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τι θα διαβάσετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ: ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

του Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου, Πρύτανη

Τα Πανεπιστήμια, ως οι κατ’ εξοχήν θεσμοί διανοητικού κεφα

λαίου, αποτελούν ένα θεμελιώδες συστατικό της σύγχρονης κοινω

νίας της γνώσης. Τα σύγχρονα Πανεπιστήμια καλούνται σήμερα να 

παραγάγουν γνώση και δεξιότητες περισσότερο από ποτέ άλλοτε 

στην ιστορία τους, να καινοτομήσουν στους ποικίλους τομείς των 

επιστημών και, τελικά, να καλλιεργήσουν τους νέους έτσι ώστε να 

αποκτήσουν όχι μόνο γνώσεις αλλά και κριτική σκέψη, να στοχά

ζονται και να προβληματίζονται, καθιστάμενοι με τον τρόπο αυτόν 

καταλύτης της κοινωνικής προόδου και αλλαγής. 

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, και η απελευθέρω

ση των ταλέντων που φέρουν μέσα τους οι νέοι άνθρωποι, είναι 

ο κεντρικός, στρατηγικός στόχος ενός Πανεπιστημιακού ιδρύ

ματος. Στο πλαίσιο αυτό καλούμαστε να δημιουργήσουμε έναν 

«ενάρετο κύκλο» καλλιέργειας αριστείας. 

Δηλαδή να προσελκύουμε τους πιο προι

κισμένους πανεπιστημιακούς δασκάλους 

και ερευνητές, οι οποίοι με τη σειρά τους 

προσελκύοντας ταλαντούχους μεταπτυχι

ακούς φοιτητές, θα αναβαθμίζουν διεθνώς 

το επίπεδο του Πανεπιστήμιου. Με τον 

τρόπο αυτό, θα συνεισφέρουμε στη δημι

ουργία ενός κύκλου παραγωγής και κεφα

λαιοποίησης της γνώσης, ο οποίος θα συμ

πληρώνεται με την προσέλκυση, τελικά, 

των ικανότερων προπτυχιακών φοιτητών. 

Όμως, ο κύκλος αυτός αριστείας τα πεδία 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η έναρξη των εργασιών ανέγερσης των Κτηριακών Εγκατα

στάσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 

– ΣΟΕΔ – και των Κοινοχρήστων Χώρων Διδασκαλίας – ΧΩΔ02 

είναι πλέον γεγονός. Το έργο αναμένεται να αποπερατωθεί μέσα 

σε 36 μήνες. Κατασκευάστρια εταιρεία είναι η «CYBARCO Plc», 

ενώ τη μελέτη του έργου ανέλαβαν τα αρχιτεκτονικά γραφεία 

του Αλέκου Γαβριηλίδη στην Κύπρο και Αλέξανδρου Τομπάζη 

στην Αθήνα κατόπιν διαγωνισμού. 

Το έργο, του οποίου το κόστος αναμένεται να φθάσει τα 12 εκατ. 

λίρες, περιλαμβάνει τρία κτήρια τα οποία αναπτύσσονται σε πέντε 
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επίπεδα και καταλαμβάνουν έκταση 17.000 τ.μ.

Το κτηριακό συγκρότημα χαρακτηρίζεται από απλότητα και σα

φήνεια. Οι καθαρές γραμμές, η λιτή διάταξη των χώρων, οι αυστη

ροί ορθογώνιοι όγκοι των κτηρίων συνθέτουν τη μοντέρνα εικόνα 

που αναμένεται να επιφέρει η ολοκλήρωση του έργου στον άμεσα 

περιβάλλοντα χώρο. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, γυαλί, επένδυση από 

αλουμίνιο, εμφανές σκυρόδεμα, μέταλλο συντείνουν στη δημι

ουργία αυτής της εικόνας. Μέσα από τους ελεύθερους χώρους 

που δημιουργεί η χωροθέτηση των τριών κτηρίων εκτείνεται ο 

άξονας σύνδεσης της κυκλοφορίας, μια οργανική σύνδεση των 

τριών κτηρίων και οριοθετεί τη νοητή γραμμή έμφασης με κατά

ληξη τον Πενταδάκτυλο. Η σύνδεση επιτυγχάνεται με μια μεταλ

λική γέφυρα σε δύο επίπεδα.

n	Στο πρώτο κτήριο του συγκροτήματος χωροθετείται το Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής και η Διεύθυνση του Μεταπτυ

χιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΒΑ). Ιδιαίτερη σημασία έχει 

δοθεί στα αμφιθέατρα του Τμήματος τα οποία προορίζονται για 

τη διδασκαλία των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων. Τα αμφιθέατρα 

όπως επίσης οι γραφειακοί χώροι και τα εργαστήρια διαθέτουν 

σύγχρονη τεχνική υποδομή και υποστήριξη τελευταίας τεχνο

λογίας όσον αφορά τα θέματα λειτουργίας και διδασκαλίας.

n	Στο δεύτερο κτήριο χωροθετείται το Τμήμα Οικονομικών, 

τα γραφεία της Κοσμητείας της Σχολής και η Διεύθυνση της 

Ερευνητικής Μονάδας Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών 

Μελετών.

n	Στο τρίτο κτήριο χωροθετείται το δεύτερο σύμπλεγμα χώρων 

διδασκαλίας (ΧΩΔ02) το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εξυπη

ρέτησης μέχρι 2.320 ατόμων και περιλαμβάνει ένα αμφιθέατρο 

250 ατόμων, τρία μικρότερα αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλί

ας, τον πυρήνα κλασσικών σπουδών και κυλικείο.

 Στο έργο δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία σύγχρονων 

κτηρίων με ευχάριστη εσωτερική ατμόσφαιρα με βιοκλιματική 

αρχιτεκτονική προσέγγιση. 

Επίσης όλα τα κτήρια είναι προσβάσιμα από άτομα με μειωμένη 

κινητικότητα.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2009, έτος 

το οποίο σηματοδοτεί μία σημαντική παρουσία των κτηριακών χώ

ρων του Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη διότι μέχρι την 

περίοδο αυτή θα ολοκληρωθούν παράλληλα και άλλα σημαντικά 

έργα.

Ν Ε Α

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με το δεύτερο έτος λειτουργίας του, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής 

στεγάζεται από φέτος στο τέρμα της Οδού Λήδρας. Ο καρπός πολ

λών προσπαθειών για την εξεύρεση κατάλληλης στέγης, το κτή

ριο προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να βιώνουν την πόλη 

και την κοινωνία της, ενώ ταυτόχρονα το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

δηλώνει με αυτό τον τρόπο την παρουσία του στο πιο κεντρικό 

σημείο του νησιού, λίγα μέτρα από την πράσινη γραμμή. Και ενώ, 

όπως σε κάθε επιλογή, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, τα θετικά 

στοιχεία της συγκεκριμένης λύσης υπερτερούν κατά πολύ. Στην 

πρόσοψη το ισόγειο ανοίγει κυριολεκτικά στο δρόμο, προσκαλώ

ντας έτσι τους περαστικούς να συμμετάσχουν σε τυχόν διαλέξεις 

ή άλλες δραστηριότητες ανοικτές στο κοινό, ή απλώς να δουν από 

το δρόμο εκθέματα όπως μελέτες φοιτητών, βίντεο ή ανακοινώ

σεις. Έτσι, αντί να θεωρείται ένα κομμάτι που έχει απομακρυνθεί, 

το Τμήμα Αρχιτεκτονικής στη Λήδρας μπορεί να επιτελεί το ρόλο 

κεραίας ή δορυφόρου για το υπόλοιπο Πανεπιστήμιο.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΗΔΡΑΣ

Συνεχίζεται από τη σελίδα 1
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Ξεκίνησε τον Aπρίλιο και ολοκληρώθηκε στις 28 Iουλίου 

2006, η πρώτη ανασκαφική περίοδος στο Mαρτσέλλο Παλαιπά

φου. Το διετές ανασκαφικό πρόγραμμα στη θέση Μαρτσέλλο 

εντάσσεται σε ευρύτερο αρχαιολογικό πρόγραμμα πεδίου που 

αφορά στη διερεύνηση του αδιευκρίνιστου αστικού περιβάλλον

τος της αρχαίας Πάφου. Στόχος του είναι η συλλογή στοιχείων 

της αστικής τοπογραφίας της 2ης και 1ης π.X. χιλιετίας όταν η 

Πάφος (αργότερα Παλαίπαφος) ήταν διοικητικό και οικονομικό 

κέντρο μιας πολιτείας της Ύστερης Χαλκοκρατίας και στη συν

έχεια πρωτεύουσα του βασιλείου της Πάφου έως τον όψιμο 4ο 

αιώνα π.X.

Το πρόγραμμα βασίζεται στον Ψηφιακό Αρχαιολογικό Άτλαντα 

Παλαιπάφου και στα πορίσματα των γεωφυσικών διασκοπήσεων 

που έγιναν το 2002 και 2003 από τις συνεργαζόμενες ομάδες 

της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύ

πρου και του Iνστιτούτου Mεσογειακών Σπουδών του Iδρύματος 

Tεχνολογίας και Έρευνας (Pέθυμνο) της Ελλάδας. Tο ανασκαφι

κό πρόγραμμα υλοποιείται από Kύπριους φοιτητές αρχαιολογίας 

των Πανεπιστημίων Kύπρου, Δουβλίνου, Λονδίνου, Oξφόρδης 

και Bryn Mawr (HΠA), καθώς και Eλλαδίτες μεταπτυχιακούς φοι

τητές των Πανεπιστημίων Aθηνών και Kρήτης με ειδικότητα στη 

χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην αρχαιο

λογία. Το πρόγραμμα Παλαιπάφου σχεδίασε και διευθύνει η 

Μαρία Ιακώβου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορικής και 

Πρωτοϊστορικής Αρχαιολογίας.

H πρώτη ανασκαφική περίοδος και η ανάλυση της κεραμικής, 

η οποία γίνεται παράλληλα με την ανασκαφή, υποστηρίζουν ότι 

αρχικά η θέση πρέπει να φιλοξένησε συστάδα τάφων της Ύστε

ρης Eποχής του Xαλκού. Αυτό τεκμηριώνεται από μεγάλο αριθ

μό διαγνωστικών οστράκων, ιδιαίτερα της Λευκόχρηστης και 

Δακτυλιόσχημης χειροποίητης κεραμικής, αλλά και της Γραπτής 

Tροχήλατης κεραμικής του 13ου12ου αι. π.X., και ενισχύεται 

από τον εντοπισμό δύο ακέραιων γραπτών αγγείων, που αναμ

φίβολα διασώθηκαν από ομάδα ταφικών κτερισμάτων.

Mετά τον 12ο αι. π.Χ. ο χαρακτήρας του Mαρτσέλλου αλλάζει 

καθώς από τον 11ο αι. οι ταφές μεταφέρονται B.Δ., στην περιοχή 

Ξερολίμνης και Ξυλινού, και απομακρύνονται τελεσίδικα από το 

οικιστικό περιβάλλον της 1ης π.X. χιλιετίας. 

O δεύτερος χρονολογικός ορίζοντας που υποστηρίζει η δια

γνωστική κεραμική ανήκει εξ ολοκλήρου στην Eποχή του Σιδή

ρου (από την όψιμη Γεωμετρική έως και την Kλασική περίοδο), 

στην οποίαν χρονολογούνται και οι τοίχοι που έχουν μέχρι στιγ

μής εντοπισθεί. H απουσία διαγνωστικών όστρακων της Eλληνι

στικής ή Pωμαϊκής περιόδου επιτρέπει να υποθέσουμε ότι στα 

τέλη του 4ου αι. π.Χ η συγκεκριμένη περιοχή έχασε τη σημασία 

της και άρχισε να φθίνει. Η παρατηρούμενη συρρίκνωση του 

αστικού ιστού στο Μαρτσέλλο συμφωνεί χρονολογικά με την 

εποχή που ο Nικοκλής φέρεται να μετέφερε την πρωτεύουσα 

του βασιλείου του στη Νέα Πάφο. 

Το σημαντικότερο εύρημα της πρώτης ανασκαφικής περιό

δου είναι ένας δρόμος, από παχύ και καλοδιατηρημένο λευκό 

κονίαμα πάνω σε υπόστρωμα λίθων, πλάτους 1,5 μ. που φαίνεται 

να κατηφορίζει από το λόφο του Mαρτσέλλου προς το σημερι

νό χωριό των Kουκλιών και ο οποίος πιθανόν να δώσει απάντη

ση στο ερώτημα της επικοινωνίας της φυσικής ακρόπολης του 

Mαρτσέλλου (υψόμετρο 115μ.) με το ιερό τέμενος της Kύπριδας 

(Aφροδίτης) στα δυτικά (υψόμετρο 80μ.).

Με οδηγίες του Αρχηγού, η Εθνική Φρουρά προσέφερε πολύτι

μες υπηρεσίες στην αποστολή του Πανεπιστημίου. Την ανασκαφή 

επισκέφθηκαν ξένοι αρχαιολόγοι, συνάδελφοι από το Τμήμα ΙΣΑ 

και το Τμήμα Πληροφορικής, ο Καθ. Βάσος Καραγιώργης καθώς και 

ο Πρύτανης, 

Καθ. Σταύρος 

Ζένιος. Η δεύ

τερη ανασκα

φική περίοδος 

στο Mαρτσέλ

λο προγραμ

ματίζεται για 

το MάϊοIούνιο 

του 2007.

Ν Ε Α

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΤΣΕΛΛΟ ΠΑΛΑΙΠΑΦΟΥ
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Εν όψει της αποφοίτησης των πρώ

των πτυχιούχων της Πολυτεχνικής Σχο

λής του Πανεπιστημίου Κύπρου την ερ

χόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, υπεγράφη 

στις 3 Ιουλίου 2006 συμφωνία ανάμεσα 

στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης 

Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) και τον Δι

επιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης 

(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία εξασφαλίζει την 

αναγνώριση ισοτιμίαςαντιστοιχίας των 

προγραμμάτων της Πολυτεχνικής Σχο

λής του Πανεπιστημίου Κύπρου με τα 

προγράμματα των Πολυτεχνικών Σχο

λών της Ελλάδας.

Η συμφωνία υπογράφηκε από μέ

ρους του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από τον Πρό

εδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Καθηγητή Γεώργιο Λεοντάρη, και από 

μέρους του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. από την Πρόε

δρο του Συμβουλίου, Καθηγήτρια Ελπί

δα Κεραυνού – Παπαηλιού. 

Όποιος απόφοιτος της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, επι

θυμεί να του χορηγηθεί αναγνώριση ισο

τιμίας αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 

θα πρέπει να καταθέτει στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

τον τίτλο του «Διπλώματος Μηχανικού» 

και τον ενδιάμεσο τίτλο του «Πτυχίου» 

μαζί με τον κατάλογο μαθημάτων που 

παρακολούθησε. Υπό την προϋπόθεση 

ότι ο κατάλογος μαθημάτων θα εγκρίνε

ται από τριμελή επιτροπή που απαρτίζε

ται από εκπροσώπους του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 

του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, τότε θα χορηγείται στον αιτητή 

ισοτιμίααντιστοιχία με το Δίπλωμα Μη

χανικού των Πολυτεχνείων της Ελλάδας 

στη σχετική ειδικότητα. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ-ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ν Ε Α

Τα αποτελέσματα του επιτυχούς μο

ντέλου διασποράς καθώς και δορυφορι

κά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία δεν 

υπήρχε κίνδυνος διασποράς της πετρε

λαιοκηλίδας από τον ηλεκτροπαραγω

γικό σταθμό του Λιβάνου στη θαλάσσια 

περιοχή της Κύπρου είχε την ευκαιρία 

να παρουσιάσει το Ωκεανογραφικό Κέ

ντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου στον 

Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος, κ. Φώτη Φωτίου, κατά τη 

διαρκεια της επίσκεψής του στο εν λόγω 

Κέντρο την 1η Αυγούστου 2006. Κατά την 

επίσκεψή του ο Υπουργός συνατήθηκε 

με το προσωπικό του Κέντρου και ενημε

ρώθηκε για τις δραστηριότητές του, που 

περιλαμβάνουν μοντέλα πρόβλεψης της 

κίνησης των θαλάσσιων ρευμάτων, την 

ανάλυση δορυφορικών δεδομένων για 

την Ανατολική Μεσόγειο κά. Ακολούθησε 

διάσκεψη τύπου στο χώρο της Πανεπι

στημιούπολης, κατά την οποία ο Αναπλη

ρωτής Διευθυντής του Ωκεανογραφικού 

Κέντρου, Δρ. Γιώργος Ζωδιάτης παρου

σίασε τα αποτελέσματα του μοντέλου 

διασποράς καθώς και δορυφορικά δε

δομένα και, στη συνέχεια, ο κ. Φωτίου 

απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. 

Στη διάσκεψη παρέστη και απάντησε σε 

ερωτήσεις και ο Διευθυντής του Τμήμα

τος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών κ. 

Γιώργος Γεωργίου. 

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  
ΑΠΟ ΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ  

ΣΤΟ COST

Ο Θεόδωρος Ζαχαριάδης, ερευ

νητής και υπότροφος Marie Curie 

στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, 

ορίστηκε εκπρόσωπος της Κύπρου 

στη δράση COST 355 που ασχο

λείται με την οικονομική ανάλυση 

των μεταφορών. Υπενθυμίζεται ότι 

το πρόγραμμα COST αποσκοπεί 

στην προώθηση της συνεργασίας 

των ερευνητών στην Ευρώπη και 

υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό 

Ίδρυμα Έρευνας (ESF), την Ευρω

παϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις 

34 ευρωπαϊκών χωρών.
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Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι στην 

ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επι

τυχή ολοκλήρωση του πρώτου Φωτο

βολταϊκού Πάρκου του είδους του στην 

Κύπρο, το οποίο έχει εγκατασταθεί στην 

Πανεπιστημιούπολη. 

Αναγνωρίζοντας το ρόλο που μπορεί 

να διαδραματίσει η Κύπρος στον τομέα 

αυτό, έχουμε ήδη 

ξεκινήσει συνεργα

σία με το Institute 

of Physical Elec

tronics, University 

of Stuttgart, στη 

Γερμανία, ένα από 

τα πιο αναγνωρι

σμένα κέντρα στην 

Ευρώπη στον τομέα 

των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας 

και, πιο συγκεκρι

μένα, στην έρευνα 

στα φωτοβολταϊκά συστήματα. 

Το φωτοβολταϊκό πάρκο έχει γίνει 

πραγματικότητα μέσω ενός ερευνητικού 

προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε 

πρόσφατα από το The German Federal 

Ministry for the Environment, Nature 

Conservation and Nuclear Energy) στη 

Γερμανία. Η ομάδα έχει εξασφαλίσει την 

εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρ

κου αξίας πέραν των 200.000 ευρώ στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και επίσης έχει 

πρόσφατα τύχει περαιτέρω χρηματοδό

τησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 

του προγράμματος INTERREG ενώ θα 

συμμετάσχει σε άλλα Ευρωπαϊκά Προ

γράμματα στο εγγύς μέλλον. 

Στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται 

από τη Γερμανική Κυβέρνηση συμμετέ

χουν η Γερμανία, η Κύπρος και η Αίγυ

πτος και σκοπός του είναι η έρευνα στις 

νέες τεχνολογίες φωτοβολταϊκών και η 

αύξηση της αποδοτικότητας τους. Κατά 

τη διάρκεια του προγράμματος θα γίνει 

σύγκριση της αποδοτικότητας 15 νέων 

τεχνολογιών φωτοβολταϊκών στις 3 πε

ριοχές και θα καταστεί δυνατή η πρό

βλεψη της πιο υποσχόμενης τεχνολογίας 

για προώθηση στο μέλλον. Μέσω καθη

μερινών μετρήσεων διαφόρων παραμέ

τρων στις 3 χώρες και της σύγκρισης των 

αποτελεσμάτων σε μια βάση δεδομένων 

(η μεταφορά των δεδομένων θα γίνεται 

μέσω του διαδικτύου), θα μπορούν να 

εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα για 

τις τεχνολογίες του μέλλοντος και το Φω

τοβολταϊκο Δυναμικό της κάθε περιοχής. 

Η Κύπρος, όπως και η Αίγυπτος, βρίσκον

ται σε ιδανική θέση σε σχέση με την τε

χνολογία των φωτοβολταικών λόγω γεω

γραφικής θέσης γι΄αυτό και επιλέγησαν.

Τέτοια προγράμματα είναι τεράστιας 

σημασίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

αλλά και για την Κύπρο γενικά, αφού είναι 

επιτακτική ανάγκη η προώθηση ανανεώ

σιμων πηγών ενέργειας για την υλοποίη

ση της στρατηγικής και του στόχου της 

Κυβέρνησης για παραγωγή 6% της ζήτη

σης σε ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι το 2010. 

Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 η 

ηλιακή ενέργεια μπορεί να παρέχει ηλε

κτρική ενέργεια σε 

περισσότερους από 

1 δισεκατομμύριο 

ανθρώπους παγκο

σμίως, ενώ θα ανοί

ξει περισσότερες 

από 2 εκατομμύρια 

θέσεις εργασίας, 

ετήσια αύξηση δη

λαδή, της τάξης του 

35%. Αυτή είναι μια 

περιοχή πού σαφώς 

η Κύπρος πρέπει να 

έχει άμεση ενεργό 

συμμετοχή.

Πληροφορίες: Δρ Γ. Η. Γεωργίου και Δρ. 

