιά 2005/06 με την προσφορά των πρώτων υποτροφιών, 
αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ανάπτυξη της ανώτατης 
εκπαίδευσης της Κύπρου. Πολλοί είχαν κατά καιρούς εκφρά-
σει την άποψη ότι υπήρχε επιτακτική ανάγκη για τη θέσπιση 
κρατικών υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές, συμπερι-
λαμβανομένης και της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Με-
ταρρύθμιση.

Η μέχρι τώρα απουσία ενός τέτοιου προγράμματος υπο-
τροφιών συνιστούσε ένα σοβαρό κενό για το επιστημονικό 
δυναμικό της Κύπρου, η σοβαρότητα του οποίου συνεχώς 
αυξανόταν, λαμβάνοντας υπόψη και τους στρατηγικούς 
στόχους της Ευρώπης για σημαντικότατη ενίσχυση του επι-
στημονικού δυναμικού κάθε χώρας, με την εκπαίδευση μέσω 
έρευνας, μεγάλου αριθμού νέων επιστημόνων. Το Ίδρυμα Προ-
ώθησης Έρευνας έχει φυσικά αναπτύξει προγράμματα για την 
ενίσχυση νέων ερευνητών (πρόγραμμα ΠΕΝΕΚ), αλλά αυ-
τές οι πρωτοβουλίες, παρ’ όλη τη σημασία τους, δεν αρκούν 
από μόνες τους. Ένα κρατικό ίδρυμα υποτροφιών θα πρέπει 
να παρέχει τη δυνατότητα σε άριστους νέους επιστήμονες να 
επιδιώκουν διδακτορικές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια 
ανά τον κόσμο, και φυσικά εντός της ίδιας τους της χώρας. 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως κρατικό ίδρυμα, δεν έχει το δι-
καίωμα να αναπτύξει εσωτερικό πρόγραμμα υποτροφιών για 
φοιτητές του, το οποίο να στηρίζεται σε κρατικούς πόρους (θα 
μπορούσε να το πράξει από δικούς του πόρους), διότι αυτό 
είναι αρμοδιότητα του ΙΚΥΚ. 

Η πρώτη ανακοίνωση του προγράμματος κατέτασσε τις 
υποτροφίες σε έξι κατηγορίες, όπου οι πρώτες πέντε αφο-
ρούσαν συγκεκριμένες θεματικές περιοχές, ενώ η έκτη ήταν 
ανοικτή για οποιοδήποτε αντικείμενο. Υπήρχε όμως ο περιο-
ρισμός ότι από την έκτη κατηγορία δεν θα μπορούσε να επι-
λεγεί πέραν του ενός υποτρόφου. Το συνολικό ποσό για αυτή 
την ανακοίνωση του προγράμματος ανερχόταν σε 40.000 Λ.Κ. 
Μία υποτροφία για φοίτηση στην Κύπρο, συγκεκριμένα στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι της τάξεως των 5.000 Λ.Κ. ετη-
σίως μέχρι τέσσερα χρόνια, ενώ μία υποτροφία για φοίτηση 
σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, είναι της τάξεως των 7.500 
Λ.Κ. ετησίως, επίσης μέχρι τέσσερα χρόνια. Συνεπώς, σε κα-
τάσταση σταθεροποίησης, το πρόγραμμα θα στηρίζεται από 
ένα συνολικό ποσό της τάξεως των 160.000 Λ.Κ. τουλάχιστο 
για την ταυτόχρονη κάλυψη, 24 τουλάχιστον υποτροφιών. Πα-
ράλληλα, η Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου είχε την ευγενή  
καλοσύνη να συνδράμει το πρόγραμμα αυτό με την κάλυψη 
μίας επιπρόσθετης υποτροφίας κατ’ έτος. Συνεπώς, οι πρώτοι 
υπότροφοι είναι επτά σε αριθμό.

Στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥΚ είναι η πε-
ραιτέρω διεύρυνση και ενίσχυση του προγράμματος διδακτο-
ρικών υποτροφιών. Χωρίς υπερβολή το αντίστοιχο πρόγραμμα 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας, το οποίο έχει 
εδραιωθεί εδώ και πολλά χρόνια, αποτελεί την κορωνίδα του 
ΙΚΥ Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πλείστοι ακαδημαϊκοί 
στα πανεπιστήμια της Ελλάδας έχουν κάνει τα διδακτορικά 
τους με υποτροφίες του ΙΚΥ Ελλάδας. Παράλληλα, χρόνο με 
το χρόνο, οι θεματικές περιοχές θα αναθεωρούνται. Η επιλογή 
των πρώτων θεματικών περιοχών δεν ήταν καθόλου εύκολο 
εγχείρημα, και σίγουρα υπήρχαν εξίσου ισχυρά επιχειρήματα 
για εναλλακτικές επιλογές. Η Σύγκλητος είχε υποβάλει σχε-
τική πρόταση στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥΚ, η οποία 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΝΕΑ

Συνεχίζεται στη σελίδα 20

Η τουριστική επικοινωνία: Γλωσσικές 
προσεγγίσεις στην ταυτότητα και ετερότητα, 
Fabienne H. Baider, Marcel Burger & Dionysis 
Goutsos (επιμ.), L´ Harmattan, Paris 2004

