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τι θα διαβάσετε

Άρχισε τη λειτουργία του το Συμβούλιο των Επιτρόπων του 

Εμπιστεύματος Στήριξης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αποστολή 

του Εμπιστεύματος Στήριξης είναι η υποστήριξη της μακροχρό

νιας οικονομικής ευρωστίας του Πανεπιστημίου μέσω της δια

χείρισης των πόρων που προκύπτουν από δωρεές, κληροδοτή

ματα, καταπιστεύματα, οικονομικές ενισχύσεις και εισφορές.

Το Συμβούλιο των Επιτρόπων απαρτίζεται από τους Κίκη Ν. 

Λαζαρίδη Πρόεδρο, Καθηγητή Σταύρο Α. Ζένιο, Αντιπρόεδρο, 

Καθηγητή Αντώνη Κάκα, Ταμία, Ανδρέα Χριστοφίδη Γραμμα

τέα, Ανδρέα Δημητριάδη και Παναγιώτη Μαλλή (πρώην μέλος 

του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου), Μέλη που ορίστηκαν 

από το Συμβούλιο, Χριστόφορο Πισσαρίδη (Καθηγητή στο 

London School of Economics), 

Φειδία Πηλείδη, (Ανώτερο 

Εκτελεστικό Σύμβουλο της 

PriceWaterhouseCoopers Κύ

πρου) και Ανδρέα Δημητριάδη, 

(Διευθυντή του Γενικού Σχε

δίου Υγείας, ΓΕΣΥ), Μέλη που 

ορίστηκαν από τη Σύγκλητο.

Η αρχική περιουσία του Εμπιστεύματος Στήριξης προέκυψε 

από την εκστρατεία Πανεπιστήμιο Κύπρου 2010: Διάκριση στην 

Ευρώπη και ανέρχεται στα 1,5 εκατομμύρια Λ.Κ. Πρόκειται για 

χρηματικές δωρεές καθώς και το συνολικό ποσό των τόκων οι 

οποίοι έχουν συσσωρευτεί.

Σύμφωνα με το καταστατικό του Εμπιστεύματος Στήριξης, το 

Συμβούλιο των Επιτρόπων καλείται να εργαστεί έτσι ώστε να δι

ασφαλίσει την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαχείρι

ση των οικονομικών πόρων που προκύπτουν από δωρεές, κλη

ροδοτήματα, εισφορές, και οικονομικές ενισχύσεις.

Κατά την πρώτη του Συνεδρία, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως 

ποσό ύψους 20.000 Λ.Κ. από την 

περιουσία του Εμπιστεύματος 

διατίθεται ετήσια για τη στήριξη 

καινοτόμων δραστηριοτήτων 

του Πανεπιστημίου Κύπρου για 

τις οποίες δεν υπάρχουν άλλοι 

διαθέσιμοι πόροι.

του Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου, Πρύτανη

Με την αφετηρία της θητείας της νέας Πρυτανείας ξεκίνησε 

ένας διάλογος σχετικά με τους προγραμματικούς άξονες της 

τετραετίας. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατός ο καθορισμός 

συγκεκριμένων στόχων σε όλα τα επίπεδα του Πανεπιστημίου 

ούτως ώστε οι Σχολές, τα Τμήματα, οι Υπηρεσίες και τα ανώτατα 

διοικητικά σώματα να εναρμονίζονται προς την επίτευξη από 

κοινού συμφωνημένων στόχων.  Η στρατηγική  μας θα βοηθήσει 

το Πανεπιστήμιο να δουλέψει εστιασμένα και με συνοχή, 

κάνοντας σταθερά βήματα βελτίωσης και προόδου.

Πραγματοποιήθηκαν ήδη γενικές συνελεύσεις τόσο 

του ακαδημαϊκού όσο και του διοικητικού προσωπικού, 

καταγράφηκαν απόψεις επί των προτάσεων που κατέθεσε 

η Πρυτανεία και άρχισε η συζήτηση στη Σύγκλητο και το 

Συμβούλιο του Πανεπιστημίου.

Πρωταρχικοί στόχοι της Πρυτανείας για την τετραετία είναι 

αφενός μεν η κάθετη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου με την 

ενίσχυση των υφισταμένων Τμημάτων και αφετέρου η βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας της διοίκησης του οργανισμού με 

απώτερο στόχο τη σταδιακή επίτευξη του οράματός μας, να 

καταστεί Πανεπιστήμιο Κύπρου 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 συνεργασίας 

και επικοινωνίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Σε ένα πνεύμα υγιούς διαλόγου η Σύγκλητος σε ειδική 

συνεδρία ενέκρινε ένα σημαντικό μέρος του στρατηγικού 

σχεδίου. Μεταξύ των πλέον σημαντικών αποφάσεων, οι οποίες 

ΤΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2007 – 2010

Συνεχίζεται στη σελίδα 16
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Ν Ε Α

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΜΜΠ  
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COST

Ο Επίκουρος Καθηγητής Συμεών Χρι

στοδούλου και η Λέκτορας Δέσπω Φάττα 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) διο

ρίσθηκαν πρόσφατα από το Ίδρυμα Προ-

ώθησης Έρευνας εκπρόσωποι της Κύπρου 

στις θεματικές επιτροπές του ευρωπαϊκού 

προγράμματος COST, αναγνωριζόμενοι με 

τον τρόπο αυτό για την επιστημονική εξει

δίκευσή τους και τη συνεισφορά τους σε 

θέματα της ειδικότητάς τους και των ερευ

νητικών τους ενδιαφερόντων.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST (Euro-

pean Co-operation in the Field of Scientific 

and Technical Research) ιδρύθηκε το 1971 

με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου 

συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών 

χωρών, μέσω της προώθησης και της ενί

σχυσης της συνεργασίας στην Ευρώπη 

στον τομέα της επιστημονικής και τεχνο

λογικής πλευράς. Η Κύπρος συμμετέχει 

στο Πρόγραμμα ως παρατηρητής από το 

1996 και από το Μάιο του 1999 ως πλή

ρες μέλος.

Το COST χρηματοδοτεί τα έξοδα συν

τονισμού και διαχείρισης Ερευνητικών 

Δικτύων ως Δράσεων, που εγκρίνονται 

στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι Δρά

σεις αποτελούν δίκτυα συνεργασίας 

ερευνητών που υλοποιούν στη χώρα 

τους ερευνητική εργασία σε συγκεκριμέ

νο θέμα και εντάσσονται σε 15 θεματικές 

ενότητες. Οι εκπρόσωποι στις θεματικές 

επιτροπές έχουν την ευθύνη της έγκρισης 

νέων Δράσεων που εμπίπτουν στη θεμα

τική τους ενότητα καθώς και της παρακο

λούθησης αυτών.

Οι εκπρόσωποι της Κύπρου στις Θεμα

τικές Επιτροπές έχουν τα εξής καθήκοντα:

n	 	Παροχή πληροφοριών προς τους ερευ

νητές για τις ευκαιρίες που τους παρέ

χει η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

n	 	Προώθηση των Δράσεων που εμπί

πτουν στη Θεματική Επιτροπή την 

οποία εκπροσωπούν, ενημερώνοντας 

συστηματικά όλους τους πιθανούς εν

διαφερόμενους.

n	 	Ανάπτυξη βάσης δεδομένων με φο

ρείς/ερευνητές που θα επιδείξουν 

ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρό

γραμμα.

n	 	Εκπροσώπηση της Κύπρου στις συναν

τήσεις της Επιτροπής στο εξωτερικό.

Ο Συμεών Χριστοδούλου διορί

σθηκε εκπρόσωπος της Κύπρου 

στη Θεματική Επιτροπή Trans-

port and Urban Development.

Η Δέσπω Φάττα διορίσθηκε εκ

πρόσωπος της Κύπρου στη Θε

ματική Επιτροπή Earth System 

Science and Environmental Management.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΑΙΑ  
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Το Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλ

λοντος Γαία συμμετείχε στην εκδήλωση 

Βραδιά του Ερευνητή που διεξήχθηκε 

τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η εκδήλω

ση διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Προώ-

θησης Έρευνας σε συνεργασία με άλλους 

φορείς στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής 

πρωτοβουλίας που είχε ως επίκεντρο 

τους ερευνητές. Κύριος στόχος της εκ

δήλωσης, που τελούσε υπό την αιγίδα 

του Προέδρου της Δημοκρατίας, ήταν 

η ενίσχυση της δημόσιας εικόνας των 

ερευνητών και του σημαντικού ρόλου 

που διαδραματίζουν στην κοινωνία, και 

ταυτόχρονα η ενθάρρυνση νέων ατό

μων να ακολουθήσουν επαγγελματική 

σταδιοδρομία στην έρευνα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 

ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές 

ενημέρωναν το κοινό για την ερευνητική 

δραστηριότητα που υλοποιείται στο ερ

γαστήριο Γαία. Επίσης, το κοινό είχε την 

ευκαιρία να ενημερωθεί περατέρω για 

τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστη

ρίου από αφίσες και άλλα ενημερωτικά 

έντυπα τα οποία είχαν ετοιμασθεί ειδικά 

για την εκδήλωση αυτή και ευρίσκονταν 

στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ερ

γαστηρίου Γαία στο θεματικό περίπτερο 

για το περιβάλλον.
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Βραβείο ύψους ΛΚ 1.000 απένειμε εις 

μνήμην της Έλλης Παναγιώτη Μαλλή το 

Ίδρυμα Παναγιώτη και Έλλης Μαλλή, Η 

Παναγία της Λύσης, στον Πέτρο Δημητρί

ου, απόφοιτο του Τμήματος Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστημών. Το βραβείο 

απονέμεται κάθε χρόνο σε εκτοπισμένο 

τελειόφοιτο του Πανεπιστημίου Κύπρου 

που σημειώνει την υψηλότερη ακαδη

μαϊκή επίδοση.