Χ. Δ. Χαραλάμπους, Ομάδα Φωτοβολταϊ

κής Τεχνολογίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 

Πολυτεχνική Σχολή.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Λ. Χ. ΔΑΥΙΔ
Η οικογένεια του κ. Θεοχάρη Δαυίδ, Καθηγητή στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Pratt Institute, Νέα Υόρκη, και Προέδρου της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου για το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής, έχει αποφασίσει τη 

χορηγία ετήσιου βραβείου για έναν απόφοιτο του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ποσό του βραβείου 

ανέρχεται στα 2.000 Ευρώ.

Στόχος του βραβείου είναι να αναγνωρίζεται η γενική και δημιουργική απόδοση του επιλεγέντος κατά τις σπουδές του.

Ν Ε Α
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Πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη 

μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του 

Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, την 

Πέμπτη, 1η Ιουνίου 2006. Τη συμφωνία  υπέ

γραψε εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύ

πρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Σταύρος Α. 

Ζένιος και εκ μέρους του Ινστιτούτου, ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δρ 

Τέλλος Παπαγεωργίου. 

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου αποτε

λεί την απαρχή μιας νέας συνεργασίας που 

στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη 

κοινών ερευνητικών σχεδίων, την αξιοποί

ηση του εργαστηριακού εξοπλισμού και 

της υποδομής που διαθέτουν τα δύο ιδρύ

ματα, τη δυνατότητα εργασίας του επιστη

μονικού προσωπικού τους σε μη οργανικές 

θέσεις των συμβαλλόμενων μερών και τη 

συνεργασία όσον αφορά σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος. 

Περαιτέρω στο πλαίσιο του Πρωτοκόλ

λου, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετι

κής Κύπρου και το Τμήμα Βιολογικών Σπου

δών του Πανεπιστημίου Κύπρου πρόκειται 

να αναπτύξουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών στην Ιατρική Γενετική, το οποίο 

θα οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ και Δι

δακτορικού. Το πρόγραμμα θα αρχίσει τη 

λειτουργία του το αργότερο το Σεπτέμβριο 

του 2009.

Στόχος των δύο οργανισμών είναι η ενο

ποίηση δυνάμεων και η καλύτερη αξιοποί

ηση των κρατικών πόρων προς αμοιβαίο 

όφελος των συμβαλλόμενων μερών και 

η μεγιστοποίηση του οφέλους για την κυ

πριακή κοινωνία. Η συμφωνία θα έχει ισχύ 

πέντε έτη και θα μπορεί να ανανεωθεί, υπό 

την προϋπόθεση ότι τα ενδιαφερόμενα 

μέρη το επιθυμούν.

Όταν το 2001 εγκρίθηκε από τη Βουλή 

των Αντιπροσώπων η δημιουργία του Τμή

ματος Βιολογικών Επιστημών, η Βουλή ομό

φωνα εξέφρασε την ευχή όπως το νέο Τμή

μα αναπτύξει στενές σχέσεις συνεργασίας 

με το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής 

Κύπρου. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για το 

Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο που τελικά 

η ευχή αυτή γίνεται πραγματικότητα.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Δρομολογείται μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική Γενετική

Μετά από επιλογή, δύο από τις δέκα 

ομάδες αρχιτεκτόνων που αντιπρο

σώπευσαν για πρώτη φορά την Κύπρο 

στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βε

νετία είναι μέλη του ακαδημαϊκού προ

σωπικού του Τμήματος Αρχιτεκτονικής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι ακαδημαϊκοί του Τμήματος Αρχιτε

κτονικής, Χρίστος Χατζηχρίστος και Σω

κράτης Στρατής, παρουσίασαν δυο έργα 

τα οποία περιγράφονται παρακάτω.

�Αποπροσανατολισμός�πριν�τον�

επαναπροσανατολισμό, Χρίστος 

Χατζηχρίστος

Ο μινώταυρος δεν γνώριζε κανένα 

λαβύρινθο αφού αναγνώριζε κάθε γω

νιά, κάθε τοίχο, από τα σημάδια από αίμα 

που άφηνε μετά από κάθε συνάντησή 

του με το Άλλο. Λέγεται πώς γινόταν πιο 

ανθρώπινος κάθε φορά που αποπροσα

νατολιζόταν, κάθε φορά που χανόταν.

Αν ο στόχος είναι πράγματι η αλλα

γή, τότε οι υφιστάμενες σχέσεις μεταξύ 

του πολίτη και της πόλης της Λευκω

σίας θα πρέπει να τροποποιηθούν. Με 

άλλα λόγια, αποπροσανατολισμός πριν 

τον επαναπροσανατολισμό.

Αφού η απάλειψη δεν είναι ούτε 

επιθυμητή αλλά ούτε και δυνατή, τότε 

για την επίτευξη του στόχου αυτού δεν 

ενδείκνυται η χρήση του collage, μια 

τεχνική που βασίζεται στον τεμαχισμό, 

αλλά η διαστρωμάτωση, επιτρέποντας 

έτσι τη συγχρονικότητα, τη συγχωρικό

τητα και την επιλογή.

�Αρχιτεκτονική�Άμεσης�Ανάγκης,�

Σωκράτης�Στρατής

Η συγκεκριμένη μελέτη προτείνει 

τη δημιουργία μιας Δημόσιας Υποδο

μής που να συνοδεύει τους πρόσφυγες 

(Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους) 

πίσω στις αρχικές τους κατοικίες, κάτι 

το οποίο μέχρι τώρα γινόταν σε ιδιωτικό 

επίπεδο, και τη δημιουργία ενός αρχείου 

ιδιωτικών γεγονότων αυτών των συνα

ντήσεων που να καταγράφουν στοιχεία 

σε προσωπικό επίπεδο, και σε επίπε

δο κατοίκησης. Με τον τρόπο αυτό, η 

απρόσωπη εδώ και χρόνια προσφυγική 

κατάσταση μετατοπίζεται στη σφαίρα 

του ιδιωτικού, του συγκεκριμένου, και 

στη συνέχεια δημοσιοποιείται. Ο τρόπος 

δημοσιοποίησης γίνεται με την παρου

σίαση του αρχείου μέσα στα οχήματα 

του «P.P.S. CONVOY», το οποίο σταθμεύει 

επιλεκτικά, στις δύο πλευρές της πόλης 

της Λευκωσίας. Στα συγκεκριμένα ση

μεία μπορούν να οργανωθούν εργαστή

ρια παραγωγής τριβής με το «άλλο», και 

παραγωγής ψηγμάτων κουλτούρας ανο

χής του διαφορετικού, με βάση το υλικό 

που θα έχει περισυλλεγεί. 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης πρότα

σης είναι η συμμετοχή στην κατασκευή 

υποδομών για τη συγκατοίκηση Τουρ

κοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Προ

τείνεται να δημιουργηθούν μορφές συ

νέργιας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού 

που η ομάδα μελέτης θεωρεί ως μια 

μέθοδο αύξησης της διαπερατότητας 

των ορίων μεταξύ των δύο κοινοτήτων 

(ψυχολογικών, κοινωνικών, φυσικών 

ορίων).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΣΤΗ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
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Σειρά εκδηλώσεων με κύριο θέμα την 

παραδοσιακή αγγειοπλαστική της Fratte 

Rosa και του Κόρνου πραγματοποιήθηκε 

από τις 3 μέχρι τις 6 Αυγούστου 2006, στη 

Fratte Rosa της Ιταλίας. Η Fratte Rosa, γνω

στό κέντρο κεραμικής ήδη από τον 18ο αι

ώνα, διατήρησε την παράδοση αυτή μέχρι 

την δεκαετία του 1960. Οι φετινές εκδηλώ

σεις, με τίτλο “L´argilla dai fianchi larghi, 

terrecotte e cibi a confronto l´esperienza di 

Cipro”, ήταν οι πρώτες που πραγματοποιή

θηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος, Di 

Terra in Terre, Laboratorio internazionale. 

Βασικός διοργανωτής 

ήταν ο Δήμος της Fratte Rosa 

και συνεργαζόμενοι φορείς η 

Provincia di Pesaro e Urbino 

και το Confcommercio Pesaro 

e Urbino. Από την Κύπρο συμ

μετείχαν, με την οικονομική 

στήριξη των Πολιτιστικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού, πέ

ντε αγγειοπλάστριες της Συ

νεργατικής Εταιρείας Αγγειο

πλαστών Κόρνου και η γραμματέας της 

Συνεργατικής Εταιρείας, Νίκη Ανδρέου. 

Συμμετείχαν επίσης η Ευφροσύνη Ριζο

πούλου Ηγουμενίδου, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια της Λαϊκής Τέχνης στο Παν

επιστήμιο Κύπρου, η ερευνήτρια Ελένη 

Λάμπρου και η Τζιοβάννα Σεργίου Σου

ρουλλά, Ανώτερη Εκπαιδεύτρια στην 

Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας. Σύν

δεσμος μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας ήταν 

ο Stefano Paci. 

Οι εκδηλώσεις έγιναν στο κτήριο πα

λαιού μοναστηριού (Convento S. Vittoria), 

το οποίο λειτουργεί ως κέντρο πολιτιστι

κών εκδηλώσεων με στόχο την προώθη

ση της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής 

και στεγάζει το Museo delle Terrecotte. 

Υπάρχει επίσης ειδική αίθουσα με παρα

δοσιακή κυπριακή κεραμική. 

Οι εκδηλώσεις περιελάμβαναν:

n	Παρουσίαση της παραδοσιακής κερα

μικής της Fratte Rosa και της Κύπρου. 

Την Κυπριακή κεραμική παρουσίασε η 

Ε. Ηγουμενίδου.

n	Εργαστήρια κεραμικής από Ιταλούς 

αγγειοπλάστες της περιοχής και τις 

αγγειοπλάστριες του Κόρνου με συμ

μετοχή 15 ατόμων. Στα εργαστήρια 

χρησιμοποιήθηκαν οι παραδοσιακοί 

τροχοί του Κόρνου και πηλός που με

ταφέρθηκε από την Κύπρο.

n	Δύο συζητήσεις στρογγυλής τράπε

ζας, η μία από τις οποίες αφορούσε τη 

χρήση των πήλινων σκευών στο τρα

πέζι (Dalla terra alla tavola). Σχετική με 

το θέμα αυτό ήταν η διοργάνωση δεί

πνου με κυπριακά εδέσματα τα οποία 

ετοίμασαν τα μέλη της κυπριακής 

αποστολής. Τα φαγητά μαγειρεύτηκαν 

και σερβιρίστηκαν σε αγγεία του Κόρ

νου, τα οποία είχαν μεταφερθεί για τον 

σκοπό αυτό. 

n	Επίσκεψη σε παραδοσιακά αγγειοπλα

στεία της περιοχής.

n	Εγκαίνια έκθεσης παραδοσιακών αγ

γείων από την ιδιωτική συλλογή του 

Massimo Dolcini.

n	Εγκαίνια της μόνιμης έκθεσης κυ

πριακής κεραμικής στο Museo delle 

Terrecotte, που στεγάζεται στο μονα

στήρι S. Vittoria.

n	Παρουσίαση του βιβλίου του Gianni 

Volpe, La casa a maltone. Architetture di 

terra e musei del territorio anconetano.

Είναι η πρώτη φορά που αγγειοπλά

στες της Κύπρου μεταφέρουν ομαδικά 

την τέχνη τους σε χώρα του εξωτερικού, 

κατασκευάζοντας επι τόπου αγγεία, και 

μάλιστα μπροστά σε κοινό.

Η ομάδα των αγγειοπλα

στριών του Κόρνου και τα 

χειροποίητα έργα τους προ

κάλεσαν τον θαυμασμό όσων 

συμμετείχαν στα εργαστήρια. 

Η εκτίμηση που εκδηλώθηκε 

για τις αγγειοπλάστριες του 

Κόρνου και τα χειροποίητα 

έργα τους ήταν μια πρωτό

γνωρη προβολή και αναγνώ

ριση της τέχνης τους. Παράλ

ληλα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν 

ομότεχνους της Ιταλίας και να ανταλλά

ξουν εμπειρίες.

Τα αγγεία που κατασκεύασαν παρέ

μειναν στο Μουσείο Κεραμικής, όπου 

εκτίθενται και άλλα δείγματα κυπριακής 

παραδοσιακής αγγειοπλαστικής. 

Οι συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας 

που έγιναν, απέδειξαν ότι υπάρχει ένας 

κοινός προβληματισμός γύρω από το 

θέμα της συνέχισης των παραδοσιακών 

τεχνών και ειδικότερα της προοπτικής 

της παραδοσιακής αγγειοπλαστικής. Δια

πιστώθηκε επίσης η μεγάλη σημασία της 

προσφοράς της τοπικής αυτοδιοίκησης 

στον τομέα αυτό. 

ΟΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΝΟΥ ΣΤΗ FRATTE ROSA
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To Σεπτέμβριο 2006, ολοκληρώθηκε με 

επιτυχία από ερευνητές του Τμήματος Πλη

ροφορικής η υλοποίηση τού λογισμικού 

συστήματος Intensive Care Window (ICW). 

Το ICW καθιστά δυνατή 

τη συλλογή μέσω δικτύ

ου, την επεξεργασία, τη 

γραφική απεικόνιση και 

την αποθήκευση ιατρικών 

δεδομένων που καταγρά

φονται από εξειδικευμέ

νους ιατρικούς αισθητή

ρες συνδεδεμένους με τα 

σύγχρονα συστήματα παρακολούθησης 

ασθενών της Philips, που έχει προμηθευτεί 

η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του 

νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Το 

ICW παρέχει τη δυνατότητα εξειδικευμένης 

και συνεχούς παρακολούθησης, σε πραγ

ματικό χρόνο, μεγάλου αριθμού φυσιολο

γικών παραμέτρων και κλινικόεργαστηρια

κών δεδομένων ασθενών της ΜΕΘ μέσω 

ενός εύχρηστου περιβάλλοντος λογισμικού 

εγκατεστημένου σε κεντρικό υπολογιστή.

Το ICW είναι αποτέλεσμα της επιστη

μονικής συνεργασίας τού Τμήματος Πλη

ροφορικής του Πανεπιστημίου και της 

Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού 

Νοσοκομείου Λευκωσίας, υπό τον συντο

νισμό τού Αναπληρωτή Καθηγητή Μάριου 

Δικαιάκου, του Επισκέπτη Λέκτορα Δημή

τριου Ζεϊναλιπούρ, και του Εντατικολόγου 

Δρα Θεόδωρου Κυπριανού. 

Τα οφέλη της συνεργασίας είναι αμφί

δρομα: για την ΜΕΘ του νέου Γ. Ν. Λευκωσί

ας, το οποίο διαθέτει έναν από τους πιο τε

χνολογικά προηγμένους εξοπλισμούς στην 

Νότιοανατολική Ευρώπη, η συνεργασία 

αυτή έχει αποφέρει ουσιαστική εμπειρία 

στις νέες τάσεις και τεχνολογίες στον χώρο 

των πληροφορικών συστημάτων υγείας. 

Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου αυτή η συνερ

γασία δίδει την ευκαιρία σε νέους επιστή

μονες και φοιτητές να διεξάγουν έρευνα 

πάνω σε ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας γε

νιάς, να εφαρμόσουν τις ακαδημαϊκές τους 

γνώσεις και να συμβάλουν με τις εμπειρίες 

τους πίσω στον κύκλο της εκπαίδευσης και 

της επιμόρφωσης. 

Η υλοποίηση του συστήματος ICW η 

οποία έγινε από τον τελειόφοιτο του Τμή

ματος Πληροφορικής Μά

ριο Παπά, σε συνεργασία 

με τον Γιώργο Παναγή 

του Υπουργείου Έργων 

και Συγκοινωνιών, απο

δεικνύει έμπρακτα ότι οι 

απόφοιτοι του τμήματος 

Πληροφορικής στο Παν

επιστήμιο Κύπρου έχουν 

όλα τα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις 

σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις.

Το ICW εντάσσεται στα πλαίσια της 

ερευνητικής δραστηριότητας Intensive Care 

Grid (ICGrid), η οποία έχει ως στόχο να δημι

ουργήσει ένα διεθνές δίκτυο συνεργασίας 

και ανταλλαγής γνώσης μεταξύ Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας. Η δραστηριότητα 

επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτρο

πή και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, 

μέσω των ερευνητικών έργων EGEEII και 

eScienceCY. Το ICGrid υλοποιείται πάνω 

στον κόμβο CyGrid του Υπολογιστικού 

Πλέγματος EGEE.

Πληροφορίες: http://cygrid.org.cy/

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου οργάνωσε 

παρουσίαση του βιβλίου Ιστορία του Ελληνικού Κράτους (1830-

1920) του κ. Γ. Β. Δερτιλή, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Παρισί

ων και πρώην Επισκέπτη Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, στο «Χίλτον», την Κυριακή, 7 Μαΐου 2006.

Μετά τον χαιρετισμό του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής 

Σχολής, Καθηγητή Ιωάννου Ταϊφάκου, το σύγγραμμα παρου

σίασε η Καθηγήτρια Ελένη Αρβελέρ, πρ. Πρύτανης του Παν

επιστημίου των Παρισίων και οι Επίκουροι Καθηγητές του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πέτρος Παπαπολυβίου 

και Γεώργιος Καζαμίας. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία και 

προσέλευση κοινού και φοιτητών, δεδομένου ότι το έργο εί

ναι, μεταξύ των άλλων, εξαίρετο διδακτικό εγχειρίδιο.
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Το Κέντρο Γλωσσών συστάθηκε το 2003 ως μια Αυτόνο

μη Ακαδημαϊκή οντότητα, μέσα στη νεοσυσταθείσα Σχολή 

Ανθρωπιστικών Επιστημών. Με το διορισμό του πρώτου Δι

ευθυντή με πλήρη απασχόληση, του Καθηγητή Jack Burston 

(PhD Cornell University), το Κέντρο Γλωσσών περνά σε μία 

νέα φάση ανάπτυξης. Ο Καθηγητής J. Burston είναι ειδικός 

στη διδασκαλία γλωσσών με ειδικότητα σε θέματα “second 

language acquisition research  language testing and for

eign language instructional technology”. Προέρχεται από 

το Rochester Institute of Technology της Νέας Υόρκης, όπου 

εργάστηκε ως ο Διευθυντής ο οποίος ίδρυσε το “Τεχνολογικό 

Κέντρο Γλωσσών”. 

Το Κέντρο Γλωσσών έχει αναλάβει την ευθύνη διδασκαλί

ας όλων των ξένων γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι 

οποίες αποτελούν μέρος των προγραμμάτων σπουδών, εκτός 

της ελληνικής γλώσσας και μαθημάτων τα οποία αποτελούν 

μέρος των Τμημάτων Αγγλικών, Γαλλικών και Τουρκικών 

Σπουδών. Στο σύνολο διδάσκονται επτά γλώσσες: Αγγλικά, 

Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά και Τουρκικά. Οι 

φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο Κέντρο Γλωσσών ανέρχε

ται στους 2.300 ανά εξάμηνο και ο αριθμός τους συνεχώς αυ

ξάνεται. Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές παίρνουν μαθήματα 

από το Κέντρο Γλωσσών είτε ως υποχρεωτικό είτε ως μάθημα 

επιλογής. 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Κέντρου έχει διπλασια

στεί τον τελευταίο χρόνο από 6 σε 12. Επιπρόσθετα, έχουν 

προσληφθεί δύο ΕπισκέπτεςΛέκτορες και εργοδοτούνται 26 

Εκπαιδευτές μερικής απασχόλησης για κάλυψη των αναγκών 

της διδασκαλίας γλωσσών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Κέ

ντρο Γλωσσών έχει μεταστεγαστεί από τις αρχές του παρό

ντος Ακαδημαϊκού Έτους σε νέα γραφεία (1ο και 2ο όροφο του 

Ιακώβειου κτηρίου, Καλλιπόλεως 29). 

Εκτός της διδασκαλίας σε προπτυχιακούς φοιτητές του 

Πανεπιστημίου, το Κέντρο έχει αρχίσει να προσφέρει Πρό-

γραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί 

για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών για συγκεκριμένες ανάγκες 

και προσφέρεται σε Κυβερνητικούς φορείς και στον Επιχειρη

ματικό κόσμο. Μέσα στο πλαίσιο αυτού του Προγράμματος 

το Κέντρο ήδη προσφέρει Γαλλικά για μέλη του Διπλωματικού 

σώματος και μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών και Τουρκικών για 

Αξιωματικούς του Στρατού. Επιπλέον, το Κέντρο βρίσκεται σε 

συνεννόηση με Τράπεζες και Επενδυτικές Εταιρείες για την 

προσφορά μαθημάτων Ρωσικής προς το προσωπικό τους. Στο 

μέλλον φιλοδοξούμε να προσφέρουμε προγράμματα συνε

χούς εκπαίδευσης για τους εν ενεργεία καθηγητές γλωσσών, 

στην εκπαιδευτική τεχνολογία.

TO ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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της Δέσπως Φάττα, Λέκτορa στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ο κατασκευαστικός κλάδος στην Κύπρο, ως οικονομικό μέ

γεθος, αποτελεί σήμερα περίπου το 7,5% του ΑΕΠ με ανοδική 

τάση. Στο χρονικό διάστημα 20002003 η έκδοση των οικοδομι

κών αδειών αυξήθηκε κατά 23%. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι ο αριθμός των αδειών οικοδομής ανά κάτοικο στην Κύπρο 

παρουσιάζεται κατά 30% υψηλότερος σε σχέση με την Ελλάδα.