Το βιβλίο ασχολείται με το ρόλο της γλώσσας 
στην τουριστική επικοινωνία και συγκεκριμένα με 

τα ερωτήματα: πώς επιβάλλονται τα στερεότυπα και οι ιδεολο-
γίες στο χώρο του τουρισμού μέσω του λόγου; Πώς κατασκευά-
ζονται με το λόγο η ταυτότητα και η ετερότητα (του «τουρίστα», 
του «οικοδεσπότη», του «προορισμού»); Δώδεκα συγγραφείς 
επιχειρούν, στα Αγγλικά και στα Γαλλικά, μια διεπιστημονική 
απάντηση στα ερωτήματα αυτά αποκαλύπτοντας την πολυπλο-
κότητα της τουριστικής επικοινωνίας. Ένα ευρύ φάσμα κειμε-
νικών ειδών γίνεται αντικείμενο ανάλυσης, περιλαμβάνοντας 
ταξιδιωτικά αφηγήματα του 18ου αιώνα, διαφημίσεις, τουριστι-
κούς οδηγούς, ιστοσελίδες κ.ά. Το βιβλίο αποτελείται από τρεις 
ενότητες: φύλο, έθνος, πολιτισμός και ταυτότητα στην τουριστι-
κή επικοινωνία· ανάλυση λόγου και τουριστική επικοινωνία· και, 
σημειωτικές και πολύ-τροπικές προσεγγίσεις.

Hommes galants, femmes faciles, 
Etude socio-sémantique et diachronique, 
Fabienne H. Baider, 
L´Harmattan, Paris 2004

Ο λόγος μπορεί να συμβάλλει στη δημιουρ-
γία της έννοιας και, ειδικότερα, στη διαμόρφωση του τρόπου 
σύμφωνα με τον οποίον εκφράζεται το γένος. Αυτό είναι το 
κύριο θέμα το οποίο πραγματεύεται το βιβλίο Καθωσπρέπει 
Άνδρες, Εύκολες Γυναίκες (Hommes Galants, Femmes Faciles). 
Με την ανάλυση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, η μελέτη 
αυτή δείχνει, με ποιο τρόπο η αντίθεση αρσενικό/θηλυκό έχει 
ήδη διαμορφωθεί και συνεχίζει να διαμορφώνεται, γλωσσικά, 
μέσα από τη χρήση των λέξεων. Ορίζει επίσης το ρόλο που 
έχουν παίξει και παίζουν οι μεταγλώσσες στη δυαδική αυτή 
δομή. Πρόκειται για μια διεπιστημονική προσέγγιση η οποία 
κινείται μεταξύ δύο θεωρητικών πλαισίων: τη φεμινιστική θεω-
ρία σε ό,τι αφορά τη γλώσσα και τη θεωρία του Bourdieu σε 
ό,τι αφορά την κοινωνία.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ψυχολογία των οικογενειακών συστημάτων, 
Στέλιος Ν. Γεωργίου, Εκδόσεις Ατραπός, 
Αθήνα 2005

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αγγίξει τα βασι-
κότερα ερωτήματα που απασχολούν τη σύγ-

χρονη ψυχολογία της οικογένειας και να συμπληρώσει ένα 
κενό στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία που μόλις πρόσφα-
τα έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται για το θέμα. Το θεωρητικό 
πλαίσιο αντλείται κυρίως από τη συστημική βιβλιογραφία.

Στο πρώτο κεφάλαιο εισάγονται οι βασικές έννοιες και 
όροι που σχετίζονται με τα οικογενειακά συστήματα. Περι-
γράφονται τα είδη και τα στάδια ανάπτυξης της οικογένειας 
και συζητούνται τα δομικά και λειτουργικά της χαρακτηρι-
στικά. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται και συζητούνται 
οι ψυχολογικές διαστάσεις της οικογένειας και ειδικότερα οι 
παράγοντες που σχετίζονται με το σχηματισμό και τη φθορά 
της σχέσης, ο γονεϊκός ρόλος, η υιοθεσία και οι μικτές οικο-
γένειες. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι επιδράσεις που 
ασκεί η παραδοσιακή στη σύγχρονη οικογένεια. Το τέταρτο 
κεφάλαιο ασχολείται με θεωρητικές προσεγγίσεις και τεχνι-
κές της θεραπείας της οικογένειας και το πέμπτο με τη σχέση 
οικογένειας και σχολείου. Επειδή τα δυο τελευταία κεφάλαια 
έχουν παρεμβατικό χαρακτήρα, περιλαμβάνονται μελέτες 
περίπτωσης για συζήτηση και εφαρμογή των θεωρητικών 
γνώσεων και ιδεών που προηγούνται.