Η απονομή του Βραβείου έγινε από 

το σύζυγο της εκλιπούσας, κ. Παναγιώτη 

Μαλλή, παρουσία του Πρύτανη, Καθηγη

τή Σταύρου Α. Ζένιου, του Αντιπρύτανη 

Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Δι

οίκησης, Καθηγητή Αντώνη Κ. Κάκα και 

άλλων αξιωματούχων του ιδρύματος.

Ν Ε Α

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Συμπληρώθηκε με επιτυχία η πρώ

τη έκθεση του Προγράμματος Αρχιτε

κτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου 

κατά την οποία προβλήθηκαν εργασίες 

φοιτητών από όλα τα μαθήματα που 

προσφέρθηκαν μέχρι τώρα στο Τμήμα. 

Η έκθεση άνοιξε στις 22 Δεκεμβρίου 

2006, στο ισόγειο του κτηρίου της αρ

χιτεκτονικής στην Οδό Λήδρας 68. Σε 

αυτήν παρευρέθηκαν ο Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο Πρόε

δρος της συμβουλευτικής επιτροπής 

του προγράμματος αρχιτεκτονικής,  

κ. Θεοχάρης Δαυίδ, καθηγητές από δι

άφορες Σχολές, φοιτητές και γονείς, 

καθώς και πολλοί αρχιτέκτονες, που εί

χαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη 

δουλειά που γίνεται στο Τμήμα από την 

έναρξη της λειτουργίας του το 2005. Η 

δεξίωση που ακολούθησε στον πεζό

δρομο της Λήδρας, έδωσε την ευκαιρία 

για πολλές εποικοδομητικές συζητήσεις. 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του για 

κοινωνική παρουσία και συνεισφορά, το 

τμήμα της Αρχιτεκτονικής σκοπεύει να 

κάνει την έκθεση αυτή ετήσιο θεσμό.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  
ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ EUROPAN ΕΥΡΩΠΗΣ

Ο Σωκράτης Στρατής, Λέκτορας στο 

Τμήμα Αρχιτεκτονικής της Πολυτεχνικής 

Σχολής, διορίστηκε μέλος του Επιστημο

νικού Συμβουλίου του Europan Ευρώπης.

Το Europan είναι ένας θεσμός διαγω

νισμών αρχιτεκτονικών ιδεών για νέους 

αρχιτέκτονες κάτω των σαράντα ετών. Το 

Συμβούλιο απαρτίζεται από δέκα ακαδη

μαϊκούς και επαγγελματίες αρχιτέκτονες 

από διάφορες χώρες της Ευρώπης και ο 

ρόλος του επικεντρώνεται στον καθορι

σμό κατευθύνσεων του θεσμού σχετικά 

με την ευρωπαϊκή αστικότητα και τη με

λέτη μεθόδων του αστικού σχεδιασμού.

Κάθε δυο χρόνια περίπου προκη

ρύσσονται ταυτόχρονα αρχιτεκτονικοί 

διαγωνισμοί σε 70  75 ευρωπαϊκές πό

λεις. Ο στόχος του θεσμού είναι να τρο

φοδοτήσει με ιδέες τους σύγχρονους 

αστικούς προβληματισμούς και να δη

μιουργήσει μια κουλτούρα αστικού σχε

διασμού μέσα από την τριβή με τις δη

μοτικές αρχές των ευρωπαϊκών πόλεων, 

τους νέους αρχιτέκτονες, τους επιφανείς 

επαγγελματίες αρχιτέκτονες και τους 

ακαδημαϊκούς.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΛΛΗ ΣΕ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟ
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Ν Ε Α

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
MASTER Of BUSiNESS AdMiNiSTRATiON (ΜΒΑ)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου από την 

εγκαθίδρυσή του έχει επιδείξει αριθμό 

σημαντικών επιτευγμάτων καθώς και τη 

δέσμευσή του για την προώθηση της επι

στήμης και της γνώσης με τη διδασκαλία 

και την έρευνα. Συνεχίζοντας την προ

σπάθεια αυτή, το Τμήμα Δημόσιας Διοί

κησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει 

δημιουργήσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμ-

μα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA). Το 

Πρόγραμμα αποσκοπεί στη διαμόρφωση 

διοικητικών στελεχών με όραμα τα οποία, 

στηριζόμενα στις γνώσεις και τα εφόδια 

που θα αποκομίσουν, θα μπορέσουν 

να ηγηθούν των οργανισμών τους στην 

τοπική και διεθνή επιχειρηματική κοινό

τητα. Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου να κτίσει γέφυρες 

επικοινωνίας με τον επιχειρηματικό κό

σμο και να προωθήσει έννοιες όπως είναι 

η καινοτομία, η συνεργασία και η κοινω

νική επιχειρηματική υπευθυνότητα.

Η αποστολή του προγράμματος είναι, 

“Η παροχή μιας μοναδικής εκπαιδευτι

κής εμπειρίας στη Διοίκηση Επιχειρήσε

ων σε μεταπτυχιακό επίπεδο και η καθι

έρωση του Προγράμματος ΜΒΑ ως του 

καλύτερου στην ευρύτερη περιοχή, το 

οποίο θα διαμορφώνει ηγέτες με όραμα 

στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.”

 Το πρόγραμμα ΜΒΑ αποτελεί ένα 

από τα πρώτα αυτοχρηματοδοτούμενα 

μεταπτυχιακά προγράμματα του Παν

επιστημίου Κύπρου. Προσφέρονται τα 

ακόλουθα δύο προγράμματα:

n	 	Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοί-

κηση Επιχειρήσεων (MBA)  πλήρους, 

μονοετούς φοίτησης

n	 	Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα στη Δι-

οίκηση Επιχειρήσεων (Επαγγελματικό 

MBA)  μερικής, διετούς φοίτησης.

Το Επαγγελματικό ΜΒΑ ξεκίνησε το 

Σεπτέμβριο του 2006 και απευθύνεται 

σε εργαζόμενους επαγγελματίες οι οποί

οι επιθυμούν να βελτιώσουν τις ηγετικές 

και διοικητικές τους ικανότητες. Το Σε

πτέμβριο του 2007 αναμένεται να ξεκι

νήσει και το Πρόγραμμα ΜΒΑ πλήρους 

φοίτησης. Με απόφαση της πολιτείας 

και της Συγκλήτου προσφέρονται ξεχω

ριστά ακροατήρια στην Ελληνική και την 

Αγγλική γλώσσα.

Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί 

σύμφωνα με προγράμματα ΜΒΑ που 

προσφέρονται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, 

ακολουθώντας τις τάσεις και τις ανάγκες 

στο διεθνή επιχειρηματικό κόσμο. Για την 

ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτεί

ται η συμπλήρωση δέκα εννέα μαθημά

των και η εκπόνηση της Εφαρμοσμένης 

Επιχειρηματικής Μελέτης. Η δομή του 

προγράμματος ακολουθεί τα ευρωπαϊ

κά πρότυπα για συσσώρευση πιστωτι

κών μονάδων (European Credit Transfer 

System, ECTS), το οποίο επιτρέπει την 

εύκολη σύγκριση των προγραμμάτων 

σπουδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Δι-

οίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) πραγματο

ποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

τη Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2006. Την 

παρουσίαση προσφώνησαν ο Υπουρ

γός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι

σμού κ. Γιώργος Λιλλήκας, ο Πρόεδρος 

του Συμβουλίου, κ. Κίκης Λαζαρίδης και 

ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθη

γητής Σταύρος Ζένιος.