Παράλληλα με την ανάπτυξη που παρατηρείται στην οικο

δομική δραστηριότητα αυξάνονται και οι επιπτώσεις που προ

καλούνται στο περιβάλλον από όλα τα στάδια του κύκλου ζωής 

των κατασκευαστικών έργων, δηλαδή από την παραγωγή των 

οικοδομικών υλικών, την κατασκευή, τη χρήση μέχρι και την 

κατεδάφιση των έργων. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστα

σης όσον αφορά στην κατανάλωση πόρων και ενέργειας αλλά 

και στη δημιουργία στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς και 

αέριων ρύπων από τα οικοδομικά έργα έχει ολοκληρωθεί πρό

σφατα στο πλαίσιο του προγράμματος SUSCON (SUStainable 

CONstruction – Αειφόρος Κατασκευή), το οποίο υλοποιείται από 

ομάδα του Εργαστηρίου Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ του 

Πανεπιστημίου, αποτελούμενη από τους Ειδικούς Επιστήμονες 

Μάριο Αβρααμίδη και Μαργαρίτα Βατυλιώτου, σε συνεργασία 

με τον Ιωάννη Ιωάννου, Λέκτορα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανι

κών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.  Το πρόγραμμα, στο οποίο 

συμμετέχουν επίσης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το ΕΤΕΚ 

και κατασκευαστικές εταιρείες και τεχνικοί συμβουλευτικοί οίκοι 

σε Κύπρο και Ελλάδα, θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2008 

και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFEΠεριβάλλον.

Με βάση την καταγραφή αυτή, σχεδόν 2 εκατομμύρια τόνοι 

σκυροδέματος χρησιμοποιούνται ετησίως για την κατασκευή 

οικιστικών κτηρίων στην Κύπρο. Η ποσότητα αυτή αναλογεί σε 

2,9 τόνους ανά κάτοικο το χρόνο.  Συνολικά, περισσότεροι από 

3 εκατομμύρια τόνοι οικοδομικών υλικών καταναλώνονται στην 

Κύπρο αποκλειστικά για σκοπούς κατασκευής νέων οικιστικών 

μονάδων.

Σημαντική είναι επίσης και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ

γειας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής της, τόσο κατά 

το στάδιο της κατασκευής όσο και κατά τη χρήση ενός κτηρίου. 

Σύμφωνα με την πιο πάνω μελέτη, για την κατασκευή νέων οι

κιστικών μονάδων στην Κύπρο καταναλώνονται ετησίως 3.080 

εκατομμύρια kWh, που αντιστοιχούν σε 4.467 kWh ανά κάτοικο. 

Επιπρόσθετα, η ενεργειακή κατανάλωση για σκοπούς θέρμαν

σης, ψύξης, φωτισμού και λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών 

των μονάδων αυτών μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 690 kWh ανά 

κάτοικο το χρόνο.

Η κατανάλωση φυσικών πόρων και ενέργειας είναι μόνο η μία 

πλευρά του νομίσματος.  Εξίσου σημαντική, αν όχι σημαντικότε

ρη, είναι για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία η πτυχή της 

δημιουργίας στερεών και υγρών αποβλήτων καθώς και η εκπο

μπή αέριων ρύπων, ως αποτέλεσμα των διαφόρων δραστηριο

τήτων που σχετίζονται με τα έργα αυτά.

Ενδεικτικά, για την παραγωγή των οικοδομικών υλικών που 

απαιτούνται για την κατασκευή νέων κατοικιών εκπέμπονται 

στην ατμόσφαιρα περισσότεροι από 187 χιλιάδες τόνοι διοξει

δίου του άνθρακα το χρόνο.  Με βάση στοιχεία από την ετήσια 

απογραφική έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 

για το έτος 2005, οι εκπομπές αυτές αποτελούν το 2,7% των συν

ολικών ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Κύπρο, 

τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα είναι μόλις 

1,3%.

Η παραγωγή στερεών αποβλήτων από κατασκευές και κατε

δαφίσεις είναι μια άλλη, ιδιαίτερα εμφανής, επίπτωση του κατα

σκευαστικού τομέα.  Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, στην Κύπρο 

παράγονται ετησίως γύρω στις 474 χιλιάδες τόνοι αποβλήτων 

από την κατασκευή κατοικιών, ξενοδοχείων, γραφείων και βι

ομηχανικών κτηρίων, το 90% των οποίων προέρχεται από την 

κατασκευή οικιστικών έργων. Το ρεύμα αυτό αποτελείται κυρίως 

από θρυμματισμένο σκυρόδεμα και τούβλα (65%) και αποτελεί 

ποσοστό πέραν του 20% της συνολικής παραγόμενης ποσότη

τας στερεών αποβλήτων στην Κύπρο.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η σύγκριση περιβαλλοντικών 

παραμέτρων της κατασκευαστικής δραστηριότητας μεταξύ Κύ

πρου και Ελλάδας αφού τα μεγέθη στην Κύπρο ανά πληθυσμό 

παρουσιάζονται στις περισσότερες περιπτώσεις υπερδιπλάσια 

από τα αντίστοιχα στην Ελλάδα.

Από τα στοιχεία αυτά είναι προφανές ότι κάθε άλλο παρά 

αμελητέες είναι οι επιπτώσεις που προκαλούνται από τον κατα

σκευαστικό τομέα, ιδιαίτερα στη χώρα μας και, συνεπώς, είναι 

αναγκαία η προσπάθεια για την όσο το δυνατό μείωσή τους χω

ρίς αυτό να συνεπάγεται μείωση της οικονομικής ανάπτυξης και 

της ευημερίας. Σε αυτή την κατεύθυνση στοχεύει και η Ολοκλη

ρωμένη Πολιτική Προϊόντων (ΟΠΠ) που έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2001.

Η πολιτική αυτή πρακτικά καλύπτει όλα τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που επιδρούν στο περιβάλλον, είτε κατά την παραγω

γή, είτε κατά τη χρήση ή την τελική απομάκρυνσή τους. Στόχος 

της είναι ο συνδυασμός της βελτίωσης του τρόπου και της ποι

ότητας ζωής, που συχνά επηρεάζονται άμεσα από τα προϊόντα, 

με την περιβαλλοντική προστασία. Σε αυτό το πλαίσιο, μία κατα

σκευή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ξεχωριστό προϊόν, με κύκλο 

ζωής που ξεκινά από την παραγωγή των οικοδομικών υλικών και 

ολοκληρώνεται με την κατεδάφιση του έργου και αποκατάστα

ση του χώρου.

Η υιοθέτηση της πολιτικής αυτής στον τομέα των οικοδομι

κών έργων μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση ενός νέου 

άξονα σχεδιασμού του έργου πέραν του τεχνικού και οικονομι

κού: του οικολογικού σχεδιασμού.

Πληροφορίες: http://www.uest.gr/suscon.

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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της Καθηγήτριας Ελπίδας Κεραυνού-Παπαηλιού,  

Αντιπρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

1.Το χρονικό των αλλαγών. Το Φεβρουάριο 2005 ενημερωθήκαμε 

από επίσημη αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων της Ελλάδας (ΥΠΕΠΘ) ότι η διακρατική συμφωνία 

ΕλλάδαςΚύπρου για την αμοιβαία προσφορά αριθμού θέσεων στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση της κάθε χώρας ήταν εκτός του Ευρωπαϊ

κού κεκτημένου. Από την 1η Μαΐου 2004 η Κύπρος έγινε μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και μία χώρα μέλος δεν μπορεί να τυγχάνει 

προνομιακής μεταχείρισης από μία άλλη χώρα μέλος. Η κατάργηση 

της συγκεκριμένης συμφωνίας ήταν θέμα χρόνου.

Παρόλο που η αρχική πρόθεση της Ελλάδας ήταν να υλοποιη

θούν οι αλλαγές από το 2005, τελικά συμφωνήθηκε να δοθεί παρά

ταση μέχρι το 2006. Ως προς την εισδοχή Ελλαδιτών στο Πανεπιστή

μιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο ζήτησε όπως η παλαιότερη διαδικασία 

εφαρμοστεί και για το 2006. Ούτε αυτό, όμως, ήταν αποδεκτό και το 

Πανεπιστήμιο ενημερώθηκε σχετικά το τέλος του 2005. Συνεπώς, θα 

έπρεπε να θέσει σε λειτουργία δική του διαδικασία για την εισδοχή 

Ελλαδιτών και ενδεχομένως άλλων Ευρωπαίων από το 2006.

2. Τα προβλήματα που προέκυψαν. Τα δύο κυριότερα προβλήματα 

που προέκυψαν από τις νέες διαδικασίες εισδοχής ήταν τα εξής:

(α) Δεν υπήρχε συντονισμός ανάμεσα στις ξεχωριστές διαδικα

σίες εισδοχής. Η Κύπρος θα ανακοίνωνε τη δική της κατανομή αρ

χές Ιουλίου, ενώ το ενωρίτερο που θα ανακοίνωνε η Ελλάδα τη δική 

της κατανομή για κοινοτικούςαλλοδαπούς θα ήταν περί τα μέσα 

Σεπτεμβρίου. Η διεξαγωγή δεύτερης κατανομής θέσεων για την Κύ

προ το Σεπτέμβριο θα μπορούσε να είχε σοβαρές επιπτώσεις στα 

προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, αφού το δικό μας ακα

δημαϊκό έτος άρχιζε την 28η Αυγούστου 2006.

(β) Οι παλαιότεροι στρατιώτες (οι οποίοι με βάση το προηγούμε

νο σύστημα εισδοχής, είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε δεύτερη κατα

νομή τη χρονιά που ήταν έτοιμοι να φοιτήσουν) ξαφνικά, με το νέο 

σύστημα, θα έχαναν αυτό το δικαίωμα, αφού οι βαθμολογίες τους 

δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν στο νέο σύστημα. Συνεπώς, η 

μόνη τους επιλογή για διεκδίκηση μίας (καλύτερης) θέσης θα ήταν 

να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις. 

3. Λύσεις ανάγκης. Αναφορικά με το πρώτο πρόβλημα, αποφασί

στηκε όπως το Πανεπιστήμιο προσφέρει εκ των προτέρων αριθμό 

επιπρόσθετων θέσεων. Ο αριθμός των επιπρόσθετων θέσεων και η 

κατανομή τους σε προγράμματα αποφασίστηκε βάσει ιστορικών δε

δομένων των ετών εισδοχής 20032005, που διέθεσε το ΥΠΠ προς το 

Πανεπιστήμιο. Από την αρχή ήταν αντιληπτό ότι οι εκτιμήσεις αυτές, 

οι οποίες βασίστηκαν πρωτίστως σε ειδικότητες που δεν προσφέρει 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα είχαν μεγάλο περιθώριο λάθους. Τελι

κά προσφέρθηκαν 125 επιπρόσθετες θέσεις που αντιπροσώπευαν 

μία αύξηση της τάξεως του 15% σε σχέση με τον κανονικό αριθμό 

των Κυπρίων εισακτέων 

(830 θέσεις).

Αναφορικά με το πρό

βλημα των παλαιότερων 

στρατιωτών, το Πανεπι

στήμιο αποφάσισε να 

θέσει σε λειτουργία, για 

το 2006 και το 2007, μια 

μεταβατική διαδικασία 

μετεγγραφής στρατιωτών (σε υπεράριθμη βάση) που είχαν παρακα

θίσει στις παλαιότερες εισαγωγικές εξετάσεις το 2004 ή το 2005, και 

εξασφάλισαν θέση σε ιδρύματα της Ελλάδας. 

Πώς εξελίχθηκε η νέα κατάσταση πραγμάτων; Τα στοιχεία μιλούν 

από μόνα τους. Καταρχήν, όπως αναμενόταν, προέκυψε ουσιαστική 

αύξηση στο ποσοστό αντρών σε σχέση με την πρώτη κατανομή των 

955 θέσεων. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια το ποσοστό αντρών ήταν 

της τάξεως του 25%, φέτος ήταν 38%.

Από τους 955 υποψηφίους στους οποίους προσφέρθηκαν θέ

σεις στην πρώτη κατανομή, οι 914 κράτησαν τις θέσεις. Φυσικά δεν 

ήταν όλοι έτοιμοι να φοιτήσουν φέτος. Μετά και την εγγραφή των 

στρατιωτών που κράτησαν θέση πριν δύο χρόνια, ο αριθμός των 

ατόμων που έκαναν εγγραφή για να φοιτήσουν φέτος ανερχόταν 

στα 801 άτομα και υπήρχαν συνολικά 53 κενές θέσεις (σε κάποια 

προγράμματα προέκυψαν κάποιοι υπεράριθμοι φοιτητές). Συνεπώς, 

ο επιπρόσθετος αριθμός των 125 θέσεων βοήθησε σε κάποιο βαθ

μό, αλλά δεν έδωσε λύση στο πρόβλημα. Αυτό ήταν αναμενόμενο, 

διότι τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία δεν μπορούσαν να οδηγήσουν 

σε ακριβείς εκτιμήσεις. Η μελέτη των στοιχείων αυτών εστιάσθηκε 

σε ένα μικρό αριθμό κεντρικών ειδικοτήτων που δεν προσφέρει το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο παράγοντας φύλο δεν ήταν εύκολο να 

ληφθεί υπόψη. Αρκετές από τις αρχικές επιπρόσθετες θέσεις έχουν 

απορροφηθεί στο σύστημα, αλλά πόσες τελικά θα παραμείνουν θα 

φανεί στη συνέχεια.

Για να μειωθεί η πιθανότητα προγράμματα του Πανεπιστημίου 

να λειτουργήσουν με απώλειες την ακαδημαϊκή χρονιά 2006/07, 

αποφασίστηκε όπως εκτιμηθεί εκ νέου ο αριθμός των ενδεχόμενων 

κενών θέσεων λόγω της διπλής προσφοράς θέσης, από Κύπρο και 

Ελλάδα, σε αριθμό υποψηφίων που ήδη κράτησαν θέση στο Παν

επιστήμιο Κύπρου για να αρχίσουν τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο. 

Οι νέες εκτιμήσεις βασίστηκαν σε πραγματικά στοιχεία. Με βάση 

τη νέα μελέτη αποφασίστηκε όπως προσφερθούν 297 επιπρόσθε

τες θέσεις κατανεμημένες σε όλα τα προγράμματα (προηγουμένως 

σε κάποια προγράμματα δεν είχαν δοθεί καθόλου επιπρόσθετες 

θέσεις). Αποφασίστηκε επίσης όπως η νέα κατανομή θέσεων γίνει 

εντός του Αυγούστου. Δικαίωμα συμμετοχής θα είχαν αυτόματα όλα 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΤΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2006
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Κατά το εαρινό εξάμηνο 2005/2006 

πραγματοποιήθηκε στην Ερευνητική Μο

νάδα Αρχαιολογίας ο 25ος Κύκλος Δημό-

σιων Διαλέξεων. Οι διαλέξεις δόθηκαν από 

αρχαιολόγους και ιστορικούς από την Κύ

προ και το εξωτερικό και αναφέρονταν σε 

σημαντικά αρχαιολογικά, αρχαιομετρικά 

και ιστορικά θέματα της Ανατολικής Με

σογείου από την Προκεραμική Νεολιθική 

περίοδο (Η. HauptmannHeidelberger 

Akademie der Wissenschaften) και την 

Πρώιμη Χαλκοκρατία (Ο. Κουκά  Παν

επιστήμιο Κύπρου) στη Μικρά Ασία και 

την Εγγύς Ανατολή, την Εποχή του Σιδή

ρου (A. UlbrichUniversität Heidelberg, 

N. ΚούρουΠανεπιστήμιο Αθηνών) και 

την Ελληνιστική περίοδο στην Κύπρο (Α. 

ΑναστασιάδηςΥπουργείο Παι

δείας και Πολιτισμού) έως και 

την Ισλαμική Αρχαιολογία στην 

Τουρκία (T. Sinclair  Πανεπι

στήμιο Κύπρου). Πέραν αυτών 

παρουσιάστηκαν θέματα που 

αφορούσαν σε περιηγητές του 

19ου αι. στην Κύπρο (S. Rogge

Κέντρο Διεπιστημονικών Κυ

πριακών ΣπουδώνUniversität 

Münster), στην σκόπιμη παρα

μόρφωση ανθρώπινωνκυρίως 

γυναικείων κρανίων στην Κύ

προ και την Εγγύς Ανατολή από 

τα προϊστορικά χρόνια μέχρι 

σήμερα (K. LorentzUniversity 

of Newcastleupon Tyne), καθώς 

και στην Ενάλια Αρχαιολογική 

Κληρονομιά της Κύπρου (Σ. Χα

τζησάββας  Ίδρυμα ΘΕΤΙΣ). 

Η διάλεξη του Επίκουρου 

Καθηγητή T. Sinclair πραγματο

ποιήθηκε σε συνεργασία με το 

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών 

Σπουδών. Οι διαλέξεις του Καθηγητή H. 

Hauptmann, Ομότιμου καθ. του Πανεπι

στημίου Heidelberg, διοργανώθηκαν σε 

συνεργασία του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, 

και με την ουσιαστική συμβολή του Ομό

τιμου Καθηγητή Βάσου Καραγιώργη. Ο 

Καθηγητής Η. Hauptmann, βαθύς γνώ

στης της Προϊστορίας του Αιγαίου και 

της Εγγύς Ανατολής, παρουσίασε σε δύο 

διαλέξεις τα πορίσματα των ανασκαφών 

του στον Άνω Ευφράτη, προσφέροντας 

ένα πανόραμα της οικιστικής εξέλιξης 

στη Μικρά Ασία από τη 10η έως την 3η 

χιλιετία π.Χ. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ανα

σκαφές των θέσεων της Προκεραμικής 

Νεολιθικής ΑC (10η7η χιλ. π.Χ.) Nevalı 

Çori, Göbekli Tepe και Gürçü Tepe. Στις 

θέσεις αυτές ανασκάπτονται από τα τέλη 

της δεκαετίας του 1980 και εξής μερικοί 

από τους πρωϊμότερους οικισμούς της 

ανθρωπότητας, οικισμοί μόνιμα εγκατε

στημένων ομάδων κυνηγών, οι οποίοι, 

παρά το γεγονός ότι δεν είχαν εξημερώ

σει ακόμη είδη φυτών και ζώων, ώστε 

να ασκούν συστηματικά τη γεωργία και 

την κτηνοτροφία –βασικά συστατικά της 

Νεολιθικής οικονομίας, εν τούτοις είχαν 

οργανώσει εκτεταμένους οικισμούς με 

μεγάλων διαστάσεων, κυκλικά ή ορθο

γώνια λιθόκτιστα κτίρια για κατοίκηση 

και μακροχρόνια αποθήκευση των θη

ραμάτων τους, είχαν οργανώσει τα πρώ

τα εμπορικά δίκτυα διακίνησης βασικών 

πρώτων υλών (οψιανού) και ήταν εξει

δικευμένοι στη λιθοτεχνία παραγωγής 

εργαλείων, όπλων, αγγείων και λοιπών 

μικροτεχνημάτων. Προ πάντων, όμως, 

κατασκεύαζαν κοινοτικά ταφικά και 

λατρευτικά κτίσματα – στο Nevalı Çori 

ανασκάφηκε ο αρχαιότερος μέχρι στιγ

μής γνωστός «ναός» της ανθρωπότητας 

 διακοσμημένα με ανάγλυφες 

στήλες σε σχήμα Τ και ολόγλυφα 

λατρευτικά αγάλματα μικρού και 

υπερφυσικού μεγέθους, και φαί

νεται πως είχαν αναπτύξει ένα 

τελετουργικό τυπικό, στο οποίο 

πρωτεύουσα θέση κατείχε ο άν

δραςκυνηγός, δηλαδή ο πρω

ταγωνιστής των προκεραμικών 

νεολιθικών κοινωνιών, και όχι η 

γυναίκαπροσωποποίηση της 

γονιμότητας, που φαίνεται να 

υπερισχύει αργότερα, κατά την 

Κεραμική Νεολιθική περίοδο. 

Τα πορίσματα των ανασκαφών 

αυτών ανέτρεψαν παλαιότερες 

θεωρίες της δεκαετίας του 1960 

σχετικές με τη λεγόμενη «Νεολι

θική Επανάσταση», δηλαδή με 

τη μετάβαση από την κυνηγετι

κήτροφοσυλλεκτική οικονομία 

της ΠαλαιολιθικήςΜεσολιθικής 

στην παραγωγική οικονομία 

της Νεολιθικής περιόδου. Η παρουσίαση 

των νέων αυτών στοιχείων στο κυπριακό 

κοινό είναι εξαιρετικά σημαντική για τον 

περαιτέρω προβληματισμό των ειδικών 

στην Απώτερη Προϊστορία της Κύπρου, 

σε μια περίοδο που και η Κύπρος, καλεί

ται μέσα από τα πορίσματα πρόσφατων 

ανασκαφών να ανασυνθέσει την Προϊ

στορία της. 

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ -  ΣΥ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
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Το Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος σε συνεργα

σία με το Πανεπιστήμιο Chouaib Doukkali και το Αγρονομικό και 

Κτηνιατρικό Ιατρικό Ινστιτούτο Hassan II (IAV) του Μαρόκου, το 

Ινστιτούτο Αειφόρων Τεχνολογιών AEE INTEC της Αυστρίας και το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών διοργάνωσαν από τις 810 

Ιουνίου 2006, τριήμερο διεθνές συνέδριο στο Μαρακές του Μαρό

κου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικών 

προγραμμάτων MEDAWARE, στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο, 

και Zer0M. Και τα δύο αυτά προγράμματα, που χρηματοδοτούνται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφορούν τη διαχείριση των υδατι

κών πόρων και την επεξεργασία υγρών αποβλήτων. 