Female Corporeal Performances: 
Reading the Body in Byzantine Passions 
and Lives of Holy Women, 
Σταυρούλα Kωνσταντίνου, 
Acta Universitatis Upsaliensis 
 (Studia Byzantina Upsaliensia 9),  
Oυψάλα 2005, σσ. 225

Tο βιβλίο της Σταυρούλας Kωνσταντίνου, που κυκλοφό-
ρησε τον περασμένο Iούνιο στη διεθνώς αναγνωρισμένη 
σειρά Studia Byzantina Upsaliensia, εξετάζει τις ποικίλες 
λογοτεχνικές αναπαραστάσεις του σώματος αγίων γυναι-
κών μέσα από τη μελέτη μιας σειράς βυζαντινών αγιολο-
γικών κειμένων που χρονολογούνται από τον 4ο μέχρι και 
το 14ο αιώνα. Tο βιβλίο αποτελείται από πέντε κεφάλαια 
καθένα από τα οποία μελετά κείμενα αφιερωμένα σε συγ-
κεκριμένο γυναικείο τύπο αγιότητας. Oι τύποι αγιότητας 
που εξετάζονται είναι: η μάρτυρας, η μετανοούσα, η μεταμ-
φιεζόμενη, η μοναχή, η ηγουμένη και η παντρεμένη αγία. 
Tα θέματα που παρουσιάζονται είναι η θεατρικότητα των 
βασανιστηρίων και της σωματικής κακοποίησης της μάρ-
τυρος, η λογοτεχνική παρουσία του αμαρτωλού, μετανοούν-
τος και αγίου σώματος της μετανοούσας, η μετατροπή του 
σώματος της μεταμφιεζομένης από γυναικείο σε ανδρικό, 
το ασκητικό σώμα της μοναχής και της ηγουμένης, καθώς 
επίσης και η κακοποίηση που υφίσταται το σώμα της παν-
τρεμένης αγίας, την οποία βασανίζει ο «άπιστος» σύζυγός 
της εξαιτίας της θρησκευτικής της ζωής και του φιλανθρω-
πικού της έργου.

Eastern Orthodoxy in a Global Age: 
Tradition Faces the 21st Century, Bίκτωρ 
Ρουδομέτωφ, Alexander Agadjanian, και 
Jerry Pankhurst (επιμ.), εισαγωγή Sabrina P. 
Ramet, Alta Mira Press, CA 2005

Το  συλλογικό αυτό έργο αναλύει τις εξελίξεις στο χώρο 
της Ανατολικής Ορθοδοξίας κατά την μετα-κομουνιστική 
περίοδο. Ο τόμος καλύπτει τόσο τις εμπειρίες των Ορθό-
δοξων εκκλησιών της Ανατολικής Ευρώπης (Σερβία, Ελλά-
δα, Ρουμανία, Ουκρανία, Ρωσία) όσο και τις εξελίξεις στις  
Ορθόδοξες κοινότητες της Βορείου Αμερικής. Οι Ορθόδο-
ξες εκκλησίες έχουν αναπτύξει, κατά την τελευταία δεκαε-
τία, τις δικές τους απαντήσεις όσον αφορά την πρόκληση 
της παγκοσμιοποίησης με διάφορους τρόπους και έχουν 
διατυπώσει μια ποικιλία θέσεων για τον ρόλο της εκκλησί-
ας στην κοινωνία, την οικουμενικότητα, την κοινωνία των 
πολιτών, και τις σχέσεις κράτους – εκκλησίας. Το αποτέλε-
σμα αυτών των διεργασιών είναι ένας επαναπροσδιορισμός 
του στίγματος της Ανατολικής Ορθοδοξίας, ο οποίος απο-
τελεί ταυτοχρόνως προϊόν και αντίδραση στη διαδικασία 
της παγκοσμιοποίησης. Η γενικότερη εικόνα δεν μαρτυρεί 
μια κάθετη αντίθεση στον κοινωνικό εκσυγχρονισμό, αλλά 
περισσότερο μια θεσμική προσπάθεια για την επιβίωση της 
Ορθόδοξης ταυτότητας σε έναν αβέβαιο κόσμο. 

Hochhäuser. Tragwerk und Konstruktion, 
Μάριος Κ. Φωκάς, B. G. Teubner Verlag, 
Wiesbaden 2005

Το Μάιο κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο 
Ψηλά κτίρια. Δομική κατασκευή και οικοδό-

μηση του Επίκουρου Καθηγητή Αρχιτεκτονικής Μάριου 
Κ. Φωκά, το οποίο προσεγγίζει θεματικά τις απαιτήσεις 
των δομικών και οικοδομικών κατασκευών στον αρχιτε-
κτονικό σχεδιασμό ψηλών κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη 
τόσο τη στατική όσο και τη δυναμική συμπεριφορά των 
κτιρίων. Στο βιβλίο γίνεται μία ιστορική ανασκόπηση της 
ανάπτυξης του συγκεκριμένου τύπου κτιρίων από τα τέλη 
του 19ου αιώνα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, και η ανάλυση 
των παραγόντων που επηρεάζουν άμεσα το σχεδιασμό, 
όπως τα υλικά, τα συστήματα οροφών, τα στατικά δομικά 
συστήματα ακαμπτοποίησης και οι θεμελιώσεις. Ακολου-
θεί η κατάταξη των εξωτερικών φορτίων και η ανάλυση 
της δυναμικής συμπεριφοράς των κτιρίων. Με στόχο την 
επίτευξη τοπικής και ολικής ασφάλειας δίνεται μια αξιο-
λόγηση των μεθόδων παθητικού και ενεργητικού δυναμι-
κού ελέγχου των κατασκευών για τη βελτιστοποίηση της 
φέρουσας συμπεριφοράς τους. Στην τελευταία ενότητα 
του βιβλίου περιγράφονται δέκα επτά κτιριακά έργα με 
έμφαση στην αρχιτεκτονική, τη δομική και οικοδομική 
τους κατασκευή, ένα για κάθε στατικό σύστημα από την 
αντίστοιχη ενότητα θεωρίας. Το τελευταίο κεφάλαιο πε-
ριέχει τις κύριες μελλοντικές κατευθύνσεις στην ανάπτυ-
ξη ψηλών κτιρίων.
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Πραγματοποιήθηκε και φέτος, στις 23 Ιουνίου 2005, το 
καθιερωμένο πλέον εαρινό πάρτι για τους αποφοίτους του 
Πανεπιστημίου Κύπρου στην εσωτερική αυλή του κεντρι-
κού κτιρίου του ιδρύματος. 