Επίσης, στις 910 Σεπτεμβρίου πραγ

ματοποιήθηκε στην Πάφο το σεμινάριο 

με τίτλο, Team Building με τη συμμετοχή 

των πρώτων μεταπτυχιακών φοιτητών 

του επαγγελματικού προγράμματος 

ΜΒΑ και καθηγητών του προγράμμα

τος. Στόχοι του σεμιναρίου, το οποίο 

οργανώθηκε από το Τμήμα Δημόσιας 

Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 

ήταν μεταξύ άλλων η καλύτερη γνωρι

μία των φοιτητών και των καθηγητών 

και η δημιουργία ομαδικού πνεύματος 

μεταξύ των φοιτητών.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 

προγράμματος, φιλοξενήθηκαν διακε

κριμένοι ομιλητές που έδωσαν διαλέξεις 

στους φοιτητές του ΜΒΑ και απάντησαν 

σε διάφορα ερωτήματά τους.

n	 	Το Πρόγραμμα φιλοξένησε την Κα

θηγήτρια Pratima Bansal από το Ivey 

School of Business του Πανεπιστημίου 

Western Ontario (Καναδά), η οποία 

ανέπτυξε το θέμα, Social Responsibility 

and Sustainability: Definitions, Descrip-

tions and Applications to Business.

n	 	Οι κ. Νώντας Μεταξάς, Γενικός Διευ

θυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών 

Κύπρου (ΧΑΚ) και Άκης Κλεάνθους, 

Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ, 

μίλησαν για τους νέους στόχους και 

το στρατηγικό σχέδιο του ΧΑΚ και τις 

βασικές αλλαγές που προέκυψαν από 

την εφαρμογή της κοινής πλατφόρ

μας του ΧΑΚ και του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών.

n	 	Πραγματοποιήθηκε επίσης διάλεξη 

από τον κ. Μάριο Κληρίδη, Διευθυντή 

του Τμήματος Διοίκησης Κινδύνου 

της Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Πρό

εδρο της κεφαλαιαγοράς Κύπρου), 

με θέμα, Cyprus International Capital 

Markets.

n	 	Για την υιοθέτηση του Ευρώ στην 

Κύπρο, τις προκλήσεις και τις προ

οπτικές του, μίλησε ο κ. Γιώργος Κυ

ριάκου, Αναπληρωτής Διευθυντής 

του Τμήματος Χρηματοοικονομικής 

Έρευνας στην Κεντρική Τράπεζα της 

Κύπρου.

Το πρώτο τρίμηνο του 2007, το πρό

γραμμα ΜΒΑ θα διοργανώσει παρουσία

ση των προγραμμάτων κατά την οποία 

οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να γνω

ρίσουν το ακαδημαϊκό και το διοικητικό 

προσωπικό του προγράμματος και να 

υποβάλουν τις ερωτήσεις τους. Λεπτο

μέρειες για την παρουσίαση θα ανακοι

νωθούν σύντομα.

Τέλος, το πρόγραμμα ΜΒΑ, έχει 

εξασφαλίσει αριθμό χορηγιών για υπο

τροφίες και βραβεία από οργανισμούς 

όπως είναι, η Amberia Global Ventures 

Ltd, η Ελληνική Τράπεζα, Λαϊκή Τρά

πεζα, η Τράπεζα Κύπρου, η Αρχή Τη

λεπικοινωνιών Κύπρου, και η ENet 

Solutions Ltd.

Πληροφορίες: Γραφείο ΜΒΑ του Παν

επιστημίου Κύπρου, τηλ. 2289 2413/15 ή 

στην ιστοσελίδα, www.mba.ucy.ac.cy
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Ν Ε Α

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ  
ΑΠΟ ΤΟΝ 7Ο ΑΙΩΝΑ Π.Χ. ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Το Τμήμα Κλα

σικών Σπουδών και 

Φιλοσοφίας και το 

Κέντρο Μελετών της 

Ιεράς Μονής Κύκκου 

παρουσίασαν από 

κοινού την Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2006, 

στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου το βιβλίο του Ομότιμου Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Επι

σκέπτη Καθηγητή του Τμήματος Κλασικών 

Σπουδών και Φιλοσοφίας, κ. Χαράλαμπου 

Συμεωνίδη, Ιστορία της κυπριακής διαλέκτου 

από τον 7ο αιώνα π.Χ. έως σήμερα, Κέντρο Με

λετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 2006. 

Πρόκειται για το πρώτο βιβλίο διεθνώς που 

παρακολουθεί την εξέλιξη της κυπριακής δια

λέκτου από την αρχαιότητα έως σήμερα. Την 

εκδήλωση προλόγισε εκ μέρους του εκδότη 

ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστη

μίου Κύπρου κ. Ιωάννης Θεοχαρίδης, ενώ την 

επιστημονική παρουσίαση έκανε η Αναπλη

ρώτρια Καθηγήτρια της Γλωσσολογίας και 

Πρόεδρος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών 

και Φιλοσοφίας, κ. Άννα Παναγιώτου.

Όπως υπογράμμισε η παρουσιάστρια 

του έργου, ιστορίες της κυπριακής διαλέκτου 

υπάρχουν πολλές, άλλες επιστημονικά επαρ

κείς, άλλες όχι, άλλες ξεπερασμένες πια υπό 

τη σύγχρονη οπτική και μεθοδολογία, άλλες 

όχι. Η σημαντικότερη όμως αρετή αυτού του 

βιβλίου είναι η ισόρροπη παρουσίαση της δια

χρονικής εξέλιξης της κυπριακής, εγχείρημα 

δυσκολότατο αυτό καθ’ αυτό, ακόμα και για 

έργα εκλαϊκευτικά, πόσο μάλλον επιστημο

νικά, καθώς χρειάζεται παιδεία σφαιρική και 

εις βάθος κατανόηση των προβλημάτων δια

φόρων εποχών. Με αυτή τη μελέτη και ο επι

στήμονας που ενδιαφέρεται για τη διαχρονική 

εξέταση της κυπριακής, χωρίς να παραγνωρί

ζει τη συγχρονική ανάλυση, έχει ό,τι χρειάζεται 

από πηγές και ερμηνεία, όπως έχει την ευκαι

ρία και ο μη ειδικός που από αγάπη στη ντο

πιολαλιά του θέλει να μάθει κάτι περισσότερο 

από αυτό που γνωρίζει έτσι κι αλλιώς ως φυσι

κός ομιλητής, τα «γιατί» και τα «πώς» της. Όλα 

αυτά γραμμένα καθαρά και με νηφαλιότητα, 

ένα βιβλίο γραμμένο για να χρησιμοποιηθεί 

από τους ειδικούς αλλά και να διαβασθεί από 

μη ειδικούς που θα επιθυμούσαν να μάθουν 

για την ιστορία της κυπριακής διαλέκτου.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2007 πραγμα

τοποιήθηκαν οι ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις 

του ακαδημαϊκού και του διοικητικού προ

σωπικού του Πανεπιστημίου αντίστοιχα.

Στόχος των Γενικών Συνελεύσεων ήταν η 

ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της διοίκησης 

του ιδρύματος και του προσωπικού ανα

φορικά με το κείμενο με τους στόχους της 

Πρυτανείας για την επόμενη τετραετία, το 

οποίο διανεμήθηκε σε όλο το προσωπικό σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Ο διάλογος που προέκυψε ανάμεσα στην 

Πρυτανεία και το προσωπικό του ιδρύματος 

με αφορμή τον στρατηγικό προγραμματι

σμό για το 20072010 ήταν ιδιαίτερα γόνι

μος και δημιουργικός και οι πλείστες από τις 

παρατηρήσεις και τις προτάσεις που κατατέ

θηκαν στις Συνελεύσεις θα ενσωματωθούν 

στο έγγραφο ή θα διαμορφωθούν ανάλογα 

ώστε να προωθηθούν στις αρμόδιες συγ

κλητικές ή άλλες επιτροπές προς έγκριση.

Μπορείτε να βρείτε το κείμενο με τίτλο, 

Στρατηγικός Προγραμματισμός 2007-2010 

στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στη 

διεύθυνση:

http://www.ucy.ac.cy/~rector/messag

es/Anakoinoseis/Stratigikos2007_2010.pdf

ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης 

(ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) οργάνωσε με επιτυχία διήμε

ρο σεμινάριο με τίτλο, Οικοδομισμός και 

Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πλη-

ροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη 

Μαθησιακή Διαδικασία. Το σεμινάριο διε

ξήχθηκε στις 1213 Δεκεμβρίου 2006 και 

απευθυνόταν σε όλα τα μέλη του ειδικού 

εκπαιδευτικού προσωπικού και στους ει

δικούς επιστήμονες που διδάσκουν στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ομιλήτρια του σεμιναρίου ήταν η 

Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τε

χνολογίας του Τμήματος Επιστημών της 

Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. 

Χαρούλα Αγγελή και το παρακολούθη

σαν συνολικά δέκα πέντε διδάσκοντες 

αντιπροσωπεύοντας όλες τις Σχολές.

Κατά τη διάρκεια του οκτάωρου αυ

τού σεμιναρίου ιδιαίτερη έμφαση δόθη

κε σε θέματα που συνοψίζονται στις επι

δράσεις του οικοδομισμού στη μεθοδο

λογία της διδασκαλίας και στο σχεδιασμό 

εκπαιδευτικού λογισμικού, στις ΤΠΕ και 

στο γνωστικό φορτίο, στην παιδαγωγική 

γνώση του περιεχομένου που σχετίζεται 

με τις ΤΠΕ και στις μεθοδολογικές διαδι

κασίες για τα στάδια σχεδιασμού μάθη

σης με τις ΤΠΕ.

Από την ανατροφοδότηση που πήρε το 

ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. από τους συμμετέχοντες, μέσω 

ερωτηματολογίου αξιολόγησης θα έχει τη 

δυνατότητα να περιλάβει τις εισηγήσεις των 

συμμετεχόντων στα επόμενα εκπαιδευτικά 

σεμινάρια που προγραμματίζονται.