Οι κύριοι θεματικοί άξονες του συνεδρίου ήταν οι ακόλουθοι:

n	Υδατικά συστήματα (θέματα εξοικονόμησης νερού, κατάλλη

λη ποιότητα και χρήση, διαχωρισμός ομβρίων/ακάθαρτων, 

επεξεργασία υγρών αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση) σε μικρές αγροτικές κοινότητες, απομονωμέ

νες τουριστικές εγκαταστάσεις και μεγάλες αστικές μονάδες

n	Διαχείριση στα νοικοκυριά 

n	Συλλογή ομβρίων υδάτων για οικιακή χρήση

n	Διαχείριση βιομηχανικών υγρών και καθαρότερη παραγωγή

n	Προεπεξεργασία των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων και 

επαναχρησιμοποίηση

n	Ενσωμάτωση της επαναχρησιμοποίησης των υγρών αποβλή

των στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

n	Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες/ Συστήματα για την αειφόρο δια

χείριση των αστικών υγρών αποβλήτων στο Μεσογειακό χώρο. 

n	Μεθοδολογίες ελέγχου και παρακολούθησης μονάδων επε

ξεργασίας υγρών αποβλήτων 

n	Ανάλυση Επικινδυνότητας 

n	Προσεγγίσεις για την εκτίμηση και υπολογισμό της ασφαλούς 

επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλή

των στη γεωργία.

n	Σχετικές πολιτικές και κοινωνικοοικονομικά όργανα

n	Κατευθυντήριες οδηγίες και κριτήρια ποιότητας για το ανακυ

κλωμένο νερό

Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της μεγάλης επιτυχίας που 

σημείωσε το συνέδριο ήταν η μαζική συμμετοχή περισσοτέρων 

από 200 φορέων τόσο από Ευρωπαϊκές χώρες όσο και από χώ

ρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.

Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙKΩΝ ΠΟΡΩΝ  
ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ -  ΣΥ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

Την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθη

κε η δεύτερη ενότητα του Συμποσίου Μοριακής Βιολογίας, Ορί-

ζοντες και Προοπτικές, της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων 

Επιστημών και του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Παν

επιστημίου Κύπρου. Το Συμπόσιο φιλοξένησε το διακεκριμένο 

Καθηγητή Μοριακής Βιολογίας του National Cancer Institute, των 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κ. Γεώργιο Παυλάκη. 

Την παρουσίαση του κ. Παυλάκη στις 6 Ιουνίου, χαιρέτησαν 

η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγήτρια Ελπίδα ΚεραυνούΠαπαηλιού και την έναρ

ξη των εργασιών της δεύτερης ενότητας του Συμποσίου κήρυξε 

ο Έντιμος Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ. 

 Γιώργος Λιλλήκας. 

Στην παρουσίασή του με θέμα, 30 χρόνια Βιοτεχνολογίας. Επι-

τεύγματα και Μελλοντικές Ελπίδες, ο κ. Παυλάκης έκανε μια ιστορι

κή αναδρομή της ανάπτυξης της Βιοτεχνολογίας και της επίδρα

σης που αρχίζει να έχει στη ζωή του ανθρώπου. Ο κ. Παυλάκης 

αναφέρθηκε στις διάφορες ανακαλύψεις της Βιοτεχνολογίας και 

στο πώς οι νέες μεθόδοι της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής 

συνεισφέρουν στη δημιουργία καινούριων μορφών εμβολίων, 

τόσο προληπτικού όσο και θεραπευτικού χαρακτήρα. Πρόσθεσε 

επίσης ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετά ενθαρρυντικά αποτε

λέσματα, ωστόσο υπάρχουν «δύσκολες» ασθένειες όπως είναι π.χ 

ο ιός του Έιτζ, ο οποίος έχει βρει φοβερούς τρόπους να καταστρέ

φει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου και θα χρειαστεί 

πολύς χρόνος για να καταλάβουμε ακριβώς πώς λειτουργεί. 

Την παρουσίαση ακολούθησε τηλεοπτική συζήτηση στο πλαί

σιο της εκπομπής του ΡΙΚ «Γραμμή 1088». Τη συζήτηση συντόνι

ζε ο δημοσιογράφος Κώστας Χαραλαμπίδης και σε αυτή συμμε

τείχαν εκτός του Καθηγητή Γεώργιου Παυλάκη, ο Αν. Καθηγητής 

του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, Λεόντιος Κωστρίκης και ο 

Επικεφαλής του Τομέα Προγραμμάτων Κυπριακής Επιχορήγη

σης του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, Λεωνίδας Αντωνίου. 

Στη συζήτηση αναπτύχθηκαν διάφορα θέματα σχετικά με το 

πώς η Βιοτεχνολογία άρχισε να διεισδύει στην ιατρική και τονί

στηκε η σημασία που έχει η ανάπτυξή της στην προσδοκία της 

Κύπρου να καταστεί ένα διεθνές περιφερειακό κέντρο Υπηρεσι

ών και Υψηλής Τεχνολογίας. Ουσιαστική ήταν και η παρέμβαση 

του κοινού στη συζήτηση. 

Επίσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ. Παυλάκη στην Κύ

προ, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Υπουργό Παιδεί

ας και Πολιτισμού, τον Υπουργό Υγείας, το Γ. Δ. του Γραφείου 

Προγραμματισμού και το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού. 

Η Τρίτη ενότητα του Συμποσίου θα πραγματοποιηθεί το ερ

χόμενο Φθινόπωρο. 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ -  ΣΥ Ν Ε Δ Ρ Ι Α

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 62ο Συνέδριο του Interna

tional Institute of Public Finance (IIPF) με θέμα, “Public Finance: Fifty 

years of the second best – and beyond” από τις 2831 Αυγούστου 

2006 στην Πάφο. Στο συνέδριο συμμετείχαν περίπου 370 ακαδημα

ϊκοί και άλλοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Κύριος χορηγός του 

συνεδρίου ήταν η Α.ΤΗ.Κ.

Προσκεκλημένοι ομιλητές του συνεδρίου ήταν οι καθηγητές 

Avinash Dixit (Princeton University), Arnold C. Harberger (UCLA), 

Michael Keen (International Monetary Fund, President of the IIPF), 

Richard Lipsey (Simon Fraser University), Costas Meghir (University 

College London), Peter Birch Sorensen (University of Copenhagen), 

και Coen Teulings (SEO Economics Research). 

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε με εισαγωγική ομιλία ο Κα

θηγητής Πάνος Πασιαρδής (Διευθυντής του ΚΟΕ) ο οποίος, μεταξύ 

άλλων, ευχαρίστησε το IIPF που εμπιστεύτηκε την οργάνωση του 

έγκυρου και διεθνώς σημαντικού συνεδρίου του στο ΚΟΕ και στο 

Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην εναρκτήρια 

τελετή παρέστη, επίσης, και απεύθυνε χαιρετισμό ο Έντιμος Υπουρ

γός Οικονομικών κ. Μιχάλης Σαρρής.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε 

συζήτηση με θέμα, Public Finance and Social Policy in the Eurozone με 

εισηγητές τους κ.κ. Μιχάλη Σαρρή Υπουργό Οικονομικών, Michael 

Keen (International Monetary Fund, President of the ΙIPF), και Hans 

Werner Sinn, President of Ifo Institute for Economic Research and 

Director of the Centre for Economic Studies [CES], University of Mu

nich.

O κ. Σαρρής τόνισε ότι οι στόχοι κοινωνικής και δημοσιονομικής 

πολιτικής δεν συγκρούονται, γιατί απαραίτητη προϋπόθεση μιας 

μακροχρόνιας επιτυχούς κοινωνικής πολιτικής είναι η υγιής κατά

σταση των δημοσιονομικών. Ο κ. Keen ανάλυσε τα δημοσιονομικά 

προβλήματα που δημιουργεί ο φορολογικός ανταγωνισμός και η 

προσπάθεια των χωρών να εναρμονίσουν τα φορολογικά συστή

ματά τους στο πλαίσιο μιας οικονομικής ένωσης (όπως είναι η ΕΕ). 

Η ομιλία του κ. Sinn επικεντρώθηκε στις στρεβλώσεις και σπατάλες 

που μπορεί να προκληθούν από μια κοινωνική πολιτική που προκα

λεί αντικίνητρα για συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

ΤΟ 62Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ IIPF ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε το Παγκόσμιο Συν

έδριο Βιοστατιστικής με τίτλο, Παγκόσμιο Συνέδριο για τα στατι-

στικά μοντέλα των Βιοϊατρικών και τεχνολογικών συστημάτων (In-

ternational Conference on Statistical Models for Biomedical and 

Technical Systems BIOSTAT2006). Το Συνέδριο, που πραγματοποι

ήθηκε στις 2931 Μαΐου 2006 στη Γερμασόγεια,  συνδιοργανώ

θηκε  από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Σεμινάριο, 

Μαθηματικές μεθόδοι για την ανάλυση της επιβίωσης, της αξιοπι-

στίας και της ποιότητας της ζωής (Seminaire Européen «Méthodes 

Mathematiques pour l’ Analysé de Survie, Fiabilité et Qualité de Vie), 

το οποίο εδρεύει στη Γαλλία και διοργανώνει σειρά συνεδρίων, 

υψηλού επιστημονικού επιπέδου, στον ευρύτερο τομέα της Βι

οστατιστικής. Το συνέδριο προσφώνησαν ο Έντιμος Δήμαρχος 

Γερμασόγειας, κ. Π. Λουρουτζιάτης και η Aυτού Εξοχóτης ο Πρέ

σβης της Γαλλίας, κ. Hadelin de La TourduPin, ενώ τις εργασίες 

του συνεδρίου άνοιξε ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ

πρου, Καθηγητής Χρίστος Ν. Σχίζας.

Στόχος του BIOSTAT2006 ήταν η εξέταση των τελευταίων εξε

λίξεων στην έρευνα και την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της 

Βιοιατρικής και των Tεχνολογικών Συστημάτων και η δημιουργία 

ενός βήματος για την παρουσίαση και την ανταλλαγή απόψεων 

για τα πρόσφατα ερευνητικά επιτεύγματα σε θέματα Bιοστατιστι

κής. Με το συνέδριο αναδείχθηκε ο καταλυτικός ρόλος της Στατι

στικής στην ερευνητική πρόοδο σε διάφορα επιστημονικά πεδία 

και το γεγονός ότι αυτή αποτελεί το κομβικό σημείο επιστημών 

όπως η Ιατρική, η Μηχανολογία και η Επιστήμη των Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών. Το συνέδριο προσείλκυσε πέραν των 100 διεθνούς 

κύρους επιστημόνων από 30 χώρες και από τις 5 ηπείρους, κυρίως 

στις επιστημονικές περιοχές της Ανάλυσης Επιβίωσης, της Αξιοπι

στίας Τεχνικών Συστημάτων και της Ποιότητας Ζωής. 

Ειδική ενότητα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στον τομέα 

της Ιατρικής και περιελάμβανε εργαστήριο σε Microarray Data, 

μία ενότητα στην Ιατρική Στατιστική και μία στην Επιδημιολο

γία του Καρκίνου και τους παράγοντες κινδύνου. Έτυχαν δε της 

αποδοχής της Ιατρικής Κοινότητας της Κύπρου, αφού σε αυτή 

έλαβαν μέρος μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κύπρου. 

Τα πρακτικά του συνεδρίου έχουν ήδη εκδοθεί σε ειδικό τόμο, 

ενώ η Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου 

έχει αναλάβει μέσω του διεθνούς εκδοτικού Οίκου Birkhaüser 

(Springer Verlag) την έκδοση βιβλίου με εξειδικευμένα επιστη

μονικά άρθρα διακεκριμένων επιστημόνων. Η έκδοση αναμένε

ται να ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2007. 

Το BIOSTAT2006 έτυχε της πλήρους στήριξης από φορείς του 

Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, αφού μεταξύ των χορηγών περι

λαμβάνονται η ΑΤΗΚ, η SPSS, η Genesis Pharma, ο Δήμος Γερμασό

γειας, το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο Άγιος Θέρισσος, το Γαλλικό 

Μορφωτικό Κέντρο και η Γαλλική Πρεσβεία, ο ΚΟΤ, το Τμήμα Αρ

χαιοτήτων, η ΣΠΕ Καϊμακλίου και τα Βιβλιοπωλεία Καντζηλάρης.

Περισσότερες πληροφορίες για το BIOSTAT2006 και τον το

μέα της Βιοστατιστικής μπορούν να ζητηθούν από την Πρόεδρο 

της Επιστημονικής Επιτροπής Επίκουρη Καθηγήτρια Βιοστατι

στικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ίλια Βόντα, στην ηλεκτρονι

κή διεύθυνση biostat2006@ucy.ac.cy, ή από την ιστοσελίδα του 

συνεδρίου http://www. ucy.ac.cy/biostat2006/. 

Η ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Handbook�of�Asset�and�Liability�Management, τ.1, 

S.A. Zenios and W.T. Ziemba, NorthHolland, Ιούνιος 2006, 

σσ. 700, ISBN 0444508759.

O εκτεταμένος αυτός τόμος, τον οποίο έχουν επιμεληθεί οι 

Καθηγητές Σταύρος Α. Ζένιος και William T. Ziemba (University 

of Bristish Columbia) εντάσσεται στην σειρά The Handbooks in 

Finance του εκδοτικού οίκου Elsevier, η οποία στοχεύει όπως 

καταστεί μια οριστική πηγή ολοκληρωμένης και έγκυρης κατατόπισης στην ευρύτερη 

επιστημονική περιοχή της Χρηματοοικονομικής. Η πλήρης σειρά θα αποτελείται από 37 

τόμους, καθένας από τους οποίους θα αποτελεί πηγή σύγχρονης ανασκόπησης συγκε

κριμένων περιοχών της χρηματοοικονομικής, κατάλληλος για χρήση από ακαδημαϊκούς 

και επαγγελματίες ερευνητές, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές. Ο στόχος 

της σειράς είναι να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων με τόμους εξέχουσας ποιότητας, 

υπό την γενική εποπτεία των Kenneth J. Arrow, Stanford University, George C. Constan

tinides, University of Chicago, Harry M. Markowitz, City University of New York, Robert 

C. Merton, Harvard University, Stewart C. Myers, Massachusetts Institute of Technology, 

Paul A. Samuelson, Massachusetts Institute of Technology, William F. Sharpe, Stanford 

University.

Ο πρώτος από τους δυο τόμους των Ζένιου και Ziemba, με θέμα την διαχείριση απο

θεμάτων και υποχρεώσεων, καλύπτει την βασική θεωρία και τις κύριες μεθοδολογίες 

που εφαρμόζονται σήμερα σε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών οργανισμών, όπως 

τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ταμεία συντάξεων η αμοιβαία κεφάλαια, καθώς και στα 

ταμία κοινωνικών ασφαλίσεων. Ο δεύτερος τόμος της σειράς, που αναμένεται να δημοσι

ευθεί αρχές του 2007, καλύπτει εφαρμογές της θεωρίες σε επί μέρους οργανισμούς. 

Δοκίμια�Οικονομικής��

Πολιτικής/Ανάλυσης

0906 Ζαχαριάδης Θ., “Μακροχρόνια 

πρόβλεψη της κατανάλωσης ηλεκτρι

σμού στην Κύπρο: σενάρια και αβεβαιό

τητες», Ιούλιος 2006.

0806 Clerides S., Markidou A., 

Pashardes P. and Pashourtidou N., 

“Tourists´ evaluation of Cyprus”, July 

2006.

0706 Πασιαρδής Π., Πασιουρτίδου 

N. και Ρωσταντή N., «Ανάλυση δαπανών 

υγείας: ανασκόπηση, συγκρίσεις και προ

οπτικές», Ιούλιος 2006.

0606 Κληρίδης Σ., Μαρκίδου A., Πα

σιαρδής Π. και Πασιουρτίδου Ν., «Αποτε

λέσματα έρευνας βαθμού ικανοποίησης 

περιηγητών, 2005», Ιούνιος 2006.

Πλήρης κατάλογος των ΔΟΠ/ΔΟΑ 

στην ιστοσελίδα: www.erc.ucy.ac.cy/

publicationsG/publicationsg.html

Ε Κ ΔΟ ΣΕ Ι Σ

Ν Ε Α Τ Ω Ν Α Π Ο Φ Ο Ι Τ Ω Ν

ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΚΕΝΟ ΛΟΓΟΥ

της Ναυσικάς Χαραλάμπους-Θεοφάνους,  

αποφοίτου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, 2002

Να διδαχθούμε πρώτα το Λόγο πριν φθάσουμε να κάνουμε όσα 

πρέπει. Στην Κύπρο του σήμερα, που εξακολουθεί να παραμένει 

μοιρασμένη, υπάρχει, όμως, κενό Λόγου. Πρωτίστως πολιτικού. 

Οι συζητήσεις για τη λύση του 

κυπριακού που έφθασαν μέχρι 

τους πολίτες, εξαντλήθηκαν στο 

πλαίσιο ενός δημοψηφίσματος. 

Έπειτα, αφού χωρίσθηκαν οι Ελ

ληνοκύπριοι σε πατριώτες και μη, 

ακολούθησε η σιγή. 

Κενό Λόγου. Λόγου αληθινού, 

γυμνού από κομματικές αποχρώ

σεις και ιδεολογήματα. Λόγου 

επιστημονικού και στηριγμένου σε πολιτικά (όχι κομματικά) κριτή

ρια και ιστορικές πηγές.

Το Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, έχει τη δυνατό

τητα να γεμίσει το κενό αυτό και να διαδραματίσει ρόλο πρωταγωνιστή 

στις εξελίξεις, εντατικοποιώντας τις προσπάθειες του προς αυτή την 

κατεύθυνση. Η εκπόνηση επιστημονικών μελετών, η διεξαγωγή ερευ

νών, η συγγραφή άρθρων στον ημερήσιο Τύπο και η έκδοση βιβλίων, 

μπορούν να ενημερώσουν τον πολίτη και να τον διδάξουν λέξεις όπως: 

συμβιβασμός, ομοσπονδία, σεβασμός, διαφορετικότητα, ιστορία. 

Η διοργάνωση συνεδρίων που να απευθύνονται σε μαθητές, η 

δημιουργία προγραμμάτων σύσφιξης των σχέσεων των δύο κοινο

τήτων, οι συζητήσεις στα ΜΜΕ, θα προετοιμάσουν τη συνύπαρξη. 

Θα διδάξουν το σεβασμό της 

διαφορετικότητας και όχι την 

αποποίηση της ιδιαίτερης ταυ

τότητας ή του «καθαρισμού» 

των βιβλίων ιστορίας.

Μπορεί επίσης, να αναλη

φθούν πρωτοβουλίες για προ

στασία της ελληνοκυπριακής 

πολιτιστικής κληρονομιάς στα 

κατεχόμενα στο πλαίσιο προ

γράμματος ταυτόχρονης ανάδειξης των οθωμανικών μνημείων 

στις ελεύθερες περιοχές. 

Καλούνται οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου να επι-

σκεφτούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Αποφοίτων στη διεύθυν-

ση www.ucy.ac.cy/alumni ή να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 

2289 4347 για να ενημερώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και ν 

α λάβουν την κάρτα μέλους του Γραφείου Αποφοίτων. 

«γιατί� δεν� πιστεύουμε� ότι� τα� λόγια�
φέρνουν� ζημιά� στα� έργα.� Να� μην�
διδαχθούμε� πρώτα� με� το� λόγο,� πριν�
φτάσουμε�να�κάνουμε�όσα�πρέπει,�αυτό�
είναι�που�θαρρούμε�πιο�βλαβερό».

(Απόσπασμα από τον επιτάφιο του Περικλέους του Θουκυδίδη)
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Ε Π Ι Τ Ε Υ ΓΜ ΑΤΑ / Δ Ι Α Κ Ρ Ι ΣΕ Ι Σ

To Βραβείο Ερευνητικής  Αριστείας του Ευρωπαϊ

κού Συνδέσμου Σωματείων Επιχειρησιακής Έρευνας 

(EURO) απονεμήθηκε στον Καθηγητή του Πανεπι

στημίου Κύπρου Σταύρο Α. Ζένιο και τους συνεργά

τες του, Αναπληρωτή Καθηγητή Andrea Consiglio 

(University of Palermo) και Flavio Cocco (PROMETEIA 

Srl, Iταλίας). Το Βραβείο απονέμε

ται κατά το διεθνές συνέδριο του 

Συνδέσμου, και αποτελεί μία από 

τις δύο υψηλότερες διακρίσεις που 

απονέμονται για την ερευνητική 

αριστεία στις πρακτικές εφαρμογές 

της διοικητικής επιστήμης. 

Στο Σύνδεσμο είναι μέλη επιστη

μονικά σωματεία επιχειρησιακής έρευνας πολλών ευρωπαϊκών 

χωρών, ενώ στο διεθνές συνέδριό του λαμβάνουν μέρος ερευ

νητές από όλο τον κόσμο. Στο 21ο Συνέδριο που πραγματοποι

ήθηκε φέτος στην Ισλανδία έλαβαν μέρος 3.000 ερευνητές από 

Πανεπιστήμια της Ευρώπης, των ΗΠΑ, της Ινδίας, της Αυστραλί

ας και της Ιαπωνίας.

Το Βραβείο απονέμεται κατόπιν προκήρυξης και διεθνούς δια

γωνισμού. Τις δεκαεπτά υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν φέ

τος αξιολόγησε πενταμελής διεθνής επιτροπή, η οποία και επέ

λεξε τελικά τέσσερεις διαγωνιζόμενους για να παρουσιάσουν 

την πρότασή τους ενώπιόν της κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. 