Για πρώτη χρονιά φέτος οι απόφοιτοι απόλαυσαν μουσι-
κή από DJ, άφθονο ποτό από τους χορηγούς της εκδήλω-

σης και καλό φαγητό barbeque το οποίο ετοιμαζόταν επί 
τόπου. 

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη του Συμβουλίου Αποφοίτων 
για τη συνδρομή τους στην οργάνωση του πάρτι και τους χο-
ρηγούς των ποτών και των αναψυκτικών, εταιρείες Carlsberg 
και Coca Cola, για τη γενναιόδωρη προσφορά τους. 

ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές 
των Γραφείων Αποφοίτων των ανώ-
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου συνέθεσε και 
προσφέρει στους αποφοίτους του αποκλειστικά μια σειρά 
προνομίων. Τα προνόμια αυτά αφορούν σε σειρά εκπτώ-
σεων στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι απόφοιτοι του 
Πανεπιστημίου που είναι κάτοχοι της κάρτας-μέλους του 
Πανεπιστημίου, η οποία εκδίδεται κατόπιν συνεννόησης με 
το Γραφείο Αποφοίτων. 

Για να δείτε τις προσφορές και τις εκ-
πτώσεις που προσφέρονται μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Γραφεί-
ου Αποφοίτων στη διεύθυνση: www.ucy.

ac.cy/alumni και πατήστε στο εικονίδιο δίπλα στο όνομα 
του οργανισμού/εταιρείας που σας ενδιαφέρει για περισσό-
τερες πληροφορίες. 

Το πακέτο προνομίων του Γραφείου Αποφοίτων θα εμπλου-
τιστεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον, για αυτό προσκαλείστε να 
επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα μας.

Το Γραφείο Αποφοίτων δημιούργησε μια νέα 
και σύγχρονη ιστοσελίδα για όλους τους από-
φοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου με κύριο 
στόχο την ενημέρωσή τους. Η διεύθυνση της 
ιστοσελίδας είναι η: www.ucy.ac.cy/alumni

Οι επισκέπτες της σελίδας μπορούν να ενη-
μερωθούν για τις εκδηλώσεις και τις δραστη-
ριότητες του Γραφείου Αποφοίτων, για τα μέλη και τις δρα-
στηριότητες του Συμβουλίου Αποφοίτων, για τις προσφορές 

του πακέτου προνομίων, μπορούν να δουν 
φωτογραφίες από προηγούμενες εκδηλώσεις, 
να ενημερώσουν τα στοιχεία τους στη βάση 
δεδομένων, να λάβουν μέρος σε μικρά γκά-
λοπ, να διαβάσουν έρευνες, κ.ά. Ευχόμαστε σε 
όλους καλή πλοήγηση και βρισκόμαστε πάντα 
στη διάθεσή σας για σχόλια και τυχόν απορίες. 

Επικοινωνία: κ. Μαρίζα Λαμπίρη, Λειτουργός Γραφείου Απο-
φοίτων, τηλ. 2289 2077, ηλ. διεύθυνση: marisa@ucy.ac.cy

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΡΤΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2005
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Εβδομήντα εκατομμύρια για τα 
επόμενα επτά χρόνια είναι η πρότα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
χρηματοδότηση του έβδομου προ-
γράμματος πλαισίου (7ο ΠΠ) για την 
Έρευνα, ενώ όπως ήδη γνωρίζουμε 
το θέμα των δημοσιονομικών δαπα-
νών δεν έχει λήξει, με αποτέλεσμα τις 
έντονες συζητήσεις αλλά και το λό-
μπινγκ τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και σε κάθε ευρωπαϊκή 
χώρα-μέλος. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδεικνύ-
ει τις παλιές της επιτυχίες στον τομέα 
της Έρευνας και Καινοτομίας αλλά 
την ίδια ώρα αναγνωρίζει τις σοβα-
ρές ελλείψεις της που αποτελούν τις 
αναγκαίες αφορμές επένδυσης για 
τα επόμενα χρόνια. Η Ευρώπη έχασε 
ήδη ευκαιρίες σε καίριους ερευνη-
τικούς τομείς όπως αυτούς της πυ-
ρηνικής ασφάλειας, της ασθένειας 
Άλτζχαϊμερ, της προστασίας της βιό-
σφαιρας, της οδικής ασφάλειας και 
άλλους που απλώς δεν έλαβαν χώρα 
λόγω έλλειψης χρηματικών πόρων. 
Συγκεκριμένα, το έκτο πρόγραμμα 
πλαίσιο επέτρεψε τη χρηματοδότηση 
μόνο στο 15% των προτάσεων που 
κατατέθηκαν.  