Πληροφορίες: ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., Λεωφ. Αγλαν

τζιάς 12, Κτήριο Αθηνά, Μεσόροφος, τηλ: 

2233 5077, εσωτ. 28 και στην ιστοσελίδα 

http://www.ucy.ac.cy/~kedima
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1Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έμπρακτη απόδειξη της σημασίας που 

αποδίδει πλέον η Ευρώπη σε θέματα δια

σφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκ

παίδευση, αποτελεί η επιτυχής οργάνωση 

του 1ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ για Διασφάλιση 

Ποιότητας με ειδικό θέμα την ενσωμάτωση 

της κουλτούρας της ποιότητας στα ιδρύ

ματα ανώτατης εκπαίδευσης. Το φόρουμ, 

το οποίο φιλοξενήθηκε από το Τεχνολογι

κό Πανεπιστήμιο του Μονάχου στις 2325 

Νοεμβρίου 2006, οργανώθηκε από κοι

νού από το Σύνδεσμο Πανεπιστημίων της 

Ευρώπης (EUA), τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο 

Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας στην Τρι-

τοβάθμια Εκπαίδευση (ENQA), το Σύνδεσμο 

Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκ-

παίδευσης (EURASHE) και την 

Ένωση Εθνικών Φοιτητικών 

Ενώσεων της Ευρώπης (ESIB) 

με την υποστήριξη της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης κάτω από 

το πρόγραμμα Σωκράτης. 

Σημειώνεται ότι οι τέσσερις 

οργανωτές είναι οι οργανι

σμοί (γνωστοί ως η ομάδα 

των «Ε4») στους οποίους 

ανατέθηκε από τη Σύνοδο 

των Υπουργών στο Βερολί

νο (Σεπτέμβριος 2003) να προτείνουν τα 

πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές 

για τη διασφάλιση ποιότητας στον ενιαίο 

ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης, 

στο πλαίσιο της διαδικασίας της Bologna. 

Η πρόταση των Ε4 υιοθετήθηκε αυτούσια 

από τη Σύνοδο των Υπουργών στο Bergen 

(Μάιος 2005).

Οι κύριες επιδιώξεις της διαδικασίες 

της Bologna, οι οποίες είναι αλληλένδετες 

μεταξύ τους, είναι η αμοιβαία αναγνώ

ριση ακαδημαϊκών προσόντων και κατ’ 

επέκταση η προώθηση της οριζόντιας και 

κάθετης κινητικότητας εντός Ευρώπης σε 

ευρεία κλίμακα. Ο κοινός παρανομαστής 

των επιδιώξεων αυτών είναι η οικοδόμη

ση εμπιστοσύνης στην προσφερόμενη 

εκπαίδευση, που μπορεί να επιτευχθεί 

με την υιοθέτηση και εφαρμογή κοινών 

προτύπων και μέτρων για τη διασφάλιση 

της ποιότητας και την ενσωμάτωση κουλ

τούρας της ποιότητας εντός των ιδρυμά

των ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι σκοποί του 1ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ 

για Διασφάλιση Ποιότητας, στο οποίο συμ

μετείχαν γύρω στους 350 σύνεδρους από 

42 χώρες, πρωτίστως χώρες που συμμε

τέχουν στη διαδικασία της Bologna αλλά 

και εκτός (Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζη

λανδία και Νότιος Αφρική), ήταν οι ακό

λουθοι τρεις:

n	 	Η εγκαθίδρυση ενός ευρωπαϊκού 

φόρουμ για διάλογο ανάμεσα στους 

εμπλεκόμενους με στόχο την επί

τευξη συναίνεσης αναφορικά με το 

πώς οι εξελίξεις σε εσωτερική και 

εξωτερική διασφάλιση ποιότητας θα 

πρέπει να προσαρμοστούν στο με

ταβαλλόμενο σκηνικό της ανώτατης 

εκπαίδευσης.

n	 	Η προαγωγή μίας έγκυρης προσέγγι

σης στη διασφάλιση ποιότητας, που 

να ενθαρρύνει την ανάπτυξη εντός 

των ιδρυμάτων εσωτερικών μηχανι

σμών διασφάλισης της ποιότητας, και 

να στοχεύει στο κατάλληλο ισοζύγιο 

ανάμεσα στην υλοποίηση των ανα

γκαίων εργαλείων τα οποία θα δια

σφαλίζουν την ποιότητα και την ανάγ

κη να προωθείται η δημιουργικότητα 

στην έρευνα και την εκπαίδευση.

n	 	Η προώθηση της έρευνας σε θέματα 

διασφάλισης ποιότητας.

Το πρόγραμμα του φόρουμ περιελάμβανε 

ομιλίες κατόπιν πρόσκλησης, παρουσιάσεις 

μελετών περίπτωσης (case studies), συζη

τήσεις σε ομάδες εργασίας και debates. 

Παρόλο που υπήρχαν διιστάμενες από

ψεις, εκείνο που πραγματικά έμεινε από 

την όλη συζήτηση ήταν ότι δεν υπάρχει 

πλέον επιλογή ως προς την 

προώθηση ή μη διαδικα

σιών διασφάλισης της ποι

ότητας. Η διασφάλιση ποι

ότητας αναμένεται να είναι 

και πάλι το κυρίαρχο θέμα 

κατά την επικείμενη σύνοδο 

των Υπουργών στο Λονδίνο 

το 2007, όπου προγραμματί

ζεται να ληφθούν οι σχετικές 

αποφάσεις αναφορικά με τη 

δημιουργία και διαχείριση 

του Ευρωπαϊκού Μητρώου Αξιόπιστων 

Φορέων Διασφάλισης Ποιότητας. Τα γε

νικά πορίσματα του 1ου Ευρωπαϊκού Φό

ρουμ για τη Διασφάλιση Ποιότητας θα κω

δικοποιηθούν για τελική προώθηση, μέσω 

των σχετικών καναλιών, στη σύνοδο των 

Υπουργών. Λόγω της σημασίας και του με

γάλου ενδιαφέροντος που έχει το θέμα της 

διασφάλισης ποιότητας, έχει αποφασιστεί 

η διεξαγωγή του φόρουμ σε ετήσια βάση, 

με σκοπό να προσφέρει ένα βήμα διαλό

γου ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους και 

να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ των δια

φόρων αναγκών και απόψεων.
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ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Χορευτικός Όμιλος του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων και 

των δραστηριοτήτων για τον εορτασμό της 

επετείου των 15 χρόνων λειτουργίας του, δι

οργάνωσε στο ξενοδοχείο Cleopatra, το Σάβ

βατο, 6 Ιανουαρίου 2007, βραδιά επανασύν

δεσης. Πρωτεργάτης της προσπάθειας αυτής 

αποτέλεσε μια επιτροπή η οποία αποτελείτο 

τόσο από υφιστάμενα όσο και απόφοιτα 

μέλη του συγκροτήματος του Χορευτικού 

Ομίλου, τα οποία συνεργάστηκαν γόνιμα και 

αποτελεσματικά ειδικά για τον στόχο αυτό 

και την πραγμάτωσή του.

Η βραδιά άρχισε με την ομιλία της προέ

δρου του Χορευτικού Ομίλου κυρίας Εύης Νι

κολάου, ακολούθησε το σβήσιμο των κεριών 

της τούρτας για τα δεκαπεντάχρονα του Ομί

λου καθώς και η προβολή ολιγόλεπτου «κλιπ» 

με στιγμιότυπα από παραστάσεις και άλλες 

ποικίλες δραστηριότητες του ομίλου, που 

πραγματοποιήθηκαν στα δεκαπέντε χρόνια 

δράσης του. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με 

ένα επίσημο δείπνο και ένα πλούσιο, εντυπω

σιακό πρόγραμμα από το παρόν συγκρότημα 

του ομίλου, το οποίο έδωσε και το έναυσμα 

για το γλέντι. Η προσέλευση και το ενδιαφέ

ρον των απόφοιτων μελών ήταν πραγματικά 

συγκινητικό, έτσι παλιοί και νέοι, χοροδιδά

σκαλοι και μαθητές, γιόρτασαν όλοι μαζί τα 

«γενέθλια» του ομίλου τους! Στην εκδήλωση 

παρευρέθηκαν επίσης ο Καθηγητής Χρίστος 

Ν. Σχίζας, Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, 

Οικονομικών και Διοίκησης, ο κ. Φίλιππος 

Παττούρας, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπου

δών και Φοιτητικής Μέριμνας, καθώς και ο  

κ. Πατρίκιος Κωνσταντίνου, Πρόεδρος της 

Φοιτητικής Ένωσης Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αξιοσημείωτη ήταν και η δημιουργία λευ

κώματος, το οποίο μοιράστηκε για πρώτη 

φορά την βραδιά εκείνη και το οποίο κατα

γράφει το πλούσιο έργο που έχει να επιδείξει 

ο όμιλος στην πάροδο των τελευταίων 15 

χρόνων. Το επετειακό αυτό λεύκωμα απο

τελεί ένα μέσο διάδοσης της κυπριακής πα

ράδοσης, της κουλτούρας και της ιστορίας 

σε μια εποχή κατά την οποία προβάλλεται 

επιτακτικά η ανάγκη των ατόμων και των κοι

νωνιών να γνωρίσουν την ιστορική και πολιτι

στική φυσιογνωμία κάθε τόπου.