Οι επικρατέστερες επιλογές αφορούσαν εφαρμογές στην ανί

χνευση λαθρεμπορίου πυρηνικών εξοπλισμών (Πανεπιστήμιο 

Τέξας στο ΄Ωστιν σε συνεργασία με τα Εθνικά Εργαστήρια των 

ΗΠΑ), στον προγραμματισμό παραγωγής χάλυβα (Πανεπιστήμιο 

Northwestern σε συνεργασία με την Ινδική βιομηχα

νία χάλυβα), στο σχεδιασμό δικτύου τηλεπικοινωνίας 

και τηλεοπτικής κάλυψης (RAI Ιταλίας) και στη δια

χείριση των χαρτοφυλακίων ιδιωτών προς επίτευξη 

μακροχρόνιων στρατηγικών στόχων, αποφεύγοντας 

τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους (Πανεπιστή

μιο Κύπρου και PROMETEIA Slr, Ιτα

λίας).

Η μελέτη των Καθηγητών Ζένιου, 

Consiglio και Cocco δημοσιεύθη

κε στο επιστημονικό περιοδικό  

Interfaces  τον Ιούλιο του 2004. Πε

ριγράφει την ανάπτυξη μαθηματι

κών μοντέλων, υπό συνθήκες αβε

βαιότητας, για τις ανάγκες ιδιωτών οι οποίοι μεριμνούν για τη 

διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, ούτως ώστε να επιτύχουν 

μακροχρόνιους στρατηγικούς στόχους  όπως είναι π.χ η συνταξι

οδότησή τους, η μόρφωση των παιδιών τους, η αγορά εξοχικής 

κατοικίας κ.λπ., χωρίς να επηρεάζονται δυσμενώς από τις μετα

βολές των χρηματαγορών. Τα μαθηματικά μοντέλα εφαρμόσθη

καν μέσω διαδικτύου και υιοθετήθηκαν από δέκα ιταλικές τρά

πεζες, υποστηρίζοντας εκατοντάδες συμβούλους επενδύσεων 

και χιλιάδες επενδυτές.  Στην περίπτωση μάλιστα μιας τράπεζας 

που εδρεύει στη Μπολόνια, η υιοθέτηση της τεχνολογίας οδή

γησε σε δραστικό ανασχεδιασμό της πολιτικής διαχείρισης των 

συμβούλων επενδύσεων μειώνοντας σημαντικά, κατά 300 περί

που άτομα, το απαιτούμενο προσωπικό. Έτσι η εν λόγω τράπεζα 

κατάφερε να μειώσει το κόστος που επωμίζονταν οι πελάτες της 

βελτιώνοντας παράλληλα τις υπηρεσίες που τους προσέφερε.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόσφατα το άρθρο των Τιμοθέου Παπαδόπουλου, Επίκου

ρου Καθηγητή, Γεωργίας Παναγιώτου, Επίκουρης Καθηγήτρι

ας, Γεώργιου Σπανούδη, Λέκτορα, και Δημητρίου Νατσόπου

λου, Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας, με τίτλο, 

Evidence of poor planning in children with attention deficits, βρα

βεύτηκε και ενσωματώθηκε στην έκδοση του Clinician’s Research 

Digest, ως ένα από τα καλύτερα 8 άρθρα που αντιπροσωπεύουν 

την πιο σημαντική έρευνα στο χώρο της ψυχικής υγείας. Το πε

ριοδικό Clinician’s Research Digest δημοσιεύεται από τον Αμερι

κάνικο Ψυχολογικό Σύνδεσμο και η επιλογή των 810 καλύτερων 

άρθρων γίνεται από τα μέλη της συντακτικής επιτροπής ύστερα 

από την ανασκόπηση 100 περιοδικών της Επιστήμης της Ψυ

χολογίας. Η συγκεκριμένη επιστημονική διάκριση απονέμεται 

στους συγγραφείς επιστημονικών άρθρων που κρίνεται ότι προ

σφέρουν σε καίρια θέματα της ψυχικής υγείας τα οποία πρέπει 

να κοινοποιούνται στο ευρύτερο κοινό των ψυχολόγων που 

ασχολούνται με κλινική εργασία. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Τ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Γ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ KAI  

Δ. ΝΑΤΣΟΠΟΥΛΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
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Ε Ρ Ε Υ ΝΑ

Περιγραφή

Η Επιτροπή δηµοσιεύει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από 

άτοµα που επιθυµούν να συνδράµουν ως εµπειρογνώµονες στα 

προγράµµατα eContentplus και Safer Internet Plus. 

Τα καθήκοντα περιλαµβάνουν παροχή βοήθειας στην Επι

τροπή για την αξιολόγηση προτάσεων που υποβάλλονται κα

τόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και για την εξέταση 

συγκεκριµένων έργων eContentplus και Safer Internet plus, κα

θώς και κληροδοτηθέντων έργων που χρηµατοδοτήθηκαν από τα 

προγράµµατα eContent και Safer Internet· παροχή τεχνικής βοή

θειας σε υπαλλήλους της Επιτροπής στο πλαίσιο της αξιολόγησης 

των προγραµµάτων και τέλος, άλλα καθήκοντα που σχετίζονται 

µε τα προγράµµατα, όπου µπορεί να απαιτούνται ειδικές γνώσεις.

Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων

Η πρόσκληση είναι ανοικτή από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

έως τις 30 Ιουνίου 2009. Ο κατάλογος των εµπειρογνωµόνων θα 

ισχύει µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2009.

Για αιτήσεις υποβολής

http://ec.europa.eu/information_society/activities/

econtentplus/calls/experts_2005/index_en.htm 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και υποστήριξη στην 

κατάρτιση και υποβολή προτάσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε 

με το Γραφείο Υποστήριξης Υποβολής Προτάσεων στην Υπηρε

σία Έρευνας Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων τηλ. 2289 4297 ή 

xeniac@ucy.ac.cy

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες για τα προγράµµατα  
E-COnTEnTPluS ΚΑΙ SAFER InTERnET PluS (2005 - 2008)

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγγειλε 

το νέο «πρόγραμμα καινοτομίας» που στηρίζεται σε 10 άξονες. 

Το νέο πρόγραμμα θα αποτελέσει τη βάση για τη συζήτηση που 

θα γίνει μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών στις 20 Οκτωβρίου στη 

Φινλανδία. Στόχο έχει να συνοδεύσει τη βιομηχανική καινοτομία 

με δημόσιες πολιτικές σε όλα τα επίπεδα, ως τον βασικό πυρήνα 

της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισσαβόνας για εργασία 

και ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. Χοσέ Μανουέλ Μπαρόσο δήλωσε σχετι

κά : «Μπορούμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα για να υιοθετή

σουμε την καινοτομία ως την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη 

της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι πρόσφατες στατιστικές φανερώ

νουν για ακόμη μια φορά τη προστιθέμενη αξία που μπορεί να 

έχει μια συνεκτική πολιτική προώθησης της καινοτομίας». 

Ο επίσης Ευρωπαίος Επίτροπος Γκύντερ ΒερΧόιγκεν υπεύ

θυνος για θέματα επιχειρήσεων και βιομηχανίας, τόνισε: «Η θε

σμική αλλαγή δε πρέπει να αντιμετωπιστεί ως απειλή, αλλά ως 

μια ευκαιρία για να καταστεί (η Ευρώπη) πιο ανταγωνιστική. Η 

Ευρώπη απαιτείται να καταστεί μια πραγματικά γνωσιοκεντρική 

και φιλική προς την καινοτομία, μια κοινωνία στην οποία η και

νοτομία δε θα εμποδίζεται αλλά θα ενθαρρύνεται, θα αποτελεί 

μέρος των βασικών αξιών της κοινωνίας και θα γίνεται αντιληπτό 

ότι εργάζεται προς όφελος όλων των πολιτών της».

Η αντίδραση της Επιτροπής παρουσιάστηκε στη βάση δέκα αξό

νων οι οποίοι είναι:

˛	Να δημιουργήσει εκπαιδευτικά συστήματα που θα χαρακτη

ρίζονται ως «φιλικά» στη καινοτομία.

˛	Να εγκαθιδρυθεί Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας.

˛	Να επιδιωχθεί η δημιουργία μιας κοινής αγοράς εργασίας για 

τους ερευνητές

˛	Να ενδυναμωθούν οι σχέσεις βιομηχανίας και έρευνας.

˛	Να προωθηθεί η περιφερειακή πολιτική καινοτομίας μέσω 

των νέων προγραμμάτων συνοχής. 

˛	Να επανεξεταστούν οι κανόνες που διέπουν τις κρατικές 

χορηγίες για έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και να προωθηθούν 

περισσότερα φορολογικά κίνητρα.

˛	Να ενδυναμωθεί η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.

˛	Στα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες να δοθεί πρωτοβουλία 

ως προς τις φορολογίες των πατεντών.

˛	Να αναπτυχθεί στρατηγική καινοτομίας φιλική προς τις 

πλεονεκτούσες αγορές (lead markets) 

˛	Να προωθηθεί η καινοτομία μέσω διαγωνισμών

Πληροφορίες: www.europe-innova.org 

1  Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ref. IP/06/1181,  

13 Σεπτεμβρίου 2006

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΩΘΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ1
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Με τη μετακίνηση και στέγαση του 

μεγαλύτερου μέρους των Διοικητικών 

Υπηρεσιών στο νέο κτήριο Συμβουλί-

ου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης οι 

ενοποιημένες υπηρεσίες διαδικτύου είναι 

πλέον γεγονός για το Πανεπιστήμιο Κύ

πρου. Τι είναι οι ενοποιημένες υπηρεσίες 

διαδικτύου; Είναι η δυνατότητα μεταφοράς με το ίδιο φυσικό 

μέσο δηλαδή το καλώδιο, φωνής και δεδομένων. Αυτό επιτεύ

χθηκε με την εγκατάσταση για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου της IP τηλεφωνίας. 

Η IP τηλεφωνία αναφέρεται στη μεταφορά φωνής πάνω από 

δίκτυα που βασίζονται στην τεχνολογία του διαδικτύου (Internet) 

και πιο συγκεκριμένα, στο πρωτόκολλο IP.

Το έργο υλοποιήθηκε βάσει της προσφοράς ΥΠΣ095/05 και 

έχει επιτύχει την ενοποίηση των υπηρεσιών φωνής και δεδο

μένων. Πλέον ο εξοπλισμός υποδομής που απαιτείται για την 

υποστήριξη της τηλεφωνίας και των υπολογιστών είναι ο ίδιος. 

Με την τεχνολογία που έχει εγκατασταθεί στο Πανεπιστήμιο Κύ

πρου οι δύο αυτές υπηρεσίες ενώνονται σε μία παρέχοντας έτσι 

πολλά πλεονεκτήματα. 

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει η νέα αυτή τεχνολογία συνο

ψίζονται στα πιο κάτω,

(	Μείωση του συνολικού κόστους υποδομής του δικτύου. Η 

υλοποίηση ενός ενιαίου συνεκτικού δικτύου για τη μετάδοση 

φωνής και δεδομένων σε όλους τους δικτυακούς τόπους συμ

βάλει στη μείωση των κεφαλαίων που επενδύονται. Επιπλέον, 

το κόστος καλωδίωσης μειώνεται, καθώς 

χρησιμοποιείται το ίδιο καλώδιο Ethernet 

για το τηλέφωνο και τον υπολογιστή.

(	 Μείωση του κόστους διαχείρισης 

του δικτύου. Βραχυπρόθεσμη και μακρο

πρόθεσμη εξοικονόμηση πόρων από τη 

διαχείριση ενός δικτύου.

(	Βελτίωση της ποιότητας της φωνής.

(	Βελτίωση της κάλυψης σε τηλεφωνικές ανάγκες αφού όπου 

υπάρχει σύνδεση διαδικτύου είναι πλέον εφικτή και η εγκατά

σταση τηλεφωνίας. 

(	Βελτίωση της κινητικότητας του χρήστη, αφού υπάρχει η δυ

νατότητα μεταφοράς του αριθμού του σε οποιοδήποτε γρα

φείο βρίσκεται με απλή πληκτρολόγηση των κωδικών του σε 

κάποιο άλλο IP τηλέφωνο.

(	Νέες υπηρεσίες, όπως η δυνατότητα μετάδοσης εικόνας.

(	Δωρεάν τηλεφωνήματα από το εξωτερικό. Όταν ένας χρή

στης βρίσκεται στο εξωτερικό, θα μπορεί να χρησιμοποιεί το 

softphone (τηλέφωνο εγκατεστημένο στον φορητό υπολογι

στή) και να τηλεφωνεί με τον προσωπικό του αριθμό, αυτόν 

δηλαδή που έχει και στο γραφείο του, σε όλους τους τηλεφω

νικούς αριθμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου χωρίς χρέωση.

Η εγκατάσταση της IP τηλεφωνίας εδώ και 4 μήνες στο νέο κτήριο 

της Πανεπιστημιούπολης και η χρήση της από το μεγαλύτερο μέρος 

των Διοικητικών Υπηρεσιών τοποθετεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

στους πρωτοπόρους οργανισμούς στα θέματα της εφαρμογής προ

ηγμένων τεχνολογιών ενοποιημένων υπηρεσιών διαδικτύου.

Ν Ε Ε Σ Υ Π Η Ρ Ε ΣΙ Ε Σ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
IP ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
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Προσλήψεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού 

Ιζεκιήλ Σταύρος, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, Αναπληρωτής Καθηγητής, 03/07/06 

Ζερβός Ματθαίος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Παραγωγής, Λέκτορας, 01/08/06

Βαρσαμοπούλου Παρασκευή, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, 

Επίκουρη Καθηγήτρια, 28/09/06 

Χατζημιχαήλ Νικήτας, Τμήμα Νομικής,  

Επίκουρος Καθηγητής, 01/08/06

Κωνσταντινίδης Αριστοτέλης, Τμήμα Νομικής,  

Λέκτορας, 01/09/06

Κλεάνθους Πάρις, Τμήμα Οικονομικών, Λέκτορας, 01/06/06

Κασπαρής Ιωάννης, Τμήμα Οικονομικών, Λέκτορας, 20/06/06

Επισκέπτες καθηγητές

Moser Robert, University of Texas, Επισκέπτης Σύντομης 

Διάρκειας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Παραγωγής

Πολυκάρπου Αντρέας, Επισκέπτης Σύντομης Διάρκειας στο 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής 

Νεοκλέους Κώστας, ΑΤΙ, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 

Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Παραγωγής 

Γιωργούδης Πανίκος, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Ειδ. Επιστήμονας), 

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών

Ελευθεριάδης Γιώργος, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Θεοχαρίδης Σωτήρης, Πανεπιστήμιο Κύρπου (Ειδ. Επιστήμονας), 

Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών

Θεοχαρίδης Θεοχάρης, Πολιτειακό Πανεπ. Πενσυλβανίας, 

Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών

Προδρόμου Αντρέας, ΙΠΕ (Επιστημ. Λειτουργός), Επισκέπτης 

Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Παραγωγής 

Ιωαννίδης Αναστάσιος, University of Cincianti, Επισκέπτης 

Αναπληρωτής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος

Ανδρέου Μαρία, Intercollege, Επισκέπτρια Λέκτορας στο 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Κούσης Αντώνης, Ινστιτ. Ερευνητ. Περιβ., Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος

Κονιόρδος Σωκράτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης 

Επίκουρος στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Χρυσαφίδης Κώστας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Αγωγής

Μουλλάς Παναγιώτης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Επισκέπτης Καθηγητής  

στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Aktar Ayhan, Marmara University Turkey, Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Ζαϊκόβσκυ Βιτάλιος, Επισκέπτης Λέκτορας  

στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Seufert Gunter, Επισκέπτης Αναπλ. Καθηγητής  

στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Γεωργιάδου Πολυξένη, Επισκέπτρια Λέκτορας  

στο Τμήμα Ψυχολογίας

Λεμονίδης Χαραλάμπος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών Αγωγής

Baudin Chan You Emmanuelle, University of France, 

Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και 

Σύγχρονων Γλωσσών

Eche Antoine, University of Calgary, Επισκέπτης Λέκτορας  

στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

Hayaert Valerie, Université de Lyon II, Επισκέπτρια Λέκτορας 

στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

Kapor Vladimir, University of Novi Sad, Επισκέπτης Λέκτορας 

στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών

Χατζηγιάννη – Makai Πολίνα, Birkbeck University of London, 

Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

MacDonald Jonathan, Centrocampoamour, Επισκέπτης 

Λέκτορας στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Hirsch Andreas, Επισκέπτης Καθηγητής Σύντομης Διάρκειας 

στο Τμήμα Χημείας

Κώστα Κώστας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Επίκουρος 

στο Τμήμα Χημείας

Βλίττης Αδάμος, Επισκέπτης Λέκτορας  

στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Otterbacher Jahna, Επισκέπτρια Λέκτορας  

στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ρομπόλης Λεωνίδας, Επισκέπτης Λέκτορας  

στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στεφανίδης Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Επισκέπτης Λέκτορας  

στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Χατζηνικολάου Νίκος, Επισκέπτης Καθηγητής  

στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μανιτάκης Νικόλας, Επισκέπτης Λέκτορας  

στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Κουρούμαλη Μαρία, Επισκέπτρια Λέκτορας  

στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αδάμ Αντώνιος, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών

Κεττένη Έλενα, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών

Αρακελιάν Βεανούς, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτρια 

Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών

Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, University College London, 

Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών

Παπανικολάου Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής

Ν Ε Α Π Ρ Ο ΣΩ Π Α ΣΤΟ Π Α Ν Ε Π Ι ΣΤ Η Μ Ι Ο
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Επισκέπτες καθηγητές (συνέχεια)

Συνοδινού-Παππά Αικατερίνη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Κλασσικών Σπουδών και 

Φιλοσοφίας

Χριστοδούλου Γεώργιος, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα 

Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Συμεωνίδης Χαράλαμπος, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα 

Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Χρυσάνθης Πάνος, University of Pittsburgh, Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής

Μισυρλής Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής

Ηρακλέους Πανίκος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης 

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής

Φαλάς Αναστάσιος, Cyprus College, Επισκέπτης Λέκτορας στο 

Τμήμα Πληροφορικής

Λεκάκος Γεώργιος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής

Ζεϊναλιπούρ Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης 

Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής

Κυριάκου Ευθύβουλος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης 

Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής

Κατσοπρινάκης Εμμανουήλ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Χαράλαμπος Μιχάλης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Νεγρεπόντης Στυλιανός, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Παπαϊωάννου Τάκης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Μάνταλος Παναγιώτης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης 

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Ηλιόπουλος Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Επισκέπτης 

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Στεφανόπουλος Ευάγγελος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Συκιώτης Μιχάλης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Αρβανίτης Χρήστος, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης 

Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Τσολάκη Ελένη, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτρια Λέκτορας 

στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Μίχος Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Επισκέπτης Λέκτορας 

στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Τερσένοβ Άρης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επισκέπτης 

Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

Βαγιονάκης Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής

Ανελίξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού 

Αγαπίου Ιωσηφίδου Καλλιόπη, Τμήμα Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών, προήχθηκε σε Επίκουρη Καθηγήτρια, 

01/08/06 

Χρίστου Κωνσταντίνος, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, 

προήχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή, 01/08/06 

Kappler Matthias, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών 

Σπουδών, προήχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/08/06 

Γρηγορίου Ζέλεια, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, προήχθηκε σε 

Επίκουρη Καθηγήτρια, 01/08/06 

Κεραμίδας Αναστάσιος, Τμήμα Χημείας, προήχθηκε σε 

Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/07/06 

Θεοδοσίου Μάριος, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, προήχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή, 01/08/06

Κασίνης Γιώργος, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, προήχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/08/06

Παπασάββα Γιώργος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 

προήχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή, 01/08/06

Γεωργή Γιώργος, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, προήχθηκε 

σε Αναπληρωτή Καθηγητή

Φωκιανός Κωνσταντίνος, Τμήμα Μαθηματικών και 

Στατιστικής, προήχθηκε σε Αναπληρωτή Καθηγητή, 01/07/06

Προαγωγές Διοικητικού Προσωπικού

Αυγουστίδου Έλενα, Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών και 

Δημοσίων Σχέσεων, προήχθηκε σε Ανώτερο Λειτουργό, 

01/07/06

Κασενίδης Ανδρέας, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 

προήχθηκε σε Ανώτερο Λειτουργό, 01/07/06

Λοϊζίδου Χρυσάνθη, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 

Μέριμνας, προήχθηκε σε Ανώτερο Λειτουργό, 01/07/06

Μιχαήλ Δώρος, Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων 

Σχέσεων, προήχθηκε σε Ανώτερο Λειτουργό, 01/07/06

Πετρίδου-Σωτηριάδου Μαρίνα, Γραφείο Διευθυντή Διοίκησης 

και Οικονομικών, προήχθηκε σε Ανώτερο Λειτουργό, 01/07/06

Σωφρονίου Σωφρόνιος, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, 

προήχθηκε σε Ανώτερο Λειτουργό, 01/07/06

Παραιτήσεις Διοικητικού Προσωπικού

Ιωάννου Γιαννάκης, Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικός, 01/09/06

Παραιτήσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Πιερίδης Ιωάννης, Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, Επίκουρος Καθηγητής, 02/08/06

Στυλιανού Σωτήρης, Πληροφορική, Μεταπτυχιακός 

Συνεργάτης, 01/08/06

Σταυρινού Μαρία, Πληροφορική, Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό, 01/09/06

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

Ο Δρ Γρηγόρης Μακρίδης είναι ο νέος 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας, Διε

θνών και Δημοσίων Σχέσεων ο οποίος άρχι

σε δουλειά από 15 Σεπτεμβρίου 2006. Ο Δρ 

Μακρίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1961. 