Σε υπενθύμιση των επιτυχιών της 
Ευρώπης στον τομέα της Έρευνας και 
Καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο με 
θέμα «Ευρωπαϊκή Έρευνα και Επικοι-
νωνία», από τις 14-15 του ερχόμενου 
Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Βασικός 
σκοπός είναι η δημιουργία φόρουμ 
για την ανταλλαγή πληροφοριών, 
απόψεων και ιδεών σε θέματα έρευνας 
και καινοτομίας από όλο τον κόσμο, 
ενώ παράλληλα στοχεύει στην προώ-
θηση και ανάδειξη του επιτυχημένου 
ερευνητικού έργου της Ευρώπης, τον 
προβληματισμό για τις ανάγκες στο 
πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος 
πλαισίου και την ανάπτυξη δεξιοτή-
των στους τομείς αυτούς μέσα από 
την ανταλλαγή. 

Δείγματα επιτυχιών στην Ευρωπαϊ-
κή έρευνα στο πλαίσιο του 6ου ΠΠ πε-
ριλαμβάνουν έρευνες στην αντίσταση 
γονιδίων σε ασθένειες, το σχεδιασμό 
καινούριων μεθόδων για τα εναλλα-
κτικά είδη ενέργειας και τη δημιουργία 

εργαλείων αντιμετώπισης της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, με βάση τις αξιολογήσεις 
της στα πλαίσια του 6ου ΠΠ, υπολογί-
ζει ότι ο διπλασιασμός του κονδυλίου 
θα επιτρέψει τη δημιουργία 220.000 
καινούριων ερευνητικών πόστων μέσα 
από τη συμμετοχή Πανεπιστημίων και 
άλλων ερευνητικών ινστιτούτων, σε 
σύγκριση με τις 70.000 μόνο θέσεις 
που δημιούργησε το 6ο ΠΠ. Ακόμα, 
αναμένεται να δημιουργηθούν πάνω 
από 20.000 ερευνητικά συμβόλαια σε 
σύγκριση με περίπου 8.000 που δημι-
ούργησε το 6ο ΠΠ. 

«Κύριο λόγο έχει η επικοινωνία», 
όπως δήλωσε και στέλεχος της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής της Διεύθυνσης 
Έρευνας, κ. Στεφανία Μπετίνι, σε εκ-
δήλωση του Ιδρύματος Προώθησης 
Έρευνας στην Κύπρο τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, «Οι ερευνητές και το 
έργο τους χρειάζεται όπως ενταχθούν 
στον κοινωνικό χάρτη και θεωρηθούν 
πια αναπόσπαστο κομμάτι του εργα-
τικού δυναμικού της Ευρώπης, εκεί 
δηλαδή που δικαιωματικά ανήκουν. 
Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται 
η ανάλογη επικοινωνιακή πολιτική 
που έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται 
στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής τουλάχιστον».

Στις 22 Σεπτεμβρίου έγινε στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο συζήτηση γύρω από 
το 7ο ΠΠ, όπου ειδικοί για την έρευνα 
και την οικονομία ανέλυσαν σε βάθος 
τη σημασία της έρευνας και τεχνο-
λογίας στη διασφάλιση της ανταγω-

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, THN ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε. Ε.

ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η Κατιάνα Σπυρίδου σπούδασε και εργάστηκε 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες της Αμερικής, ενώ από το 2003 ζει και εργάζεται 
στις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρώσει 
μεταπτυχιακές σπουδές στη διεύθυνση επιχειρήσε-
ων με ειδίκευση στα τουριστικά, ενώ είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού και στην κλινική ψυχολογία καθώς 
και ειδικού επαγγελματικού διπλώματος στη συμ-
βουλευτική ψυχοθεραπεία.

Η επαγγελματική της σταδιοδρομία εστιάζεται στη 
διοίκηση και το συντονισμό μεγάλων εργασιών με 

φύση πολυθεματική και πολυπολιτισμική. Ορισμένες από τις εργασίες που ανέ-
λαβε τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό προϋπέθεταν για τη διεκπεραίωσή 
τους την εμπλοκή διαφόρων εταίρων και χωρών. 

Οι κύριοι τομείς-άξονες της επαγγελματικής της πείρας είναι: ο τουρισμός και 
η ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η υγεία. Ειδικότερα, ασχολήθηκε με θέματα όπως: η 
εκπαίδευση στην υγεία, νέοι και υγεία, γυναικεία θέματα και κοινωνική ανάπτυξη 
και η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών.