Η βραδιά επανασύνδεσης στέφθηκε με 

απόλυτη επιτυχία και φέρνοντας κοντά ξανά 

παλιούς και καινούριους «φίλους» του ομί

λου, γιόρτασε πραγματικά τα 15 χρόνια ζωής 

και προσφοράς του.

Ο χορευτικός όμιλος Πανεπιστημίου Κύ

πρου επιφυλάσσεται και υπόσχεται πολλές 

νέες εκπλήξεις και ένα πρωτότυπο, φαντα

σμαγορικό πρόγραμμα, γεμάτο φαντασία και 

έμπνευση, στις παραστάσεις που θα δοθούν 

στις 27 και 28 Φεβρουαρίου, καθώς και την 1η 

Μαρτίου 2007, στην Αίθουσα Τελετών Πανε

πιστημίου Κύπρου.

Πληροφορίες: κ. Eύη Νικολάου, Πρόεδρος 

του Χορευτικού Ομίλου, τηλ: 9974  9114.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ  
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 1ο Συνέ

δριο του Ομίλου Φιλοσοφίας το οποίο οργα

νώθηκε για τον εορτασμό της Παγκόσμιας 

Ημέρας Φιλοσοφίας. Οι φοιτητές ανταπο

κρίθηκαν στο κάλεσμα του Ομίλου και είχαν 

έτσι την ευκαιρία να ακούσουν τις απόψεις 

σημαντικών προσωπικοτήτων του τόπου, 

να συζητήσουν μαζί τους και να θέσουν τις 

δικές τους απόψεις επί των θεμάτων.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη 

μορφή τριών διαλέξεωνσυζητήσεων, εκά

στη των οποίων είχε διαφορετική θεματι

κή και σε καθεμία από τις οποίες έλαβαν 

μέρος αξιόλογοι επιστήμονες οι οποίοι 

πραγματεύθηκαν και ανέλυσαν διεξοδικά 

ζητήματα που πραγματικά ενδιαφέρουν, 

δημιουργούν έντονους προβληματισμούς 

και χρήζουν ιδιαίτερου προβληματισμού 

και αντιμετώπισης.

Το συνέδριο χαιρέτισαν, κατά την έναρ

ξή του στις 13 Νοεμβρίου 2006, ο Πρόε

δρος του Ομίλου Φιλοσοφίας κ. Χρίστος 

Παπαελισσαίος, η Πρόεδρος του Τμήμα

τος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, κ. 

Άννα ΠαναγιώτουΤριανταφυλλοπούλου 

και η κ. Γεωργία Χόπλαρου εκ μέρους της 

αντιπροσωπείας της UΝESCO στην Κύ

προ. Η συζήτηση την πρώτη βραδιά είχε 

θεματικό άξονα, Η Φιλοσοφία γεφυρώνει 

τη διαφορετικότητα. Καλεσμένοι ομιλητές 

ήταν η κ. Ελένη Καλοκαιρινού, Επίκουρος 

Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και ο κ. Κλείτος 

Ιωαννίδης, ΦιλόσοφοςΘρησκειολόγος. 

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η φοι

τήτρια των Κλασικών Σπουδών και Φιλο

σοφίας κ. Μαρία Παπαστεφάνου.

Η δεύτερη συζήτηση, η οποία πραγμα

τοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2006, είχε 

θέμα, Ψυχολογία του σεξ. Ομιλητές τη βρα

διά αυτή ήταν ο Δρ Γιάγκος Μικελλίδης, 

Ειδικευμένος Ψυχίατρος και ο κ. Κλείτος 

Ιωαννίδης. Την όλη εκδήλωση συντόνισε 

η φοιτήτρια των Κλασικών Σπουδών και 

Φιλοσοφίας κ. Αντιγόνη Γεωργίου.

Στην τρίτη και τελευταία διάλεξη, στις 

20 Νοεμβρίου 2006, οι καλεσμένοι πραγ

ματεύθηκαν το κοινωνικό ζήτημα, Μονα-

ξιά - Χαμηλή Αυτοπεποίθηση - Κατάθλιψη. 

Η επιστημονική προσέγγιση του ζητήμα

τος έγινε από τον Ιωάννη Χριστοδούλου, 

Λέκτορα Φιλοσοφίας, τον Δρα Γιάγκο Μι

κελλίδη και τον κ. Κλείτο Ιωαννίδη. Την συ

ζήτηση συντόνισε η φοιτήτρια των Κλασι

κών Σπουδών και Φιλοσοφίας κ. Κουλιάνα 

Αναστασίου.
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ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΡΨΙΧΟΡΙΑΣ

Οι διακοπές των Χριστουγέννων έφτα

σαν πλέον στο τέλος τους... Επιστροφή 

και πάλι στο Πανεπιστήμιο! Τέρμα ο πρω

ινός ύπνος και τα χουζουρέματα, τέρμα οι 

ατέλειωτες βόλτες στα καταστήματα, στις 

καφετέριες και στα μπαράκια. Τι αν και πέ

ρασαν όμως οι γιορτές; Σημασία δεν έχει το 

γεγονός πως οι γιορτινές μέρες πέρασαν, 

σημασία έχει το κατά πόσο βιώσαμε τις 

μέρες αυτές, το κατά πόσο μπήκαμε στο 

πνεύμα των ημερών αυτών, το κατά πόσο 

δημιουργήσαμε και ζήσαμε ωραίες στιγ

μές... Αυτό άλλωστε είναι και το μόνο που 

μένει, αν το καλοσκεφτεί κανείς...

Ο όμιλος Τερψιχορίας, κινήθηκε στο 

πνεύμα των ημερών αυτών... «Τα Χριστού

γεννα είναι γιορτή αγάπης» συνηθίζουν 

να λένε πολλοί. Μα άλλο να λες και άλλο 

να πράττεις. Όλα τα μέλη λοιπόν του ομί

λου έδωσαν σάρκα και οστά στο σλόγκαν 

που προαναφέρθηκε. Η αλήθεια είναι πως 

εδούλεψαν σκληρά, μα η δουλειά τους δεν 

πήγε χαμένη. Οι κόποι τους τελικά απέδω

σαν καρπούς και ο στόχος που έθεσαν εκ

πληρώθηκε.

Στόχος του ομίλου λοιπόν ήταν η συγ

κέντρωση ενός σεβαστού ποσού μέσα 

από τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 

του ομίλου και η προσφορά του ποσού 

αυτού σε ένα ευαγές ίδρυμα. Μετά από 

συνεδρίαση του, το συμβούλιο του ομίλου 

εισηγήθηκε πως τα χρήματα, που θα συγ

κεντρώνονταν μέσα από τις χριστουγεννι

άτικες συναυλίες της χορωδίας του, δεν θα 

φυλάγονταν για χρήση του ομίλου και ενί

σχυση του ταμείου του, αλλά θα προσφέ

ρονταν στο Ίδρυμα Θεοτόκος. Η ιδέα αυτή 

παρουσιάσθηκε σ’ όλα τα μέλη του ομίλου 

και έγινε φυσικά ομόφωνα αποδεκτή.

Η απόφαση λοιπόν αυτή απετέλεσε κι

νητήρια δύναμη και έτσι ο όμιλος έβαλε 

μπρος. Οι πρόβες ήταν τακτικές και όσο 

πλησίαζε ο Δεκέμβριος πύκνωναν όλο και 

περισσότερο. Δευτέρες πρόβαρε η ορχή

στρα, Τετάρτες πρόβαρε η χορωδία, και 

λίγο αργότερα προστέθηκαν και κάποιες 

πρόβες τα σαββατοκύριακα. Όλοι μπήκαν 

στο πνεύμα των γιορτών από πολύ νωρίς, 

μα αυτό ήταν και το ωραιότερο απ’ όλα. Το 

τραγούδι και η μουσική ταξίδευε όλα τα 

μέλη μακριά από τα βιβλία και όλες τους τις 

υποχρεώσεις. Ήταν το ωραιότερο διάλειμ

μα και μια γλυκιά γεύση απ’ τις γιορτές που 

όλο και πλησιάζαν.

Στις 28/11/06 ημέρα Τρίτη και λίγο πριν 

το τέλος του Χειμερινού εξαμήνου, τα μέλη 

του ομίλου τραγούδησαν χριστουγεννιάτι

κες μελωδίες μέσα στην αυλή του Πανεπι

στημίου. Πολλοί συμφοιτητές τους έκαναν 

μια στάση, τραγούδησαν μαζί τους και 

ενίσχυσαν την πρόσπάθεια τους. Η μικρή 

συναυλία που έδωσαν εντός του Πανεπι

στημίου, αποτέλεσε και τον πρώτο τους 

σταθμό γιατί στη συνέχεια ακολούθησαν 

και άλλες δύο συναυλίες.