Μετά τη στρατιωτική του θητεία σπούδασε 

με πλήρη υποτροφία στο Σικάγο των Η.Π.Α., 

αποκτώντας με άριστα τρεις τίτλους σπου

δών, πτυχίο, μεταπτυχιακό και διδακτορικό 

στα εφαρμοσμένα μαθηματικά.

Από το 198689 εργάστηκε ως Λέκτο

ρας των μαθηματικών στο πανεπιστήμιο 

Roosevelt στο Σικάγο και επίκουρος καθη

γητής από το 19891990. Από το 19901995 

δίδαξε μαθηματικά σε κολέγια της Κύπρου, 

το 19952000 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

και από το 20002006 εργάστηκε ως καθη

γητής μαθηματικών, διευθυντής διοίκησης 

εισδοχής φοιτητών και προϊστάμενος του 

γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

«Σωκράτης» στο Intercollege. Διεύθυνε επί

σης το κέντρο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

του ίδιου κολεγίου.

Διετέλεσε συντονιστής των Ευρωπαϊ

κών Μονάδων Κύπρου «Ευρυδίκη» και 

«Minerva» από το 19972000 και συντονι

στής μεγάλων ευρωπαϊκών σχεδίων εκπαι

δευτικής συνεργασίας.

Έχει 42 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε 

έγκυρα περιοδικά και πρακτικά συνεδρί

ων, 3 βιβλία και επιμέλεια 21 εκδόσεων. 

Οργάνωσε περισσότερα από 20 συνέδρια, 

πέραν των 20 τοπικών και διεθνών διαγω

νισμών, συμμετείχε με ομιλίες σε 40 τοπικά 

και διεθνή συνέδρια και είναι οργανωτής 

Ευρωπαϊκών σεμιναρίων επιμόρφωσης σε 

διάφορα θέματα. 

Είναι Πρόεδρος της Κυπριακής Μαθη

ματικής Εταιρείας, Πρόεδρος του Ευρωπα

ϊκού Συνδέσμου Συντονιστών ERASMUS, 

Αντιπρόεδρος της Μαθηματικής Εταιρείας 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ενεργό Μέλος 

της Επιτροπής Παιδείας της Ευρωπαϊκής 

Μαθηματικής Εταιρείας και Μέλος της εθνι

κής επιτροπής “Bologna Promoters”.

ΝΕΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ  
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ

Οι Ανώτεροι Λειτουργοί, που προήχθηκαν πρόσφατα, τοποθετούνται στους ακόλουθους Τομείς και Υπηρεσίες:

1. Γραφείο Διευθυντή Διοίκησης  
και Οικονομικών Τομέας Διοίκησης Μαρίνα Πετρίδου

2. Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέας Ασφάλειας και Υγείας Άκης Σωφρονίου

3. Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών  
και Δημοσίων Σχέσεων

Τομέας Έρευνας και Διεθνών 
Προγραμμάτων

Τομέας Δημοσίων Σχέσεων

Έλενα Αυγουστίδου

Δώρος Μιχαήλ

4. Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων Ο Τομέας θα καθοριστεί αργότερα Ανδρέας Κασενίδης

5. Υπηρεσία Σπουδών  
και Φοιτητικής Μέριμνας Τομέας Φοιτητικής Μέριμνας Χρυσάνθη Λοϊζίδου

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες είναι στελεχωμένες με τον Ανώτερο Λειτουργό, Βάσο Ολύμπιο στον Τομέα Προγραμματισμού και Μελετών 

και τον Ανώτερο Λειτουργό, Κώστα Ματσούκα στον Τομέα Λειτουργίας και Συντήρησης. 

Ιδιαίτερη επιτυχία είχε το βιωματικό σεμινάριο το οποίο διεξήχθηκε με συμμετοχή των μελών της 

Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού από τις 1920 Μαΐου 2006. Το σεμινάριο είχε ως στόχο τη σύσφι

ξη των σχέσεων των μελών της νεοσύστατης Υπηρεσίας, τη συνεργασία αλλά και την ομαδικότητα. 

Όπως γίνεται αντιληπτό και από τη φωτογραφία, με τη συνεργασία, την ομαδική εργασία αλλά και την 

ευχάριστη διάθεση τα μέλη της Υπηρεσίας συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχία του σεμιναρίου. Το 

Γραφείο εκπαίδευσης σε συνεργασία με άλλους Προϊστάμενους Υπηρεσιών προωθεί την οργάνωση 

και άλλων ομάδων για συμμετοχή σε ανάλογα βιωματικά σεμινάρια. Πλήρες φωτογραφικό υλικό βρί

σκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού.  www.ucy.ac.cy/~hrweb

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ν Ε Α Α Π Ο ΤΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ
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Η αξιολόγηση των υποψηφίων για διο

ρισμό σε διοικητική θέση με Κλίμακα Α8

Α10Α11 έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 

ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στις 28 

Απριλίου 2006, και ο οποίος τροποποιεί 

τους περί αξιολόγησης υποψηφίων για 

διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους 

από το 1998 έως 2001. 

Η κύρια τροποποίηση είναι ότι και οι 

επιστημονικές θέσεις πλέον, πέραν των 

θέσεων σε Κλίμακα Α2Α7, θα υπόκεινται 

σε κοινή, γραπτή εξέταση και η αξιολόγη

ση θα γίνεται με βάση τα κριτήρια και τις 

μονάδες που καθορίζονται στον Νόμο. 

Δεν θα γίνονται συνεντεύξεις από τις 

Συμβουλευτικές Επιτροπές, αλλά απευ

θείας από το Συμβούλιο ή Επιτροπή του 

Συμβουλίου. Ενώπιον του Συμβουλίου θα 

καλείται αριθμός υποψηφίων ίσος προς 

το τριπλάσιο αντί το τετραπλάσιο των κε

νών θέσεων που έχουν δημοσιευθεί και 

θα δημιουργείται κατάλογος προτεραιό

τητας με ισχύ ενός έτους.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονο

μικών με τους βασικούς άξονες των νέων 

νομοθετικών ρυθμίσεων που εφαρμό

ζονται όχι μόνο στη Δημόσια Υπηρεσία 

αλλά σε όλα τα Πρόσωπα Δημοσίου Δι

καίου, συμπεριλαμβανομένου και του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, βρίσκεται στην 

ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου:  

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

messages/Diafora/nomothesia260606.pdf

Ο πλήρης Τροποποιητικός Νόμος βρί

σκεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστη

μίου: http://www.ucy.ac.cy/~director/

messages/Diafora/97I2006.pdf

Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 (Ν97(Ι)/2006)

Σε σεμνή τελετή που έγινε στις 26 Ιουνίου 2006 στο κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη, ο Αντιπρύτανης Δι

εθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης απένειμε τα Πιστοποιητικά σε δεκαεπτά νέους Πρώτους Βοηθούς που παρακολούθησαν 

το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που διοργάνωσε η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ( Τομέας Ασφάλειας και Υγείας) και επέρασαν με 

επιτυχία τις εξετάσεις Πρώτου Βοηθού που έγιναν από το Σύνδεσμο το Τάγμα Αγίου Ιωάννη.

Οι Πρώτοι Βοηθοί είναι οι ακόλουθοι:

Α / Α Ο Ν Ο Μ ΑΤ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο Τ Ι ΤΛ Ο Σ / Θ Ε Σ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α / Τ Μ Η Μ Α

1 Αριστείδου Ηλιάδα Βοηθός Γραφείου Υπηρεσία Οικονομικών

2 Αστραίος Άντρος Συντηρητής Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

3 Βεσσιάρης Γιώργος Λειτουργός Εργαστηρίων Πολυτεχνική Σχολή

4 Γαλανός Χρίστος Αποθηκάριος Υπηρεσία Οικονομικών

5 Ιωαννίδης Ευγένιος Βιβλιοθηκάριος Βιβλιοθήκη

6 Ιωάννου Άντρη Φοιτήτρια Επιστημών της Αγωγής

7 Ιωάννου Νίκος Λειτουργός Μηχανογράφησης Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων

8 Μασούρα Κατερίνα Γενικός Γραφέας Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

9 Νικολάου Νανά Γενικός Γραφέας Υπηρεσία Οικονομικών

10 Παπαδοπούλου Ευγενία Γενικός Γραφέας Τμήμα Χημείας

11 Παπαδοπούλου Νίκη Οικονόμος Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

12 Πέτρου Λουκάς Πολιτικός Μηχανικός Τεχνικές Υπηρεσίες

13 Τομπάζου Σοφία Γενικός Γραφέας Γραφείο Διευθυντή

14 Φωτίου Ρώσση Σταυρούλλα Γενικός Γραφέας Τμήμα Αρχιτεκτονικής

15 Χατζηστυλιανού Ελένη Γενικός Γραφέας Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

16 Χριστοδούλου Γιώργος Συντηρητής Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

17 Χρυσάνθου Γιώργος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επιστημών Πληροφορικής

ΠΡΩΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ

Ν Ε Α Α Π Ο ΤΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ
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Σεμινάριο με τίτλο, «Ομαδικότητα» (team building) πραγ

ματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των πρώτων μεταπτυχιακών 

φοιτητών και καθηγητών του επαγγελματικού προγράμματος 

ΜΒΑ από τις 910 Σεπτεμβρίου σε ξενοδοχείο της Πάφου. Το σε

μινάριο οργάνωσε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου και είχε ως στόχο την 

καλύτερη γνωριμία των φοιτητών και καθηγητών και τη δημι

ουργία ομαδικού πνεύματος μεταξύ των φοιτητών.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι φοιτητές αντιμετώπισαν 

διάφορες σωματικές και πνευματικές προκλήσεις στο πλαίσιο των 

ασκήσεων που τους δόθηκαν. Οι προκλήσεις 

αυτές αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία από 

όσους συμμετείχαν μέσω ομαδικής προσπά

θειας. Η ευχάριστη αυτή εμπειρία είχε ως απο

τέλεσμα την ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ 

των φοιτητών και την κατανόηση των βασι

κών αρχών διοίκησης, όπως είναι η ηγεσία, ο 

προγραμματισμός, ο καταμερισμός εργασίας, 

ο συντονισμός, και η αλληλοεκτίμηση.

Το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε για το 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ στην πρώτη χρονιά λειτουργίας 

του ήταν μεγάλο, όπως κατέστη σαφές από τον αριθμό αιτήσεων 

που υπεβλήθησαν για το Πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή προσφέ

ρονται δύο ακροατήρια μερικής φοίτησης, ένα στην ελληνική 

και ένα στην αγγλική, στα οποία η μέση εργασιακή πείρα των 

συμμετεχόντων ανέρχεται στα 10 χρόνια. Το εύρος των ακαδη

μαϊκών κλάδων και εμπειριών των φοιτητών ΜΒΑ αποτελούν βα

σικά συστατικά για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανταλλα

γής ιδεών με σκοπό τη προώθηση της γνώσης και καινοτομικών 

πρακτικών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Έτσι τιτλοφορείται η καινούρια θεατρική παραγωγή του Ομίλου 

ΠΕΔΕ. Ένα εντελώς καινούριο κείμενο, βραβευμένο από την Εταιρία 

Κύπριων Θεατρικών Συγγραφέων, που βασίζεται στη Μήδεια του 

Ευρυπίδη, ιδωμένη από μια διαφορετική σύγχρονη ματιά...

Με τα λόγια του ίδιου του συγγραφέα: «Η ιστορία της Μήδει

ας στριφογύριζε πάντα στο μυαλό μου…πώς μπορεί μια γυναί

καμάνα να κάνει κάτι τέτοιο; ‘Ένοχη’, φώναζε η λογική μου…ένα 

μεγάλο όμως ‘γιατί’ επέμενε να με βασανίζει πάντα…αυτό το 

γιατί προσπαθούσε να εντάξει το συναίσθημα στη λογική. Το 

αποτέλεσμα είναι ένα κείμενο που δε φιλοδοξεί να θεωρηθεί ‘θε

ατρικό έργο’ αν και διαθέτει όλα τα θεατρολογικά στοιχεία. Απλά 

στόχος μου ήταν να λειτουργήσω σαν υποστηρικτής της θέσης 

της ‘ένοχης’ γυναίκας… ένιωθα την ανάγκη ότι σαν άνδραςαφέ

ντης όφειλα να ψάξω τουλάχιστο να βρω εκείνο το βασανιστικό 

‘γιατί’…σα φόρο τιμής ίσως ή ακόμα και σαν αποτέλεσμα των τύ

ψεων που νιώθω (και που όλοι οι άνδρες θα έπρεπε να νιώθουν) 

απέναντι στη κάθε γυναίκαΘεά!!» 

Η περιπέτεια ξεκίνησε πέρσι τον Νοέμβριο όταν ο Ξενάκης 

Κυριακίδης, μας έστειλε το κείμενο του να το διαβάσουμε. Παρά 

την ποιητική του μορφή, οι ιδεές που εξέφραζε και η πρωτοπορι

ακή του δομή που επέτρεπε ποικίλους πειραματισμούς ως προς 

τη σκηνοθεσία μας οδήγησαν στην κοινή απόφαση να το ανεβά

σουμε. Κι έτσι άρχισε ένα μεγάλο και μακρύ ταξίδι, που κατέληξε 

στις τρεις παραστάσεις του Σεπτέμβρη (1, 3 και 6 του μήνα) στην 

Καστελλιώτισσα, ο πλέον ιδανικός χώρος για μια τέτοια παρά

σταση...

Ήταν μια μοναδική εμπειρία, από την οποία μάθαμε πολλά 

όχι μόνο για το θέατρο αλλά και για τον ίδιο τον εαυτό μας... Μια 

μεγάλη πρόκληση, όπου για να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυ

τό, έπρεπε να ψάξουμε μέσα μας και να αποκαλυφθούμε! 

Η παράσταση θα ανεβεί ξανά το Νοέμβριο στο Θέατρο Αντίδο

το στη Λάρνακα.

ΥΛΙΚΟ ΜΗΔΕΙΑΣ
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Χρηματικά ποσά ύψους πέραν των 8.000 λιρών παραχωρή

θηκαν ως βραβεία σε πρωτεύσαντες φοιτητές και φοιτήτριες της 

Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών από διάφορους 

οργανισμούς και επιχειρήσεις. Η αξιέπαινη αυτή χειρονομία 

αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών των φοιτητών και φοι

τητριών της Σχολής, οι οποίοι εργάστηκαν με ιδιαίτερο μόχθο, 

ζήλο, και ενθουσιασμό στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας και 

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 διάρ

κεια της τελετής βραβείων, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 

28 Ιουνίου 2006, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύ

πρου είναι οι εξής: το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, AC Nielsen 

Cyprus Ltd, η AC NIELSEN AMER, η οικογένεια Στέλιου Πηχωρί

δη, η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία, ο καθηγητής E.B. Saff, η 

Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία, η ΙBM ITALIA S.p.A. 

Cyprus Branch, η Συντεχνία Επιστημονικού Προσωπικού της Αρ

χής Ηλεκτρισμού Κύπρου, το Τμήμα Πληροφορικής, το εργαστή

ριο Πολυμέσων MRDL του Τμήματος Πληροφορικής, το Τμήμα 

Φυσικής, η Laserlabs Ltd, Srpel Ltd, C. Georgiou (Lab Supplies), 

η Medisell Co Ltd, η Biotronics Ltd, η Medochemie Ltd, Π Μ Αν

δρεάδης, Φαρμακευτική Ένωσις Κύπρου Λτδ και η C & V Kriticos 

Suppliers Ltd. 

Ο Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι της Σχολής Θετικών και Εφαρ

μοσμένων Επιστημών, Καθηγητής Αντώνης Κάκας, συνεχάρηκαν 

όλους τους φοιτητές και φοιτήτριες που πρώτευσαν και τους 

ευχήθηκαν να συνεχίσουν την πετυχημένη τους πορεία και στο 

μέλλον. Επίσης, εξέφρασαν τις θερμές του ευχαριστίες προς 

όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις που χρηματοδότησαν 

τα βραβεία της Σχολής. 

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Το συγκρότημα του Χορευτικού Ομίλου του Πανεπιστημίου 

Κύπρου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συνέχισε τις δραστη

ριότητές του, αποδεχόμενο και φέτος την ετήσια πρόσκληση 

της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και πραγματοποιώντας έτσι 

δεκαπενθήμερο ταξίδι (15 – 29 Ιουλίου) σε Χίο και Αθήνα, με τη 

συνοδεία του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου μας, Καθηγητή 

Χρίστου Ν. Σχίζα.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι παραστάσεις, οι οποίες δόθηκαν 

στη Χίο, εφόσον διεξήχθηκαν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συν

εδρίου για τον Όμηρο, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε φοιτητές 

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

ακή κουλτούρα και παράδοση. Παραστάσεις δόθηκαν και στο 

Πέραμα Αττικής, καθώς και στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο τοπικών 

εκδηλώσεων, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, διοργανώθηκε 

στις 4 Σεπτεμβρίου 2006 η Βραδιά Ομίλων Παν/μίου Κύπρου, 

ώστε όλοι οι Όμιλοι να παρουσιάσουν το έργο τους. Ο Χορευτικός 

Όμιλος ανέλαβε την φαντασμαγορική έναρξη, με ζωντανή μου

σική από άτομα της Κυπριακής Κρατικής Ορχήστρας Νέων και σε 

χορογραφία του Αντρέα Σωτηρίου, προκαλώντας δέος στους θε

ατές. Σε ενα πάντρεμα κρουστών και κίνησης οι χορευτές κρατών

τας αναμμένες δάδες πραγματοποίησαν εντυπωσιακούς σχηματι

σμούς που είχαν ως κατακλείδα την παρουσίαση των τεχνών της 

μουσικής, της ζωγραφικής, της λογοτεχνίας, της ποίησης και του 

χορού, εκφρασμένες μέσω χορευτικών κινήσεων. Το πρόγραμμα 

του Χορευτικού Ομίλου που ακολούθησε, ήταν ποικίλο και περιε

λάμβανε Λαϊκούς χορούς, Latin, Belly dance και Free style, οι οποί

οι διδάσκονται και στα τμήματα του Ομίλου. Η βραδιά στέφθηκε 

με μεγάλη επιτυχία για το Χορευτικό Όμιλο, γεγονός που μαρτυρεί 

ο μεγάλος αριθμός των νέων μελών, που ενεγράφησαν.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ: ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΒΡΑΔΙΑ ΟΜΙΛΩΝ 2006

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2006, η τελετή απονομής 

βραβείων στους φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Οικονομι

κών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου που 

διακρίθηκαν για τις υψηλές επιδόσεις τους κατά την ακαδημα

ϊκή χρονιά 20052006. Κατά τη διάρκεια της τελετής απηύθυ

ναν σύντομους χαιρετισμούς ο Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Καθηγητής Λεωνίδας 

Κ. Λεωνίδου, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 

και Διοίκησης, η τελειόφοιτος κα. Αφροδίτη Κέρο, εκ μέρους των 

φοιτητών και φοιτητριών της Σχολής και ο κ. Γιώργος Παναγίδης, 

Διευθυντής Υπηρεσιών Κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Αν

θρώπινου Δυναμικού, ως εκπρόσωπος των Χορηγών των Βρα

βείων της Σχολής. Ακολούθησε η απονομή των βραβείων στους 

πρωτεύσαντες φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών και Διοίκησης από εκπροσώπους των οργανισμών 

που πρόσφεραν τα βραβεία. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 

επίσημοι προσκεκλημένοι, μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητι

κού προσωπικού του Πανεπιστημίου, φοιτητές και φοιτήτριες, 

και πλήθος κόσμου.

Τα βραβεία έχουν απονεμηθεί ως εξής: Βραβείο της 

PricewaterhouseCoopers, για την τελειόφοιτο φοιτήτρια με την 

υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση σε όλη τη Σχολή (£2000): Κέρο 

Αφροδίτη, Βραβείο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δη

μόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (£1000): Μαρδάς 

Γιώργος, Βραβείο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (£1000): Πί

τσιλλος Χαράλαμπος, Βραβείο Ernst & Young (£500): Δημητρίου 

Ήβη, Βραβείο Deloitte & Touche (£1000): Πίτσιλλος Χαράλαμπος 

και Νικολάου Ροδούλα, Βραβείο PricewaterhouseCoopers (£500): 

Παναγιώτου Μαρία και Αργυρού Ανδρέας, Βραβείο Kyprianides, 

Nicolaou and Associates, Chartered Accountants (£500): Νικη

φόρου Μαρία, Βραβείο Synovate (£500): Πηλακούρης Θεοφά

νης, Βραβείο Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Κώστας Μιχαηλίδης Λτδ 

(£250): Ψυντρού Φωτεινή, Βραβείο RAI Consultants Ltd (£200): 

Παντελίτσα Ετεοκλέους, Βραβείο του Συνδέσμου Διαφημιστικών 

Επιχειρήσεων Κύπρου (£200): Αριστοδήμου Χαραλαμπία, Ζενιέρη 

Χριστίνα, Θεοφάνους Αιμιλία, Πηλακούρης Θεοφάνης, Σωτηρίου 

Ανδρέας, Ψυντρού Φωτεινή, Kundakci Elif, Αριστείδου Ζαχαρίας, 

Ετεοκλέους Παντελίτσα, Καρούσιος Κωνσταντίνος, Παπαγεωργί

ου Τάσος και Χρίστου Θεάνθη, Βραβείο Τράπεζας Κύπρου (£1000): 

Παπαναστασίου Παναγιώτης, Ιεροδιακόνου Κωνσταντίνος και 

Καψός Μιχάλης, Βραβείο Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμι

κού (£1000): Γεωργίου Χρυστάλλα, Ζήνωνος Θεογνωσία, Δράκου 

Μαρία, Καριολή Γεωργία και Χρυσοστόμου Μαρία, Βραβείο εις 

Μνήμην της φοιτήτριας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Δι

οίκησης Επιχειρήσεων Σταυρούλας Αναστασίου (£500): Ιωάννου 

Χρυσοβαλάντω, Βραβείο Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπον

δίας Λτδ (£1000): Κέρο Αφροδίτη, Βραβείο Ελληνικής Τράπεζας 

(£1000): Μιχαήλ Μαρία και Ανδρέου Μαρία, Βραβείο Λαϊκής Τρά

πεζας (£500): Παπανδρεοπούλου Αλεξάνδρα, Βραβείο Κεντρικής 

Τράπεζας Κύπρου (£1200): Μιχαήλ Χαράλαμπος, Κόρτα Χριστίνα, 

Αντζουλή Ελένη και Βανέζη Ευαγγελία, Βραβείο Τράπεζας Κύπρου 

(£500): Κέρο Αφροδίτη και Μιχαήλ Μαρία, Βραβείο Κυπριακής 

Τράπεζας Αναπτύξεως (£300): Ανδρέου Μαρία και Κωμοδρόμου 

ΜαρίαΈλενα, Βραβείο Ροταριανού Ομίλου Αμμοχώστου (£200): 

Κέρο Αφροδίτη, Βραβείο εις Μνήμην του απόφοιτου του Τμήμα

τος Οικονομικών Παύλου Κλώνη (£200): Κόκκινου Μαρία.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2006 πραγματοποιήθηκε με επι

τυχία το καθιερωμένο Πάρτυ Καλωσορίσματος Πρωτοετών Φοι

τητών στην εσωτερική αυλή του κτηρίου του Πανεπιστημίου 

στην Καλλιπόλεως. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το πάρτυ 

διοργανώθηκε από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέ

ριμνας (Υ.Σ.Φ.Μ.).