Στις Βρυξέλλες έχει εργασθεί μέχρι σήμερα σε διεθνείς μη κυβερνητικές οργα-
νώσεις στον τομέα ανάπτυξη και υγεία με ευθύνη το σχεδιασμό, τη διοίκηση και 
την εφαρμογή προγραμμάτων και τον επηρεασμό πολιτικής σε επίπεδο ευρωπαϊ-
κό αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Επικοινωνία: κ. Κατιάνα Σπυρίδου, 
European University Association (EUA) Building, Rue d’ Egmont 13, 1000 Brus-
sels, Tηλ: +32 2 788 5316, Τηλεομοιότυπο: +32 2 230 5751, Ηλ. Διεύθυνση: ka-
tianna.spyrides@ucy.ac.cy

Συνεχίζεται στη σελίδα 20
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ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εκλογές ακαδημαϊκού προσωπικού

Αβερκίου Μιχαλάκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Παραγωγής, Επίκουρος Καθηγητής, 01/08/05
Βαμβάτσικος Δημήτριος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Λέκτορας, 16/08/05
Βασιλείου Βάσος, Τμήμα Πληροφορικής, Λέκτορας, 01/08/05
Γεωργίου Ιούλιος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών, Λέκτορας, 15/06/05
Έλληνας Γεώργιος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών, Επίκουρος Καθηγητής, 01/07/05
Ιωάννου Ιωάννης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μη-
χανικών Περιβάλλοντος, Λέκτορας, 01/08/05
Καπνίση Κωνσταντίνα, Τμήμα Χημείας, Λέκτορας, 01/09/05
Κουκά Ουρανία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Λέκτο-
ρας, 01/09/05
Κυριακίδης Ηλίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών, Λέκτορας, 01/08/05
Κωνσταντινίδης Χριστάκης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Παραγωγής, Επίκουρος Καθηγητής, 
01/09/05
Λάμπρου Ευφροσύνη, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγ-
χρονων Γλωσσών, Λέκτορας, 29/08/05
Ρουσής Παναγιώτης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, Λέκτορας, 01/08/05
Τζιόλας Νικόλαος, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 
Επίκουρος Καθηγητής, 22/08/05
Τουμπή Σταύρος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών, Λέκτορας, 01/08/05
Χαρμπής Δήμος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχα-
νικών Περιβάλλοντος, Λέκτορας, 25/08/05
Χριστοδούλου Χρίστος, Τμήμα Πληροφορικής, Επίκουρος 
Καθηγητής, 02/09/05
Χρονάκης Νικόλαος, Τμήμα Χημείας, Λέκτορας, 01/09/05
Burston Monique, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρο-
νων Γλωσσών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 29/08/05
Burston Jack, Κέντρο Γλωσσών, Διευθυντής, 29/08/05

Ανελίξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Αγγελή Χαρούλα, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, προή-
χθηκε σε Επίκουρη Καθηγήτρια, 01/06/05
Δημόπουλος Ιωάννης, Τμήμα Πληροφορικής, προήχθηκε 
σε Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/06/05
Δικαιάκος Μάριος, Τμήμα Πληροφορικής, προήχθηκε σε 
Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/06/05
Ευριπίδου Παρασκευάς, Τμήμα Πληροφορικής, προήχθη-
κε σε Καθηγητή, 15/06/05
Καραμάνου Ειρήνη, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, προήχθηκε σε Επίκουρη Καθηγήτρια, 01/07/05
Μαυρογιάννης Θεόδωρος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας, προήχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/06/05
Παναγιώτου Γεωργία, Τμήμα Ψυχολογίας, προήχθηκε σε 
Επίκουρη Καθηγήτρια, 01/08/05
Πίττα-Πανταζή Δήμητρα, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 
προήχθηκε σε Επίκουρη Καθηγήτρια, 01/08/05
Σαπατίνας Θεοφάνης, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστι-
κής, προήχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/10/05
Χατζηπαύλου Μαρία, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών, προήχθηκε σε Επίκουρη Καθηγήτρια, 01/06/05

Επισκέπτες καθηγητές

Αθανασοπούλου Μαρία, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας 
- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελ-
ληνικών Σπουδών
Αθανασούλα-Ρέππα Αναστασία, Ανώτατη Σχολή Παιδα-
γωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Επι-
σκέπτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Ακρίβης Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επισκέπτης 
Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Ανδρέου Μαρία, Intercollege, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμή-
μα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αρβανίτης Χρήστος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης 
Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Αχιλλέως Στέλλα, Frederick Institute of Technology, Επι-
σκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Βιρβιδάκης Στέλιος, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Κλασικών 
Σπουδών και Φιλοσοφίας
Βογιατζή Δημήτρης, Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Επισκέπτης Λέκτορας 
στο Τμήμα Πληροφορικής
Δαυίδ Θεοχάρης, Pratt Institute, Επισκέπτης Καθηγητής στο 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Ζαικόβσκυ Βιτάλιο, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Επισκέπτης 
Λέκτορας στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών
Ζειναλιπούρ Δημήτρης, University of California – Riverside, 
Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής
Ζώνιου Σιδέρη Αθηνά, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέ-
πτρια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών 
της Αγωγής
Θεοχαρίδης Σωτήρης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης 
Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Καστανού Κασίνη Ευδοκία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επι-
σκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Χημείας
Κώστα Κώστας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Λέ-
κτορας στο Τμήμα Χημείας
Λέκκας Παντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης, Επισκέπτης Αναπληρωτής στο Τμήμα Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών
Μανιτάκης Νικόλας, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Μάνταλος Παναγιώτης, Blekinge Technical University, 
Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μαθη-
ματικών και Στατιστικής
Μίχος Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης Επί-
κουρος στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Νεγρεπόντης Στυλιανός, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέ-
πτης Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Νεοκλέους Κώστας, Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 
Κύπρου, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής



1�

Νταής Φώτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης Καθη-
γητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Παναγιωτόπουλος Νίκος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης 
Επίκουρος στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Παναγιώτου Απόστολος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης 
Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Παπαγεωργίου Δημήτριος, Blekinge Institute of 
Technology Σουηδίας, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα 
Μαθηματικών και Στατιστικής
Παπαπέτρου Μίλερ Μαρία, Cyprus College, Επισκέπτρια 
Λέκτορας στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων 
Γλωσσών
Πολυδωρίδης Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέ-
πτης Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών
Σέπος Άγγελος, European University Institute Florence, 
Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτι-
κών Επιστημών
Στέγγος Αθανάσιος, University of Guelph - Canada, Επι-
σκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών
Συκιώτης Μιχάλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θασσαλο-
νίκης, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και 
Στατιστικής
Συμεωνίδης Χαράλαμπος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Κλασικών 
Σπουδών και Φιλοσοφίας
Τσολάκη Ελένη, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτρια Λέ-
κτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
Φαρμάκη Βασιλική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτρια 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Μαθηματικών και 
Στατιστικής
Χατζηνικολάου Νίκος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέ-
πτης Καθηγητής στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών
Bibis Nick, MC Master University, Επισκέπτης Επίκουρος 
στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Brousseau Guy, Université Bordeaux I, Επισκέπτης Καθηγη-
τής σύντομης διάρκειας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
Halio Jay, University of Delaware, Επισκέπτης Καθηγητής 
στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών
Petitpas Thierry, Cief University de Bourgagne, Επισκέ-
πτης Λέκτορας στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρο-
νων Γλωσσών
Sagaster Borte, University of Heidelberg - Germany, Επισκέ-
πτρια Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών
Seufert Günter, Γερμανικό Ινστιτούτο Ανατολικών Σπου-
δών της Κωνσταντινούπολης, Επισκέπτης Αναπληρωτής 
Καθηγητής στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών
Tremblay Thierry, Charles University, Επισκέπτης Λέκτο-
ρας στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών
Von Meiss Pierre, École Polytechnique Federale Lausane, 
Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Προσλήψεις Διοικητικού Προσωπικού

Βότση Πολίνα, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επι-
στημών, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Γενικά Διοικητικά Θέ-
ματα), 01/07/05
Κόκκινος Ανδρόνικος, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Τεχνικός (Ηλεκτρολόγος), 08/08/05
Λουκά Έλενα, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, Βοη-
θός Μηχανογράφησης, 19/09/05
Μιχαήλ-Βαρελλά Νίκη, Τεχνικές Υπηρεσίες, Τεχνικός (Σχε-
διαστής), 01/08/05
Μούκος Ηλίας, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 
Βοηθός Μηχανογράφησης, 19/09/05
Νικολάου Νικολέτα, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Γενικά 
Διοικητικά Θέματα), 01/08/05
Παναγιώτου Βασίλης, Γραφείο Διευθυντή, Λειτουργός Παν-
επιστημίου (Θέματα Μελετών, Παραγωγικότητας και Χρό-
νου Εργασίας), 01/07/05

Προαγωγές Διοικητικού Προσωπικού

Δημητρίου Βασιλική, προήχθηκε σε Γραμματειακό Λει-
τουργό, 01/08/05
Θωμά Μαρία, προήχθηκε σε Γραμματειακό Λειτουργό, 
01/08/05
Κιαγιά-Γιαννακού Πολυξένη, προήχθηκε σε Γραμματειακό 
Λειτουργό, 01/08/05
Κουζάρη-Σωκράτους Τέρψα, Υπηρεσία Πληροφορικών 
Συστημάτων, προήχθηκε σε Ανώτερο Βοηθό Μηχανογρά-
φησης, 01/06/05
Μαϊμάρη Έλενα, προήχθηκε σε Γραμματειακό Λειτουργό, 
01/08/05
Μούζουρα-Μακρή Μαρία, προήχθηκε σε Γραμματειακό 
Λειτουργό, 01/08/05
Νικολάου Γιώργος, Υπηρεσία Οικονομικών, προήχθηκε σε 
Ανώτερο Αποθηκάριο, 01/06/05
Σιερεπεκλή Χριστίνα, Τεχνικές Υπηρεσίες, Μηχανικός Τε-
χνικών Υπηρεσιών (Αρχιτεκτονική), 15/06/05
Σοφοκλέους Σοφοκλής, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Γενι-
κά Διοικητικά Θέματα), 25/07/05
Τσολάκη Γεωργία, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 
Βοηθός Μηχανογράφησης, 01/08/05
Χριστοφόρου Λυγία, προήχθηκε σε Γραμματειακό Λει-
τουργό, 01/08/05

Παραιτήσεις Διοικητικού Προσωπικού

Παπαδοπούλου Ελένη, Τμήμα Πληροφορικής, Βοηθός 
Μηχανογράφησης, 01/09/05
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ραπομπή στο ακρωνύμιο του προγράμματος) με σκοπό να 
εξοικειωθεί ο επισκέπτης με το αντίστοιχο γλωσσικό υλικό. 
Με την ευκαιρία αυτή κυκλοφόρησε ενημερωτικό πολύ-
πτυχο με γλωσσικό υλικό και άλλες πληροφορίες.