Δεύτερος μας σταθμός ήταν η οδός 

Λήδρας, όπου και τα μέλη του ομίλου 

τραγούδησαν στις 22/12/06 ημέρα Πα

ρασκευή. Το κρύο τσουχτερό, μα αυτό 

δεν τους πήρε από κάτω. Η ατμόσφαιρα 

άλλωστε ήταν μαγευτική. Λαμπιόνια και 

στολισμένες βιτρίνες, περαστικοί πηγαι

νοέρχονταν στους στολισμένους δρόμους 

και ένα μεγάλο μπουλούκι από παιδιά και 

μεγάλους να μας κυκλώνει και να τραγου

δά μαζί μας γνωστούς χριστουγεννιάτι

κους σκοπούς.

Τρίτος και τελευταίος σταθμός ήταν 

η γνωστή σε όλους πλέον «Παραμυθού

πολη» στην οποία τα μέλη του ομίλου 

τραγούδησαν το επόμενο βράδυ, στις 

23/12/06, ημέρα Σαββάτο. Κάπου λοιπόν 

εκεί, ανάμεσα στο καρουζέλ και στα άλλα 

περιπτεράκια, γίναμε κι εκείνοι μικρά παι

διά και τραγούδησαν για τα παιδιά στο 

Ίδρυμα Θεοτόκος.

Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί, 

πως το πρωινό της ίδιας μέρας η χορωδία 

πέρασε από το Μακάρειο Νοσοκομείο Λευ

κώσιας και εκεί τερψιχόροι και τερψιχόρες, 

τραγούδησαν τα κάλαντα στα παιδιά της 

παιδιατρικής, παιδοχειρουργικής και παι

δοογκολογικής πτέρυγας. Προσέφεραν 

στα παιδιά παραμυθάκια και άλλα δωρά

κια, μα το σημαντικότερο απ’ όλα είναι πως 

πήραμε μαζί τους την αγάπη και ένα χαμό

γελο από τα παιδιά αυτά.

Στις 24/12/06, ημέρα Κυριακή επισκέ

φτηκαν τον Παιδίατρο και διευθυντή του 

ιδρύματος Θεοτόκος κ. Αμέρικο Αργυρίου 

στον οποίο και προσέφεραν το ποσό των 

£200 το οποίο συγκεντρώθηκε. Ο σκοπός 

είχε επιτευχθεί και σε αυτό τα μέλη του 

ομίλου αισθάνονται ευγνώμονες προς τον 

κόσμο που τους στήριξε. Όσο για τα ίδια τα 

μέλη, η αμοιβή τους ήταν τεράστια. Ωραί

ες και αξέχαστες στιγμές, γλυκιές αναμνή

σεις και μια τρομερή εμπειρία. Τερψιχόροι 

και Τερψιχόρες να ‘στε πάντα καλά να πάτε 

και για άλλα...
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Προσλήψεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Μιχαήλ Μιχάλης, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπου-

δών, Λέκτορας, 02/01/07

Sagaster Borte, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, 

Επίκουρη Καθηγήτρια, 22/01/07

Επισκέπτες καθηγητές

Sakhatova Gulshen, University of Giessen, Επίκουρη Καθηγή

τρια στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Βογιατζάκη Ευαγγελία, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Επίκουρη Λέ

κτορας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Καναβού Νικολέττα, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Επισκέ

πτρια Λέκτορας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Μανωλίτσης Γιώργος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επίκουρος Καθη

γητής στο Τμήμα Επιστημών Αγωγής

Χατζηιωάννου Χάρης, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Κλασι-

κών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Προσλήψεις Διοικητικού Προσωπικού

Θεοδώρου Θεόδωρος, Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Λογι

στικός Λειτουργός, 08/01/07

Πελαγίας Μαρίνος, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέ

ριμνας (Θέματα Αθλητισμού), Λειτουργός Πανεπιστημίου (Σ), 

01/12/06

Πισσαρίδης Κλεάνθης, Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, Λογι

στής, 03/01/07

Παραιτήσεις Διοικητικού Προσωπικού

Μπομπορίδης Κωνσταντίνος, Τμήμα Φυσικής, Τεχνικός, 

31/12/06

Παραιτήσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Πασιαρδής Πέτρος, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Αναπληρωτής 

Καθηγητής, 31/12/06

Ν Ε Α Π Ρ Ο ΣΩ Π Α

Την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2006, πραγματοποιήθηκε 

στην κάβα Οίνων Πνεύματα βραδιά δοκιμής ελληνικού κρα

σιού για τους απόφοιτους και τους ακαδημαϊκούς του Παν

επιστημίου Κύπρου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκλεκτοί 

φίλοι του ποιοτικού οίνου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 

δοκιμάσουν δέκα διαφορετικά κρασιά από γνωστούς αμπε

λώνες της Ελλάδας.

Το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου, το οποίο οργάνω

σε την εκδήλωση, στοχεύει στην επανασύνδεση των αποφοίτων 

μεταξύ τους αλλά και με τους ακαδημαϊκούς του ιδρύματος από 

το οποίο αποφοίτησαν. Στο πλαίσιο αυτό, θα οργανώσει εντός 

του 2007 σειρά εκδηλώσεων εντός και εκτός του χώρου του 

Πανεπιστημίου. Για περισσότερες πληροφορίες για τις δραστη

ριότητες του Γραφείου Αποφοίτων μπορείτε να επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα στη διεύθυνση: www.ucy.ac.cy/alumni ή να επικοι

νωνήσετε στο τηλέφωνο: 2289 4347.

Ν Ε Α Γ Ι Α ΤΟ Υ Σ Α Π Ο Φ Ο Ι ΤΟ Υ Σ

ΒΡΑΔΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

Ο Μιχάλης Μιχαήλ, απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών του 

Πανεπιστημίου, ανταποκρίθηκε στο 

κάλεσμα του Πανεπιστημίου για στήρι

ξη των δραστηριοτήτων που αφορούν 

στους απόφοιτους και δώρισε στο Γρα

φείο Αποφοίτων το ποσό των 500 Λ.Κ.

Το ποσό αυτό θα διατεθεί για την 

έκδοση του εξειδικευμένου περιοδι

κού για τους απόφοιτους, το οποίο 

αποτελεί ένα νέο εγχείρημα του Γρα

φείου Αποφοίτων.

Ο Μιχάλης αποφοίτησε το 2003 και εργάζεται ως Διευθύνων 

Σύμβουλος στην οικογενειακή επιχείρηση Ourania Estates, η 

οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης γης. Επιπρό

σθετα, ασχολείται με θέματα της νεολαίας και είναι Αντιπρόε

δρος του EDS (European Democrat Students).

 Η δωρεά του Μιχάλη Μιχαήλ αποτελεί την απαρχή της προ

σπάθειας για συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πόρων προς 

όφελος των αποφοίτων του Πανεπιστημίου και ευελπιστούμε να 

ακολουθήσουν σύντομα και άλλοι απόφοιτοι το παράδειγμά του.

ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
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Ν Ε Α Α Π Ο ΤΟ Κ Ε Π Ε Α Α

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Κέν

τρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης Αξιολόγη

σης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α) που πραγματο

ποιήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2006, η Αντιπρύ

τανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Πρόεδρος 

του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α παρουσίασε τα πεπραγμένα της 

χρονιάς που έληξε την 31/12/2005. Η πρόε

δρος του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α έκανε ιδιαίτερη αναφορά 

στη σταθερά ανοδική πορεία που παρουσίασε 

το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α, στον αυξημένο αριθμό δραστηριοτήτων που είχε 

αναλάβει καθώς και στην επίτευξη του στόχου του για οικονομική 

ανεξαρτησία και βιωσιμότητα.

Το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α ανέπτυξε πλούσια δράση σε Προγράμματα, Σε

μινάρια και Αξιολογήσεις κάτω από τους άξονες επιστημονική 

επιμόρφωση, αξιολόγηση και ανάπτυξη κατά την διάρκεια του 

έτους 2005. Ως αποτέλεσμα των αυξημένων δραστηριοτήτων 

του, κατάφερε να αυξήσει ουσιαστικά το πλεόνασμά του σε σύγ

κριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Για την αξιολόγηση αιτήσεων για σκοπούς πρόσληψης προ

σωπικού υπήρξαν αιτήματα από τον Δήμο Αγλαντζιάς, ΣΠΕ 

Αγλαντζιάς και ΣΠΕ Γεροσκήπου. Έγιναν συνεντεύξεις για σκο

πούς πρόσληψης προσωπικού για τον Δήμο Λεμεσού. Διεξήχθη

κε ένας σημαντικός αριθμός γραπτών εξετάσεων για σκοπούς 

πρόσληψης προσωπικού για τους οργανισμούς: Υπηρεσίες 

Ψυχικής Υγείας, ΣΠΕ Γεροσκήπου, Δήμο Αγλαντζιάς, ΕΤΕΚ, Τε

λωνείο, Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, ΣΠΕ Αγλαντζιάς, Αρχή 

Ηλεκτρισμού Κύπρου, Ρ.Ι.Κ., ΚΟΤ, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Τ.Ε.Π.Α.Κ., Δήμο Γεροσκήπου, Συνεργατικό Ταμιευ

τήριο Έγκωμης, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, Υπουργείο 

Εξωτερικών, Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου, 

Δήμο Πάφου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών 

και ΣΠΕ Πέγειας.