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης Καθηγητής Σταύρος Ζένιος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν φοιτητές, γονείς, μέλη του 

ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. 

Το προσωπικό της Υ.Σ.Φ.Μ. παρείχε πληροφορίες στους φοιτη

τές για θέματα που τους αφορούν.

Την εκδήλωση χορήγησαν με δωρεάν ποτά και αναψυκτικά οι 

εταιρείες ΚΕΟ, Carlsberg, ETKO και CocaCola.

ΠΑΡΤΥ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
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Την Τετάρτη 23/08/2006 επταμελής ορειβατική αποστολή του Συλλόγου Ορειβασίας και 

αναρρίχησης «Σχοινοσυντροφιά», με αρχηγό της αποστολής φοιτητή του Παν

επιστημίου μας, κατέκτησε την κορφή Ελμπρούς με υψόμετρο 5.642 μέτρα 

που βρίσκεται στην οροσειρά του Καυκάσου. Και τα επτά μέλη της αποστολής 

κατάφεραν να πατήσουν στην κορφή ανεβάζοντας την κυπριακή σημαία στο 

ψηλότερο σημείο της ευρωπαϊκής ηπείρου. Οι 7 ορειβάτες βρίσκονταν στη 

Ρωσία από τις 12 Αυγούστου. Πριν από το Ελμπρούς η ομάδα αναρριχήθηκε σε άλλα τρία βουνά της περιοχής (Mt. Cheget 

– Mt. Viatau – Mt. Gumachi) για εγκλιματισμό στο υψηλό υψόμετρο και εκπαίδευση σε τεχνικές που αφορούν την παγο

αναρρίχηση και τη διάσχιση παγετώνων. Στα δυο τελευταία η ομάδα αντιμετώπισε διάφορες τεχνικές δυσκολίες όπως 

είναι περάσματα στα οποία χρειάστηκε αναρρίχηση με σχοινιά. Κάποια σημεία ήταν εκτεθειμένα, όπως η διάσχιση 

απότομων κορυφογραμμών και παγετώνων. Η συνολική διάρκεια της αποστολής ήταν δεκατέσσερεις μέρες. 

Στην κορφή του Ελμπρούς η ομάδα είχε την τύχη να συναντηθεί με άλλους δύο Κύπριους που είχαν ήδη ανε

βεί στα 5.642 μέτρα ως μέλη άλλων αποστολών, τον Γιάννη Μούσκο και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθη

γητή Σταύρο Ζένιο, κάνοντας τους Κύπριους που πάτησαν την κορφή του Ελμπρούς εκείνη τη μέρα εννέα.

Το Ελμπρούς βρίσκεται στην οροσειρά του Καυκάσου και με υψόμετρο 5.642 μέτρα αποτελεί την υψηλότε

ρη κορυφή της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Κάθε χρόνο γίνεται πόλος έλξης για ορειβατικές αποστολές από όλα 

τα μέρη του κόσμου, αφού εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνεται στο γνωστό Seven Summits Tour, που 

περιλαμβάνει τις αναβάσεις στην ψηλότερη κορυφή της κάθε μιας από τις επτά Ηπείρους της γης.

Την αποστολή αποτέλεσαν οι: Ευριπίδης Κυριακίδης, διδακτορικός φοιτητής στη 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπι

στημίου (Αρχηγός Αποστολής και μέλος της αποστολής Chulu East 2004), 

Μάριος Χατζηπετρής (εκπαιδευτής αναρρίχησης), Ανδρέας Ανδρέου (μέλος 

της αποστολής Chulu East 2004), Λάζαρος Σοφοκλέους (μέλος της αποστολής 

Chulu East 2004), Κυριάκος Κυριάκου (μέλος της αποστολής Chulu East 2004), 

Άριστος Πέτρου και Δήμος Πραντσίδης.

Η κυπριακή ορειβατική αποστολή «Κύπρος – Ελμπρούς 2006» είναι 

αφιερωμένη στον αναρριχητή Δώρο Δημοσθένους ο οποίος έχασε τη ζωή 

του από καρκίνο στις 13/07/2006 σε ηλικία 26 ετών.

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΛΜΠΡΟΥΣ  
ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
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Στο πλαίσιο της Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με 

το Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών της Μαριού

πολης, οκτώ φοιτήτριες και ένας φοιτητής του Τμήματος ΙΣΑ, 

κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2006, πήραν μέρος 

σε εθνογραφική αποστολή σε ελληνικά χωριά των περιοχών 

Velikonovoselovka, Volodarsk, Pershotravnevoe, Telmanovo και 

Starobeshevo.

Η διοργάνωση της συμμετοχής φοιτητών του ΙΣΑ στην προ

γραμματιζόμενη εθνογραφική έρευνα από την Κοσμήτορα της 

Σχολής της Ιστορίας, Καθηγήτρια Ειρήνη Πονομαριόβα, είχε ζη

τηθεί από την Αν. Καθηγήτρια Λαϊκής Τέχνης Ε. Ηγουμενίδου τον 

Φεβρουάριο 2006, όταν επισκέφθηκε την Ουκρανία και έδωσε 

διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης. 

Τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος ΙΣΑ του Πανεπιστημίου Κύ

πρου, ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση αλλά και στις 

υψηλές απαιτήσεις μιας πρωτοποριακής καταγραφής εθίμων 

και άλλων στοιχείων παραδοσιακού πολιτισμού σε μια μακρινή 

χώρα και ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον.

Ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην περιοχή της Αζοφικής 

θάλασσας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ερευ

νητές. Εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια, Έλληνες χριστια

νοί μετοίκησαν από την περιοχή της Κριμαίας και ίδρυσαν τη 

Μαριούπολη και είκοσι χωριά, όπου καλλιεργήθηκε ένας ιδιό

μορφος πολιτισμός ως προς την ιστορία, τη γλώσσα, τις παραδό

σεις και την κοινωνική συμπεριφορά. 

Η συγκεκριμένη εθνογραφική αποστολή ήταν ενταγμένη στο 

Ερευνητικό Πρόγραμμα Οι Έλληνες της Αζοφικής, το οποίο έχει 

ως στόχο τη δημιουργία μιας ευρείας βάσης δεδομένων προς 

χρήση από Ουκρανούς και ξένους ερευνητές.

Στην εθνογραφική αποστολή συμμετείχαν καθηγητές και 

φοιτητές της Σχολής Ιστορίας (15 άτομα), της Σχολής Ελληνικής 

Φιλολογίας (5 άτομα), εννέα φοιτητές του Τμήματος ΙΣΑ του Παν

επιστημίου Κύπρου και ο δημοσιογράφος Στέλιος Ελληνιάδης. 

Την αποστολή διηύθυνε η καθηγήτρια Ειρήνη Πονομαριόβα.

Η εργασία πεδίου έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίων στη 

ρωσική, ουκρανική και ελληνική γλώσσα. Ο τελικός απολογι

σμός ήταν συνεντεύξεις με 1.889 πρόσωπα, 2.500 φωτογραφίες 

και μαγνητοφώνηση παραδοσιακών τραγουδιών, μουσικής και 

άλλου λαογραφικού υλικού διάρκειας 20 ωρών. 

Η συμμετοχή των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η 

οποία θεωρήθηκε εξαιρετικά επιτυχής, επιτεύχθηκε χάρη στη 

θερμή φιλοξενία και τη στήριξη του Κρατικού Πανεπιστημίου 

Ανθρωπιστικών Σπουδών της Μαριούπολης, του πρύτανη του 

Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνου Μπαλαμπάνωφ, της καθηγήτριας 

Ειρήνης Πονομαριόβα και των συνεργατών 

της. 

Κατά την παραμονή τους στη Μαριού

πολη οι Κύπριοι φοιτητές έδωσαν συνεν

τεύξεις που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες 

και περιοδικά. Αντίγραφα του υλικού που 

συνέλεξαν παρέμειναν στο αρχείο του Παν

επιστημίου της Μαριούπολης και ένα μέρος 

του πρόκειται να δημοσιευθεί. Προγραμμα

τίζεται επίσης, με πρωτοβουλία του Ιδρύ

ματος Α. Γ. Λεβέντης, να πραγματοποιηθεί 

τον Μάιο του 2007 διεθνές συνέδριο στο 

Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης, στο οποίο 

αναμένεται να συμμετάσχουν με ανακοινώ

σεις οι φοιτητές του Τμήματος ΙΣΑ που πή

ραν μέρος στην εθνογραφική αποστολή. 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ  
ΣΕ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
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Η ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΕΣΠΑΣΕ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΩΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 

ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟ-ΦΟΙΤ 2005-2006)

1ο Βραβείο - Διεξοδική Διερεύνηση των Δομικών Ιδιοτήτων της Compstatin, Σημαντικού Αναστολέα του  
Αυτο-ανοσοποιητικού Συστήματος, και Μεταλλαγμένων Παραγωγών της, με Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής

Θεωρητική και Υπολογιστική Βιοφυσική, Τμήμα Φυσικής

Στην εργασία αυτή, διερευνήσαμε για πρώτη φορά τις ιδιότη

τες αναδίπλωσης τριών σημαντικών παραγώγων της compstatin 

με προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής ρητής αναπαράστασης 

νερού συνολικής χρονικής διάρκειας 98 nsecs. Διερευνήσαμε ένα 

τροποποιημένο παράγωγο του αρχικού πεπτιδίου (NAT), με ακε

τυλιωμένο αμινοτελικό άκρο, ένα διπλά μεταλλαγμένο παράγωγο 

με τρυπτοφάνη αντί βαλίνη στη θέση 4 και αλανίνη αντί ιστιδίνη 

στη θέση 9, V4W/H9A (W4A9), και ένα παράγωγο με μια μεταλλα

γή με γλυκίνη αντί γλουταμίνη στη θέση 5, Q5G (G5). Τα παράγωγα 

NAT και W4A9 είναι πιο ενεργά από την αρχική compstatin με πα

ράγοντες 3 και 45 αντίστοιχα, ενώ το G5 είναι ανενεργό.

Οι προσομοιώσεις μας φανέρωσαν δομικά στοιχεία σε καλή 

συμφωνία με τα αντίστοιχα των μελετών NMR, όπως η τάση 

για εμφάνιση της βστροφής στην περιοχή 58 και η ευκαμψία 

των ακραίων περιοχών 14 και 913. Επιπρόσθετα, οι δικές μας 

προσομοιώσεις παρείχαν επιπρόσθετα δομικά στοιχεία όπως 

η εμφάνιση συνδυασμένων βστροφών και αλληλεπιδράσεων 

ανάμεσα σε διάφορες πλευρικές αλυσίδες. Μερικά από αυτά τα 

στοιχεία δεν παρουσιάζονταν στο παρελθόν στα αποτελέσματα 

των μελετών NMR, εξαιτίας του αναδιπλωτικού averaging. Τα 

αποτελέσματά μας έδειξαν δομικές διαφορές ανάμεσα στα πα

ράγωγα, οι οποίες τονίζουν το ρόλο ορισμένων αμινοξέων στην 

ενεργότητα [12]. Συγκεκριμένα έδειξαν ότι: 

v	Tο παράγωγο W4A9 έχει μειωμένη τάση εμφάνισης βστρο

φής 58 και αυξημένη συνολική ευκαμψία σε σχέση με το 

NAT· ενώ για το παράγωγο G5 ισχύει το αντίθετο. 

v	Τα κρίσιμα αμινοξέα Val3 και Gln5 κάνουν μειωμένες ενδο

μοριακές αλληλεπιδράσεις με το W4A9, σε σχέση με το NAT· 

πιθανό αυτά τα αμινοξέα να διαμορφώνουν αυξημένες αλ

ληλεπιδράσεις στο σύμπλεγμα WA9C3, αυξάνοντας με αυτό 

τον τρόπο την ενεργότητα του W4A9.

v	Η βστροφή 58 είναι σημαντική, αλλά δεν αποτελεί επαρκή συν

θήκη για την ενεργότητα και η τάση εμφάνισής της δε συσχετίζε

ται με την ενεργότητα των τριών παραγώγων που διερευνήσαμε. 

v	Η ενεργότητα της compstatin πιθανό να καθορίζεται σε ένα 

σημαντικό βαθμό από συγκεκριμένες διαμοριακές αλληλεπι

δράσεις του πεπτιδίου με τη συνιστώσα C3.

Η Έρευνα αυτή αποτέλεσε τη Διπλωματική Εργασία του 

φοιτητή Φανούριου Ταμάμη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο 

της ολοκλήρωσης λήψης του πτυχίου Φυσικής υπό την επί

βλεψη του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος, Γεώργιου Αρ

χοντή. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε ομιλία από το 

φοιτητή του Τμήματος Φανούριο Ταμάμη στο συνέδριο “From 

Computational Biophysics to Systems Biology” (CBSB06), στο 

Forschungszentrum Jülich στη Γερμανία, όπου επιτυχία αποτε

λεί το γεγονός ότι το θέμα αυτό επιλέχθηκε για παρουσίαση ως 

“Contributed Talk” (ομιλία) ανάμεσα σε άλλα θέματα καθηγητών 

και ερευνητών από διακεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα του 

εξωτερικού. Η ομιλία απέσπασε κολακευτικά σχόλια τόσο για 

το υψηλό επίπεδο και ακρίβεια στη διεξαγωγή και ανάλυση των 

προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής, όσο και για το νεαρό της 

ηλικίας του ερευνητή που βρισκόταν μόλις στο προπτυχιακό επί

πεδο των σπουδών του.

Πληροφορίες: http://biophys.ucy.ac.cy/tamamis 

http://biophys.ucy.ac.cy/phdge 

Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης, Τμήμα Χημείας

Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια για τη μελέτη του μη

χανισμού της αντίδρασης παραγωγής υδρογόνου από μίγμα μονο

ξειδίου του άνθρακα και νερού (αντίδραση WaterGas Shift, WGS). Η 

αντίδραση αυτή αποτελεί μέρος του δικτύου αντιδράσεων σε όλες 

τις καταλυτικές αντιδράσεις παραγωγής υδρογόνου σήμερα με τη 

χρήση υδρογονανθράκων (π.χ., φυσικό αέριο). Έχουν μελετηθεί κα

ταλύτες ροδίου (Rh), παλλαδίου (Pd) και πλατίνας (Pt) σε υπόστρω

μα αλουμίνας (γAl2O3). Η λήψη μηχανιστικών πληροφοριών σε μια 

χημική καταλυτική αντίδραση είναι πολύ σημαντική για τη βελτίωση 

υφιστάμενων καταλυτικών συστημάτων καθώς και για την ανάπτυξη 

νέων. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά διεθνώς που πραγ

ματοποιείται μια αρκετά ολοκληρωμένη μελέτη του μηχανισμού της 

υπόψη καταλυτικής αντίδρασης με τη χρήση εξειδικευμένων ισοτο

πικών πειραμάτων και της φασματοσκοπικής τεχνικής DRIFTS. 

Η Έρευνα αυτή αποτέλεσε τη Διπλωματική Εργασία του φοι

τητή Χρίστου Καλαμαρά που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της ολο

κλήρωσης λήψης του πτυχίου Χημείας υπό την επίβλεψη του 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος, Άγγελου Ευσταθίου.

2ο Βραβειο: Μελέτη του μηχανισμού αντίδρασης παραγωγής υδρογόνου  
από μίγμα νερού/μονοξειδίου του άνθρακα
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Ο Φωτογραφικός Όμιλος έδωσε για πρώτη φορά μια εντελώς διαφορετική 

όψη στην είσοδο του Πανεπιστημίου Κύπρου, που είναι γνωστή με το όνο

μα Δράξασθε Παιδείας. Κατά τη χρονική περίοδο 23/03/0606/04/06 αναρτή

θηκαν φωτογραφίες που τράβηξαν όχι μόνο μέλη του ομίλου αλλά και όσοι 

άλλοι ενδιαφέρονταν. Μια εβδομάδα πριν την έκθεση προηγήθηκε συλλογή 

φωτογραφιών από άτομα που είτε ανήκαν είτε όχι στο φοιτητικό κόσμο του 

Πανεπιστημίου. Στο τέλος όλοι οι συμμετέχοντες πήραν έπαινο για τη συμμε

τοχή τους. Η συλλογική αυτή δημιουργική εργασία δέχθηκε ιδιαίτερα θετική 

κριτική από έμπειρα άτομα, που ανήκουν στο χώρο της φωτογραφίας αλλά 

κυρίως από φοιτητές/τριες. Με την έκθεση αυτή η είσοδος του Πανεπιστη

μίου έπαψε για λίγο να είναι απαρατήρητη. Ευχόμαστε να ξαναζωντανέψει 

σύντομα… 

Κάθε Τετάρτη στις 6μ.μ. στην Α018 γίνονται οι συναντήσεις του Φωτογρα

φικού Ομίλου. Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε κάτι παραπάνω για τη φωτογραφία 

και να πειραματιστείτε με το φακό είστε ευπρόσδεκτοι! 

Email επικοινωνίας: ioannach_1987@hotmail.com

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Κατά τη διοργάνωση του 27ου Ετήσιου Ιατρικού Συνεδρίου του 

Ιατρικού Συλλόγου Λεμεσού, προκηρύχθηκε διαγωνισμός υποβολής 

ερευνητικών εργασιών προς βράβευση.  Δύο μεταπτυχιακοί φοιτη

τές του Πανεπιστημίου μας συμμετείχαν με δύο εργασίες οι οποίες 

απέσπασαν από κοινού το Πρώτο Βραβείο.

Η μια εργασία αφορά στην έρευνα του μεταπτυχιακού φοιτητού 

Κωνσταντίνου Βοσκαρίδη η οποία αποτελεί μέρος της διδακτορικής 

διατριβής του που εκπονεί στο Εργαστήριο Μοριακής και Ιατρικής 

Γενετικής του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

μας. Η έρευνά του σχετίζεται με τη μελέτη 12 Κυπριακών οικογενειών 

στις οποίες υπάρχουν πολλοί ασθε

νείς με μια κληρονομική μορφή αι

ματουρίας. Είναι η πρώτη φορά που 

επιχειρήθηκε μια τέτοια έρευνα σε 

παγκύπρια έκταση με τη συνεργασία 

των ιατρικών υπηρεσιών του Υπουρ

γείου Υγείας της Κύπρου και γιατρών 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Τα σημαντικά ευρήματα στην εκπο

νηθείσα μελέτη είναι ο σχετικά με

γάλος αριθμός κυπριακών οικογενειών με μικροσκοπική αιματουρία 

(αίμα στα ούρα) η οποία μπορεί να οδηγήσει μετά από πολλά χρόνια 

σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και πλήρη καταστροφή των νεφρών, 

καθώς και ο εντοπισμός περιοχών με ιδιαίτερα αυξημένη συχνότητα. 

Επίσης ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που αναδύεται από την έρευ

να αυτή, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, είναι η διαπίστωση του 

Φαινομένου του Ιδρυτού, δηλαδή η ύπαρξη πολλών ασθενών από 

διαφορετικές οικογένειες οι οποίοι είχαν ένα κοινό μακρινό πρόγο

νο. Το φαινόμενο αυτό έχει διαπιστωθεί και για άλλες ασθένειες που 

έχουν απασχολήσει τον Καθηγητή Κ. Δέλτα ο οποίος προΐσταται του 

Εργαστηρίου Μοριακής και Ιατρικής Γενετικής και συντονίζει την εν 

λόγω έρευνα. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από 

το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και την Εταιρεία Ευστάθιος Κωνστα

ντινίδης μέσω του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Νεφροπαθών.