Aπό πλευράς του Πανεπιστημίου στην εκδήλωση συμ-
μετείχε η κ. Άννα Παναγιώτου και η συνεργάτις του προ-
γράμματος κ. Xρύσω Nικολάου. Σημαντική βοήθεια στη 
διοργάνωση παρείχε το Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 
στις Βρυξέλλες, της Yπηρεσίας Έρευνας, Διεθνών και Δη-
μοσίων Σχέσεων καθώς και το Γραφείο Εκδόσεων της ίδιας 
Yπηρεσίας.

ΠAPOYΣIAΣH TOY ΓΛΩΣΣΙΚΟY 
ΠPOΓPAMMATOΣ FEEL (LINGUA 1)

μέσα, ένα μεγάλο και σημαντικό μέρος του Ελληνικού πολιτι-
σμού της Κύπρου, το μέρος του λόγου και της σκέψης. 

Η επιτυχία του Συνεδρίου ήταν απόλυτη. Οι ανακοινώσεις 
ήταν πολύ υψηλού επιπέδου  και για μερικούς συγγραφείς 
της Κύπρου αποτελούν, κυριολεκτικώς, την τελευταία λέξη. 
Ακόμη, ένας από τους κυρίους στόχους του Συνεδρίου επιτεύ-
χθηκε, αφού σχηματίστηκε Διεθνής Εκδοτική Επιτροπή για τη 
δημοσίευση της Διεθνούς Σειράς Εκδόσεων των Κυπρίων Συγ-
γραφέων της Αρχαιότητος αποτελουμένη από τους Καθηγητές 

Martin L. West (Οξφόρδη), Heinz-Guenther Nesselrath (Γοτ-
τίγγη), Ιωάννη Ταϊφάκο, και Andrew Erskine (Εδιμβούργο), 
με Γενικό Εκδότη τον Καθηγητή Ιωάννη Ταϊφάκο. Η Επιτρο-
πή θα ασχοληθεί με την προπαρασκευαστική εργασία και την 
εποπτεία της αναθέσεως των εκδόσεων. Η επιτυχία της συ-
στάσεως της Επιτροπής είναι μεγάλη, δεδομένης της αξίας και 
της εκτιμήσεως που απολαμβάνουν τα Μέλη της στη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα. Παραλλήλως, εντός του Νοεμβρίου 
2005, θα κατατεθούν οι ανακοινώσεις του Συνεδρίου προς δη-
μοσίευση από μεγάλο εκδοτικό ευρωπαϊκό οίκο. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΟ
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κών Πλεγμάτων, όπως επίσης και να τους βοηθήσει να αντι-
ληφθούν τα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν τη χρήση αυτής 
της τεχνολογίας.

Το CyGrid διαθέτει μια ισχυρή και αναπτυσσόμενη υπο-
δομή, αποτελούμενη από περισσότερους των 20 κόμβων, με 
ένα σύνολο 40 επεξεργαστών και αποθηκευτικού χώρου της 
τάξης των 700GB. Οι κόμβοι δικτυώνονται με Gigabit switch, 
και το όλο σύστημα έχει πρόσβαση στο GEANT, το Ευρωπαϊ-
κό Δίκτυο για Έρευνα και Εκπαίδευση, με ταχύτητα 155Mbps.  
Η τελευταία προσθήκη στην υποδομή του CyGrid έγινε στις 
αρχές Ιουνίου 2005, με την παραλαβή 6 μηχανών IBM eServer 
με διπλούς επεξεργαστές AMD Opteron. Περίπου 60 ακόμα 
επεξεργαστές μεγαλύτερης ισχύος αναμένονται να ενδυνα-
μώσουν ακόμη περισσότερο την υποδομή του CyGrid γύρω 
στα τέλη του 2005. Πληροφορίες: http://cygrid.org.cy.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EGEE

νιστικότητας της Ευρώπης με βάση πάντοτε τους στόχους 
της Λισσαβόνας. Ο κ. Τζέρζι Μπούζεκ, επικεφαλής της Επι-
τροπής για την Έρευνα στο Ευρωκοινοβούλιο, υπενθύμισε 
τους λόγους σημαντικότητας που μεταξύ άλλων είναι: η 
εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας στην έρευνα και τεχνο-
λογία, η φύλαξη των ερευνητών μας εντός των Ευρωπαϊκών 
συνόρων, η ανάπτυξη των μικρομεσαίων αλλά και μεγάλων 
επιχειρήσεων και η καλύτερη διάχυση πόρων για ανάπτυξη.    

Σημαντικό εργαλείο για τη στήριξη του κονδυλίου για 
την Έρευνα είναι η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας και η ανάπτυξη κοινών τεχνολογικών πρωτοβου-
λιών καθώς και οικονομικών συνεργασιών μεταξύ δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα.  
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ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε. ΕΝΩΣΗΣ

Συνεχίζεται από τη σελίδα 17

ικανοποιήθηκε εν μέρει. Η αρχική σκέψη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ήταν να δοθεί προτεραιότητα σε γνωστικές πε-
ριοχές που προωθούν την οικονομική, τεχνολογική, και κοι-
νωνική ανάπτυξη, χωρίς όμως να αποκλείονται οι υπόλοιπες 
περιοχές. Η ουσία είναι ότι έχει γίνει μία πολύ σημαντική αρχή, 
και το πρόγραμμα θα είναι υπό συνεχή παρακολούθηση και 
βελτίωση κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
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