Το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α οργάνωσε αριθμό νέων Προ

γραμμάτων Επιστημονικής Επιμόρφωσης 

κατά το έτος 2005 και πρόσεφερε εκ νέου 

παλαιότερα προγράμματα τα οποία έχουν 

πλέον καθιερωθεί. Ενδεικτικά αναφέρονται το 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στα Αρχαία Ελληνικά για καθηγητές 

Μέσης Εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα Εκμάθησης ξένων γλωσσών 

για αξιωματικούς του ΓΕΕΦ και το Πρόγραμμα Νεότερης Ιστορίας 

για καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης. Το τελευταίο διεξήχθηκε για 

δεύτερη φορά το 2005 και αναμένεται να επαναλαμβάνεται κάθε 

έτος για τα επόμενα χρόνια. Ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για 

το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α ήταν η έναρξη λειτουργίας του προγράμματος Δι

οίκησης Επιχειρήσεων διάρκειας δύο ετών που οργανώθηκε για 

την Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία. Αξιόλογη επιτυχία 

σημείωσε το πρόγραμμα Στρατηγική και Διοίκηση του ΓΕΕΦ που 

διεξήχθηκε για τέταρτη χρονιά, ενώ το έτος 2007 προγραμματί

ζεται ο πέμπτος κύκλος προσφοράς του.

Τα πολύ θετικά οικονομικά αποτελέσματα, η συνεχής ανοδι

κή πορεία, η εκτίμηση και εμπιστοσύνη με την οποία η Πανεπι

στημιακή Κοινότητα αλλά και η Κυπριακή Κοινωνία γενικότερα 

έχει αγκαλιάσει το Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α, πηγάζουν μέσα από την σωστή 

πολιτική που ακολούθησε το Διοικητικό Συμβούλιο, την άψογη 

συνεργασία που είχε τόσο με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα αλλά και 

τις Διοικητικές Υπηρεσίες, καθώς και τον ζήλο, ενθουσιασμό και 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α )

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Για άλλη μία χρονιά το Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησε την εορτή 

των Ελληνικών Γραμμάτων σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιή

θηκε στις 24 Ιανουαρίου 2007, με επίσημο προσκεκλημένο ομιλητή 

τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη

νών, Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Δ. Μεταλληνό. 

Ο Πρύτανης του Πανεπι

στημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Σταύρος Α. Ζένιος αφού πρώτα 

απηύθυνε χαιρετισμό, ακολού

θως παρουσίασε τον ομιλητή, 

Αιδεσιμολογιώτατο Πρωτο

πρεσβύτερο π. Γεώργιο Δ. Με

ταλληνό, ο οποίος ανέπτυξε το 

θέμα, Η κριτική της ελληνικής 

φιλοσοφίας από τους Τρεις Ιεράρχες και το αληθινό νόημά της.

Την εκδήλωση, που ήταν ανοικτή για το κοινό και μεταδό

θηκε απευθείας από το Πρώτο Πρόγραμμα του Ραδιοφώνου 

του ΡΙΚ, τίμησαν με την παρουσία τους ο Μακαριώτατος Αρ

χιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος Β’, ο Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. 

Χρυσόστομος, εκπρόσωποι 

των κομμάτων, ο Πρύτανης, ο 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων και μέλη του Συμ

βουλίου και της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

πολλοί άλλοι επίσημοι και πλή

θος κόσμου.

Ε Κ Δ Η Λ Ω ΣΕ Ι Σ

Συνεχίζεται στη σελίδα 16
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Ν Ε Α ΤΟ Υ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ Υ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ Υ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη

κε το Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2006, στο 

κτήριο Συγκλήτου–Συμβουλίου Αναστάσι-

ος Λεβέντης διαγωνισμός ζωγραφικής με 

θέμα τα Χριστούγεννα για τα παιδιά του 

προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Βασικοί στόχοι της εκδήλωσης ήταν 

η δημιουργική διασκέδαση των παιδιών 

μας ενόψει των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς, καθώς και η ενίσχυση του 

ταμείου του Συνδέσμου Κάνε μια Ευχή για 

παιδιά με καρκίνο. Παρόντες στην εκδή

λωση ήταν ο Διευθυντής Διοίκησης και 

Οικονομικών, κ. Ανδρέας Χριστοφίδης, 

ο Πρόεδρος και Λειτουργός του συνδέ

σμου Κάνε μια Ευχή, Γιώργος Πενηνταέξ 

και Χρύσω Πιτσιλλίδου αντίστοιχα.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν με κέφι 

και ενθουσιασμό 100 περίπου παιδιά δη

μιουργώντας χριστουγεννιάτικες ζωγρα

φιές κάτω από τους ήχους χριστουγεννιά

τικων μελωδιών.

Ευχάριστη έκπληξη για τα παιδιά απο

τέλεσε η κάθοδος του Άγιου Βασίλη που 

μοίρασε σε όλα τα παιδιά λιχουδιές και 

μικροδωράκια και στη συνέχεια φωτο

γραφήθηκε μαζί τους.

Ευχαριστείες αρμόζουν προς όλους τους 

συναδέλφους που εργάστηκαν με ενθουσια

σμό στον ελεύθερο χρόνο τους φροντίζον

τας για την άρτια οργάνωση της όλης εκδή

λωσης και ιδιαίτερα προς την οργανωτική 

ομάδα η οποια αποτελείτο από τους, Άννα 

Ζεμπύλα (Συντονίστρια), Μιχάλης Κωνστα

ντίνου, Λίτσα Σάββα, Λευκή Χαραλάμπους, 

Κλύσα Χαραλάμπους και Κυριάκος Κακουλ

λής, καθώς επίσης και τις, Μάρω Κολιού, 

Φάνη Κατσιάρη, Μαρία Χατζήμιχαηλ, Χρυ

σάνθη Προδρόμου, Παναγιώτα Χαραλά

μπους, Γεωργία Διαμαντοπούλου, Άντρη 

Ιωάννου και Σταυρούλλα Σωφρονίου για τη 

σημαντική βοήθεια που προσέφεραν.

Ιδιαίτερες ευχαριστείες εκφράζονται, 

επίσης, προς τα μέλη της Κριτικής Επι

τροπής, Άντρη Σάββα, Τατιάνα Μιχαηλί

δου–Βλαδιμήρου και Λυγία Αντωνίου για 

τις υπηρεσίες που προσέφεραν κατά τη δι

οργάνωση και την αξιολόγηση των έργων, 

καθώς επίσης και τον Παντελή Κωνσταντί

νου για την επιμέλεια της μουσικής.

Τέλος, ευχαριστείες εκφράζονται προς 

τους πιο κάτω χορηγούς που στήριξαν 

την εκδήλωση και συνέβαλαν τα μέγιστα 

στην υλοποίησή της.

n	 	Catercom

n	 	Μαραγκός Αρτοποιεία Λτδ

n	 	A.N. Constantinou Traiding

n	 	Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ

n	 	Ρένος Αγρότης & Υιός Λτδ

n	 	ΑΤΗΚ

n	 	Λαϊκό Καφεκοπτείο Λτδ

n	 	Καφεκοπτεία Γ. Χαραλάμπους Λτδ

n	 	CTC Public Ltd – Volvo Cars

n	 	Kypropharm

n	 	Χ.Α. Παπαέλληνας & ΣΙΑ

n	 	Amberia Global Venture Ltd

n	 	Absolute Paper

n	 	Jumbo Traiding Ltd

n	 	Μ. Παπαπέτρου

n	 	Ενοικιάσεις Καρεκλών & Τραπεζιών 

«Λεωνίδας»

n	 	N.H. Medical Suppliers Ltd

n	 	Argyroulla General Cleaning

n	 	Marks and Spencer

n	 	Nicosia Gymnastic Centre & Spa

n	 	Let´s Go Bananas

n	 	Βιβλιοπωλείο Γ.Π. Αντωνίου

n	 	Τάσος Κυριάκιδης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

H Ένωση Διοικητικού Προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΔΙΠΠΑΚ) οργάνω

σε στις 10 Δεκεμβρίου 2006 παιδικό Χρι

στουγεννιάτικο πάρτι για τα μέλη της και τα 

παιδιά τους στον παιχνιδότοπο του εστια

τορίου Mακεδονίτισσα Palace. Στην εκδή

λωση συμμετείχαν πολλά παιδιά των μελών 

της ΕΔΙΠΠΑΚ, τα οποία διασκέδασαν με τις 

μουσικές επιλογές και τα παιδικά παιχνίδια 

του συναδέλφου Παντελή Κωνσταντίνου.