Η δεύτερη εργασία αναφέρεται σε μέρος της διδακτορικής έρευ

νας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Άντρης Παναγιώτου η οποία 

μελετά τη σχέση του πάχους του έσω μέσου χιτώνος των καρωτι

δικών αρτηριών με τον κίνδυνο για 

καρδιαγγειακή νόσο στον Κυπριακό 

πληθυσμό. Και πάλι, είναι η πρώτη 

φορά που επιχειρήθηκε παρόμοια 

έρευνα η οποία σε πιλοτικό στάδιο 

διερεύνησε 700 Κύπριους άνω των 

40 ετών, υπό τον γενικό συντονισμό 

του Καθηγητή Άντη Νικολαίδη, Ειδι

κού Επιστήμονα στο Τμήμα Βιολογι

κών Επιστημών. Η αξιολόγηση των 

καρωτίδων έγινε με υπερηχογραφικές μεθόδους και ο απώτερος 

σκοπός είναι να γίνει συσχέτιση των ευρημάτων αυτών με μορια

κούς γενετικούς δείκτες ώστε να καταστεί δυνατή η πρόληψη σε 

άτομα με υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακά επεισόδια. Το ερευνη

τικό αυτό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης 

Έρευνας, το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου και το ίδρυμα CDERT 

Hνωμένου Βασιλείου.

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
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τα άτομα που συμμετείχαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις και είχαν συμ

περιλάβει στις προτιμήσεις τους προγράμματα του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, ασχέτως αν πήραν ή όχι θέση κατά την πρώτη κατανομή. 

Η νέα κατανομή θα γινόταν βάσει των αρχικών προτιμήσεων των 

υποψηφίων. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν επιθυμούσε 

βελτίωση της θέσης του, θα μπορούσε να ζητήσει επαναφορά στην 

αρχική του θέση. 

Τελικά με την ανακοίνωση της κατανομής των θέσεων σε 

ιδρύματα της Ελλάδας στις 7 Σεπτεμβρίου, διαφάνηκε ότι 503 

άτομα που άρχισαν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

πήραν θέση και στην Ελλάδα. Αφού το Πανεπιστήμιο ζήτησε 

από τα άτομα αυτά να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά 

με ποια από τις θέσεις τελικά θα κρατούσαν, προέκυψαν 111 

κενές θέσεις, οι οποίες συμπληρώθηκαν με νέα κατανομή στις 

15 Σεπτεμβρίου. Στην πράξη αποδείχτηκε ότι οι προηγούμενες 

εκτιμήσεις ήταν αρκετά ακριβείς, και τα κατ΄αρχήν πορίσματα 

επιβεβαιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό.

4. Η εισδοχή Ελλαδιτών και ατόμων με ειδικά κριτήρια. Η δια

δικασία της εισδοχής Ελλαδιτών κύλησε πολύ ομαλά. Συνολι

κά υπέβαλαν αίτηση 421 υποψήφιοι για 130 θέσεις. Οι γενικοί 

βαθμοί πρόσβασης των υποψηφίων για αρκετά προγράμματα 

ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί. Ο αριθμός των αιτήσεων ήταν 

πολύ ικανοποιητικός, δεδομένου του στενού χρονικού πλαισίου 

για την υλοποίηση της νέας διαδικασίας και την ενημέρωση των  

ενδιαφερομένων.

Η διαδικασία της εισδοχής φοιτητών βάσει ειδικών κριτηρίων 

επίσης επηρεάστηκε ποικιλοτρόπως από τις πιο πάνω αλλαγές. Η 

κυριότερη συνέπεια ήταν ότι αυξήθηκε κατακόρυφα ο αριθμός 

αιτήσεων, από 165 το 2005 σε 287 το 2006, δηλαδή μία αύξηση 

της τάξεως του 70%, για 100 θέσεις. Η εξήγηση είναι απλή. Με 

την παλαιότερη ενοποιημένη διαδικασία αρκετά άτομα ελάμβα

ναν θέση μέσω της κανονικής διαδικασίας χωρίς να χρειάζεται να 

αξιοποιήσουν τη διαδικασία των ειδικών κριτηρίων.

5. Αξιοποίηση της εμπειρίας για μελλοντικές βελτιώσεις. Το πιο 

αρνητικό στοιχείο των αλλαγών είναι ο μη συντονισμός ανάμεσα 

στις δύο διαδικασίες, της Ελλάδας και της Κύπρου, που μας ανα

γκάζει να λειτουργούμε με εκτιμήσεις και όχι την πραγματικότη

τα. Ένα ουσιαστικό ποσοστό υποψηφίων αναμένεται ότι θα λαμ

βάνουν θέσεις και στην Κύπρο και στην Ελλάδα με αποτέλεσμα 

να χάνονται θέσεις, κυρίως στην Ελλάδα, και κυρίως επίλεκτες 

θέσεις. Επιπρόσθετα, ήδη ασκούνται πιέσεις στο Πανεπιστήμιο 

για να αναθεωρήσει το ακαδημαϊκό του ημερολόγιο, έτσι ώστε 

να συμβαδίζει με αυτό των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Το θέμα 

του ακαδημαϊκού ημερολογίου είχε απασχολήσει διεξοδικά το 

Πανεπιστήμιο στο παρελθόν, όχι φυσικά για τους λόγους που 

προκύπτουν τώρα. Η Σύγκλητος, ύστερα από μεγάλο προβλη

ματισμό, κατέληξε στο υφιστάμενο ακαδημαϊκό ημερολόγιο για 

πολύ σημαντικούς λόγους και επομένως το Πανεπιστήμιο δεν θα 

μπορούσε να προχωρήσει σε αναθεώρησή του.

6. Ενδοσκοπική ανάλυση των εξελίξεων – ανάπτυξη της πανεπι-

στημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Παρόλο που οι μέχρι τώρα 

εμπειρίες αναμφίβολα έχουν αφήσει μία πικρή γεύση, υπάρχουν 

και τα θετικά. Καταρχήν η ενοποίηση των απολυτηρίων και εισα

γωγικών εξετάσεων και η θέσπιση των Παγκύπριων Εξετάσεων 

είναι μία σημαντική εξέλιξη, έστω και αν υπήρχαν κάποιες αδυνα

μίες, οι οποίες όμως μπορούν να βελτιωθούν. Αυτή η εξέλιξη θα 

είναι ακόμη πιο σημαντική αν αποτελέσει την αρχή για τη θέσπιση 

ενός Εθνικού Απολυτηρίου που θα καταστεί το μέσο για εισδοχή 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με σχετική διαχρονικότητα, και θα 

επιτρέπει στα Πανεπιστήμια μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή 

των φοιτητών τους, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες.

Το άλλο θετικό είναι ότι μέσω αυτών των εξελίξεων θα πρέπει 

να έχει γίνει αντιληπτό ότι μία χώρα μπορεί να έχει ουσιαστικό 

έλεγχο στο συντονισμό της εισδοχής φοιτητών στον πρώτο κύ

κλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (για να μη χάνονται θέσεις), 

μόνο μέσα στην επικράτειά της, και επομένως θα πρέπει να 

τονιστεί πόσο σημαντικό είναι για την Κύπρο να αποκτήσει, σε 

εύλογο χρονικό διάστημα, την αυτάρκεια και αυτοδυναμία της 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενδεχομένως, η Κύπρος να είναι η 

μόνη χώρα της ΕΕ που επί του παρόντος δεν ικανοποιεί αυτή την 

προϋπόθεση ως προς τα πανεπιστημιακά προγράμματα πρώτου 

κύκλου, αφού ούτε ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων, ούτε 

το σύνολο ειδικοτήτων καλύπτουν επαρκώς τη ζήτηση, με αποτέ

λεσμα η πλειονότητα των φοιτητών της Κύπρου να σπουδάζουν 

στο εξωτερικό. Φυσικά, η πανεπιστημιακή παράδοση στην Κύ

προ είναι μόλις 14 ετών και σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί με 

την παράδοση εκατοντάδων ετών άλλων χωρών. Επίσης η σημα

ντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα προς την Κύπρο στον τομέα 

της εκπαίδευσης τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια δεν μπορεί να 

υποτιμηθεί. 

Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση της Κύπρου θα πρέπει να ανα

πτυχθεί με τη σταθερή προσθήκη νέων ειδικοτήτων, τη σταθε

ρή και ουσιαστική διεύρυνση των προσφερόμενων θέσεων, και 

την παράλληλη διάθεση των αναγκαίων ανθρώπινων και υλικών 

πόρων. Η Ευρώπη πρεσβεύει την προσφορά ίσων ευκαιριών σε 

όλους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για να επιτευχθεί ο στρατη

γικός στόχος της κοινωνικής συνοχής. Μόνο με τη σταθερή ανά

πτυξη της εγχώριας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας 

μπορεί να ενισχυθεί το επιστημονικό δυναμικό και παράλληλα να 

δημιουργηθεί ροή ερευνητών από άλλες χώρες προς την Κύπρο. 

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις 

και μία στέρεα βάση για τη δόμηση μίας οικονομικής ανάπτυξης, 

η οποία να βασίζεται σε μία κοινωνία της γνώσης και του πολιτι

σμού, και στο πλαίσιο της οποίας να μπορούν να αξιοποιηθούν οι 

νέες τεχνολογίες για κοινωνική ευημερία. 
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γνώσης με τα οποία επιλέγει να ασχοληθεί, το προσωπικό το οποίο 

επιτυγχάνει να προσελκύσει, και οι συγκεκριμένες καινοτομίες τις 

οποίες επιφέρει επηρεάζεται και περιορίζεται πάντοτε από το ευ

ρύτερο περιβάλλον: την κοινωνία που μας περιβάλλει, τις πολιτιστι

κές παραδόσεις, τις κοινωνικές περιστάσεις, και τις σταθεροποιητι

κές επενέργειες των κυβερνήσεων, του εκπαιδευτικού συστήματος, 

των βιβλιοθηκών κ.ά.

Υπό αυτή την οπτική γωνία, γίνεται αντιληπτό ότι η επίτευξη 

του Οράματός μας όπως «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου καταστεί ένα 

πρωτοπόρο εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα, που να διακρίνεται 

στο διεθνή χώρο για την προαγωγή της επιστήμης, του πνεύματος και 

του πολιτισμού και να αναγνωρίζεται ως κέντρο αριστείας, γέφυρα συ-

νεργασίας και επικοινωνίας στην περιοχή της Μεσογείου» πρόκειται 

για ένα στοίχημα το οποίο δεν είναι δεδομένο ότι θα κερδιθεί. Και 

οπωσδήποτε δεν θα κερδιθεί μέσα στις πρώτες δεκαετίες λειτουρ

γίας του Πανεπιστημίου.

Και αυτό, διότι το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο το Πανεπι

στήμιο ιδρύθηκε και λειτουργεί, δεν έχει ούτε πανεπιστημιακή 

παράδοση ούτε θεσμικές εμπειρίες περί ερευνητικής αριστείας. Το 

Πανεπιστήμιο και η Κυπριακή κοινωνία θα κερδίσουν το στοίχημα 

αν, μέσα από την δυναμική τους αλληλεπίδραση, δημιουργήσουν 

εκείνο το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον που θα επιτρέ

πει την απρόσκοπτη ανάπτυξη του κύκλου αριστείας. Θέση μου 

είναι ότι για να το επιτύχουμε αυτό θα απαιτηθεί τουλάχιστον μια 

ολόκληρη γενιά αποφοίτων, ένα τέταρτο δηλαδή του αιώνα, για να 

ωριμάσουν οι συνθήκες, να καλλιεργηθεί το ορθό περιβάλλον τόσο 

εσωτερικό όσο και ευρύτερο, και να διαπιστώσουμε αν έχουμε επι

τύχει το Όραμα μας. 

Μπορούμε όμως να κρίνουμε συνεχώς αν γίνονται τα σωστά βή

ματα, και αν δημιουργούνται σταδιακά οι απαραίτητες συνθήκες. 

Σήμερα μπορούμε να αποφανθούμε για μια από τις πολλές απα

ραίτητες παραμέτρους, και ειδικότερα της δημιουργία της κατάλλη

λης κτηριακής υποδομής. Γιατί έτσι θα αντιληφθούμε την τεράστια 

σημασία του έργου που επιτελείται στην Πανεπιστημιούπολη και, 

παράλληλα, θα καταστήσουμε σαφές ότι η δημιουργία του κατάλ

ληλου περιβάλλοντος είναι θέμα που αφορά όχι μόνο το Πανεπι

στήμιο αλλά και την Πολιτεία και την ευρύτερη Κυπριακή Κοινωνία 

των Πολιτών. 

Σήμερα ένα εντελώς διαφορετικά από πριν δομημένο περιβάλ

λον διαμορφώνεται στην Πανεπιστημιούπολη. Το σύνολο των κτη

ριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου έχει υπερδεκαπλασια

σθεί και έχει φτάσει στα 87.000 τ.μ. από τα 7.500 τ.μ. στην αρχή της 

λειτουργίας μας το 1992. Και από το 2003, με τη συμπλήρωση της 

πρώτης δεκαετίας λειτουργίας, επιτελείται μια τεράστιας σημασίας 

ποιοτική αλλαγή, αφού το Πανεπιστήμιο αρχίζει να αποκτά ιδιόκτη

τες εγκαταστάσεις σχεδιασμένες ακριβώς για να εξυπηρετήσουν τις 

σύγχρονες ανάγκες, όπως φαίνεται στο γράφημα που παρατίθεται.

n	Το κτήριο της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 

συνολικού εμβαδού 22.000 τ.μ. παραδόθηκε στους χρήστες 

σταδιακά από τον Νοέμβριο του 2002, και με πρόσφατη από

φαση του Συμβουλίου έχει αποφασισθεί η επέκτασή του κατά 

2.600 τ.μ. για να ικανοποιήσει πρώτιστα τις αυξημένες ανάγκες 

που δημιούργησε η λειτουργία του Τμήματος Βιολογικών Επι

στημών.

n	Η λειτουργία της πρώτης φοιτητικής εστίας τον Ιανουάριο του 

2003, πέραν της σημαντικής κοινωνικής προσφοράς, έχει συμ

βάλει στην δημιουργία φοιτητικής ζωής στην Πανεπιστημιούπο

λη. 

n	Η λειτουργία των πρώτων κοινόχρηστων χώρων διδασκαλίας 

συνολικού εμβαδού 3,000 τ.μ. έχει συμβάλει στην δημιουργία 

ενός σύγχρονου μαθησιακού περιβάλλοντος, εστιασμένου στο 

διάλογο και τη μάθηση, και όχι μόνο στη διδασκαλία. 

n	Το Κτήριο ΣυμβουλίουΣυγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης τέ

θηκε σε πλήρη λειτουργία με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 

2005/06 και ήρθε να συμπληρώσει την παρουσία του τρίπτυχου 

ΑκαδημαϊκοίΦοιτητέςΔιοικητικό Προσωπικό στην Πανεπιστη

μιούπολη. 

n	Η ολοκλήρωση των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων το 

καλοκαίρι του 2006, και η προσεχώς αναμενόμενη ολοκλήρω

ση της κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών, δημιουργεί πλέον ένα 

Πανεπιστημιακό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει θετικά την καλ

λιέργεια των νέων και εκτός των αιθουσών διδασκαλίας ή των 

εργαστηρίων.

n	Η εξασφάλιση κτηρίου επί της Οδού Λήδρας για το Τμήμα Αρχι

τεκτονικής και του Ξενώνα δίπλα από το Πολιτιστικό μας Κέντρο 

στην Αξιοθέα επιτυγχάνουν την πληρέστερη σύνδεση του Παν

επιστημίου με την κοινωνία εκεί που αυτό απαιτείται ιδιαίτερα, 

δηλαδή στην επίδραση της αρχιτεκτονικής και στην πολιτιστική 

παράδοση.

Ταυτόχρονα, έχουν αρχίσει οι εργασίες για την ανέγερση της 

Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, προκηρύσσεται η 

προσφορά για την ανέγερση του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηρι

οτήτων, επιτεύχθηκε συμφωνία με τον Υπουργό Παιδείας και Πολι

τισμού για τις αυξημένες κτηριακές ανάγκες της Πολυτεχνικής Σχο

λής συνολικού εμβαδού 25.000 τ.μ., εγκρίθηκε από το Συμβούλιο 

του Πανεπιστημίου η ανέγερση των εγκαταστάσεων του Τμήματος 

Βιολογικών Επιστημών συνολικού εμβαδού 5.500 τ.μ.

Και τέλος έχει υποβληθεί στην πολεοδομία αίτηση για την έγκρι

ση των αρχιτεκτονικών σχεδίων του Jean Nouvelle για την Βιβλιοθή

κη Στέλιου Ιωάννου. Το έργο αυτό υπενθυμίζει ακριβώς ότι η δημι

ουργία ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού κέντρου αριστείας είναι 

υπόθεση όλων: Της Κοινωνίας των Πολιτών η οποία εκφραζόμενη 

δια της πεφωτισμένης χειρονομίας της δωρεάς της κυρίας Έλλης 

Ιωάννου εξασφάλισε τις υπηρεσίες του διεθνούς φήμης Γάλλου αρ
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χιτέκτονα. Της Πολιτείας, η οποία με την υποστήριξη του Προέδρου 

της Δημοκρατίας ενέκρινε την ανέγερση του έργου. Του Συμβου

λίου του Πανεπιστημίου, το οποίο με την ενεργό παρέμβαση του 

Προέδρου του έπεισε την Πολιτεία για την σημασία του έργου. Και, 

βεβαίως, της Πανεπιστημιακής κοινότητας η οποία με επιμονή και 

μεθοδικότητα επεξεργάστηκε τις λεπτομέρειες του έργου θέτοντας 

μια επιτυχή πρόταση ενώπιον των αρμοδίων. 

Κάτω από την οπτική γωνία από την οποία έχουμε αναλύσει την 

ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης γίνεται αντιληπτό ότι οικοδο

μούμε σήμερα έναν οργανισμό που διαμορφώνει το μέλλον της 

κυπριακής κοινωνίας. Γι΄ αυτό ακριβώς απαιτείται η διατύπωση μα

κροχρόνιων οραμάτων και ο απεγκλωβισμός από την απλή διεκπε

ραίωση των καθημερινών λειτουργιών. Πριν δύο χρόνια είχαμε ως 

Πανεπιστήμιο διατυπώσει ένα όραμα το οποίο δημιουργεί αισιοδο

ξία, προκαλεί τη διάθεση για συνεργασία και σύμπραξη, επιφέρει 

μια αίσθηση προορισμού, και οδηγεί στην προσδοκία για ένα καλύ

τερο μέλλον. Μιάμιση δεκαετία ζωής δεν αρκεί για να ευοδωθούν 

οι προσδοκίες. Η μεταμόρφωση όμως που επιφέρει η ανέγερση της 

Πανεπιστημιούπολης αφήνει αισιόδοξα μηνύματα.
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Η ERA είναι βάση δεδομένων που αφορά την εκπαίδευ

ση και περιλαμβάνει περιλήψεις από περισσότερα από 900 

ακαδημαϊκά περιοδικά. Επίσης παρέχει σύνδεση στο πλήρες 

κείμενο των άρθρων, όπου αυτό είναι δυνατό. Η ERA απευ

θύνεται σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς και σπουδαστές που 

μελετούν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, αλλά είναι επί

σης χρήσιμη και σε επαγγελματίες του τομέα. Καλύπτει τα 

ακόλουθα θέματα: ανάπτυξη του παιδιού, εκπαιδευτική διοί

κηση, εκπαιδευτική τεχνολογία, αγωγή της υγείας, τριτοβάθ

μια εκπαίδευση, στοιχειώδης εκπαίδευση, πολυπολιτισμική 

εκπαίδευση, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, ειδικές ανάγκες, 

τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση κ.ά. 

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
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Ν Ε Α Α Π Ο Τ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύ

πρου σε συνεργασία με την Παγκύπρια 

Οργάνωση Τυφλών και τη Σχολή Τυφλών 

διοργάνωσαν από τις 2829 Σεπτεμβρίου 

2006, στους χώρους της Σχολής Τυφλών, 

το Πανελλήνιο Συνέδριο Τυφλών, με θέμα, 

Ψηφιακά ομιλούντα βιβλία σε μορφή DAISY: 

παραγωγή, αξιοποίηση και προοπτικές. Το 

Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του έντι

μου Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, κ. 

Πεύκιου Γεωργιάδη. Ομιλητές ήταν ειδικοί 

σχετικά με το Daisy από Βιβλιοθήκες της 

Γερμανίας, αντιπρόσωποι της αγγλικής εται

ρείας Dolphin, που εξειδικεύεται στον χώρο 

των ατόμων με προβλήματα όρασης, και 

αντιπρόσωποι του ελληνικού Ινστιτούτου 

Επεξεργασίας του Λόγου.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιου από το 

2005 είναι μέλος της διεθνούς κοινοπραξίας 

“DAISY”, που έχει ως στόχο την προώθηση 

των ψηφιακών ομιλούντων βιβλίων στον 

ελληνικό χώρο για την εξυπηρέτηση των 

χρηστών της με προβλήματα όρασης και 

γενικότερα των ελληνόφωνων ατόμων με 

προβλήματα όρασης. Τα ψηφιακά ομιλού

ντα βιβλία DAISY δημιουργούνται με εξειδι

κευμένα λογισμικά προγράμματα όπως το 

Easepublisher της Dolphin, και δίνουν στο 

χρήστη τη δυνατότητα πλοήγησης στο ηχη

τικό ψηφιακό κείμενο πηγαίνοντας σε συγκε

κριμένο κεφάλαιο, σε συγκεκριμένη σελίδα, 

ή ακόμη και σε συγκεκριμένες λέξειςκλει

διά. Για την ανάγνωση των βιβλίων χρησιμο

ποιούνται εξειδικευμένα λογισμικά όπως to 

Easereader της Dolphin ή εξειδικευμένα CD 

Player όπως to Plextor Plextalk PTN1.
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