Επίσης στις 14 Δεκεμβρίου 2006 διορ

γανώθηκε Χριστουγεννιάτικο γεύμα για τα 

μέλη της ΕΔΙΠΠΑΚ στο εστιατόριο Έναστρο. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 

επιτυχία και σ’ αυτήν συμμετείχαν σχεδόν 

όλα τα μέλη της Ένωσης. Την εκδήλωση 

τίμησαν με την παρουσία τους βουλευτές, 

μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής 

των Αντιπροσώπων, καθώς και η Διοίκηση 

του Πανεπιστημίου.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις εκ

δηλώσεις μπορείτε να δείτε στην ιστοσε

λίδα της ΕΔΙΠΠΑΚ: http://www.ucy.ac.cy/

edippak/subpages/ekdiloseis.htm

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΔΙΠΠΑΚ
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Ε Ρ Ε Υ ΝΑ

Ο ρόλος των γονέων στην «προστα

σία των ανηλίκων» από την τηλεοπτική 

βία στην Κύπρο θα αποτελέσει αντικεί

μενο επιστημονικής έρευνας. Σχετική 

ερευνητική πρόταση, που υποβλήθηκε 

στο πλαίσιο της Δέσμης Προγραμμάτων 

του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας 2006, 

στην ειδική θεματική δράση «Κοινωνία», 

έχει εγκριθεί για επιχορήγηση.

Επιστημονικός υπεύθυνος της έρευ

νας είναι ο Δρ Χρύσανθος Χρυσάνθου, 

Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Κοινωνι

κών και Πολιτικών Επιστημών του Πανε

πιστημίου. Ανάδοχος φορέας του έργου 

είναι το Κέντρο για Έρευνα και Εκπαίδευ

ση Σύνθεσις, συνεργαζόμενοι φορείς του 

δικτύου είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και το Frederick Research Center, ενώ τε

λικοί χρήστες είναι η Παγκύπρια Σχολή 

Γονέων και η Συμβουλευτική Επιτροπή 

για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση 

της Βίας στην Οικογένεια.

Η επιστημονική πρόταση έχει ως αφε

τηρία της τη διδακτορική διατριβή που 

εκπόνησε ο Δρ Χρ. Χρυσάνθου στο Τμή

μα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου, με θέμα την άσκηση 

κοινωνικού ελέγχου στα ΜΜΕ στην περί

πτωση της «προστασίας των ανηλίκων» 

από την τηλεοπτική βία.

Από την έρευνα αναμένεται να απο

κτηθεί νέα γνώση για τα μοντέλα γονι

κού ελέγχου της παιδικής τηλεθέασης, 

για την αποτελεσματικότητα αυτών των 

μοντέλων στην αποτροπή ενδεχόμενων 

αρνητικών επιδράσεων στα παιδιά από 

την τηλεοπτική βία κ.ά. Η έρευνα θα 

επικεντρωθεί επίσης σε εισηγήσεις για 

βελτιωτικές θετικές δράσεις, για τρόπους 

γονικής εμπλοκής αντί ελέγχου ώστε η 

τηλεόραση να αξιοποιείται ως μέσο ψυ

χαγωγίας και ενημέρωσης για την οικογέ

νεια και τα μέλη της.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ MARIE-CURIE  
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι επιστημονικές και τεχνολογικές 

εξελίξεις στις τεχνολογίες των Ηλεκτρο

νικών Υπολογιστών και του Διαδικτύου 

οδηγούν σταδιακά στη δημιουργία μιας 

ανοικτής δικτυοκεντρικής υποδομής πα

γκόσμιας κλίμακας, η οποία αποκαλείται 

συνήθως “Υπολογιστικό Πλέγμα” (Grid) 

ή “Κυβερνουποδομή” (eInfrastructure/

cyberinfrastructure). Στο άμεσο μέλλον, 

η υποδομή αυτή θα αποτελέσει βασι

κό εργαλείο για τη διενέργεια επιστημο

νικής έρευνας, τη διεπιστημονική συνερ

γασία και την υποστήριξη αποφάσεων σε 

πληθώρα  κλάδων των Επιστημών και της 

Μηχανικής. Ως εκ τούτου αναμένεται ότι 

οι υποδομές Πλέγματος θα “φιλοξενούν” 

στους υπολογιστικούς και αποθηκευτι

κούς τους χώρους ένα μεγάλο μέρος της 

παραγόμενης επιστημονικής γνώσης, 

υπό μορφή ψηφιακών δεδομένων και 

αρχείων, αλγορίθμων, λογισμικού, καλών 

πρακτικών και εμπειριών, ψηφιακών βι

βλιοθηκών κ.λπ. Οι υποδομές θα παρέ

χουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης, 

αξιοποίησης και διασύνδεσης όλων αυ

τών των μορφών γνώσης και πληροφορί

ας, αποτελώντας έτσι το βασικότερο ερ

γαλείο προώθησης της “κυβερνοεπιστή

μης” (eScience), δηλ. της διερεύνησης 

επιστημονικών προβλημάτων με χρήση 

υπολογιστικών μεθόδων για προσομοί

ωση φυσικών διεργασιών, διασύνδεση 

υπολογιστικών μοντέλων και ανάλυση 

δεδομένων.

Ένα σημαντικό πρόβλημα με το οποίο 

θα κληθεί να αναμετρηθεί μελλοντικά η 

επιστημονική κοινότητα, εν όψει της εξά

πλωσης των υποδομών Πλέγματος, είναι 

η ανεύρεση πληροφοριών και γνώσεων 

που θα φιλοξενούνται στο Πλέγμα. Λόγω 

της ετερογενούς και δυναμικής φύσης 

των πληροφοριών αυτών (κείμενα, βά

σεις δεδομένων, ψηφιακά αρχεία, μετα

δεδομένα, λογισμικά προγράμματα, προ

σωπικές εμπειρίες κ.λπ.), το επιτυχημένο 

υπόδειγμα αναζήτησης πληροφοριών 

στον Παγκόσμιο Ιστό, το οποίο βασίζεται 

κυρίως σε κλασικές τεχνικές Ανάκτησης 

Πληροφοριών σε γραπτό κείμενο, όπως 

και το παραδοσιακό υπόδειγμα επερωτή

σεων σε δομημένες Βάσεις Δεδομένων, 

δεν μπορούν να μας δώσουν κλιμακώ

σιμες λύσεις. Επομένως, η αναζήτηση σε 

δικτυοκεντρικές, ετερογενείς, και ημι

δομημένες βάσεις πληροφοριών πρέπει 

να μελετηθεί σε ένα νέο πλαίσιο.

Το πρόβλημα αυτό θα μελετηθεί στο 

πλαίσιο της ερευνητικής δράσης Marie

Curie (Transfer of Knowledge Scheme) 

με την επωνυμία SEARCHiN. Η δράση ξε

κίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2006 με χρη

ματοδότηση από τη Γενική Διεύθυνση 

Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθη

γητή Μάριο Δικαιάκο. Η πρόταση για το 

SEARCHiN είχε υποβληθεί προς αξιολόγη

ση προς την Ε.Ε. τον Ιανουάριο του 2006 

και κατετάγη 4η ανάμεσα σε 72 προτά

σεις στη θεματική ενότητα Μαθηματικών 

και Τεχνολογιών Πληροφορικής. Η δρά

ση SEARCHiN θα χρηματοδοτήσει 3 διε

τείς μεταδιδακτορικές υποτροφίες και 3 

σύντομες επισκέψεις στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου διακεκριμένων επιστημόνων και 

θα διαρκέσει 4 χρόνια.

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΒΙΑ
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The Origins of European Scholarship, The 

Cyprus Millennium International Conference, Ιω. 

Ταϊφάκος (εκδ.), Franz Steiner Verlag, 1st Edi

tion 2006. X, σσ. 206, ISBN 9783515080583

Ο κομψός τόμος που τύπωσε ο εκδοτικός οί

κος Franz Steiner της Στουτγάρδης περιλαμ

βάνει 16 ανακοινώσεις που έγιναν στο Διεθνές Συνέδριο Κλασικής 

Φιλολογίας The Origins of European Scholarship που οργάνωσε ο 

Καθηγητής Ιωάννης Ταϊφάκος στη Λευκωσία. Οι ανακοινώσεις 

αναφέρονται στην ιστορία και τη μεθοδολογία της Φιλολογίας από 

τους Ελληνιστικούς χρόνους μέχρι την εποχή του Ουμανισμού. Τα 

δημοσιευόμενα κείμενα υπογράφονται από σημαντικούς εκπρο

σώπους της διεθνούς φιλολογικής ζωής, όπως είναι οι καθηγητές 

M. von Albrecht, H.D. Jocelyn, G. Barabino, L. Holtz, W. Ax, B. Löfstedt 

κ.ά. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπούν οι Στ. Ματθαίος, Chris 

Schabel, W. Duba και Ιω. Ταϊφάκος. Τα θέματα των ανακοινώσεων 

είναι ποικίλα. Η γραμματική ως επιστήμη, το κλιτικό σύστημα της 

αρχαίας ελληνικής, ο Πλαύτος, οι Λατίνοι γραμματικοί, τα δίγλωσσα 

μεσαιωνικά γλωσσάρια, η αριστοτελική παράδοση, τα μεσαιωνικά 

θεολογικά κείμενα εξετάζονται με απόλυτα επιστημονικό τρόπο. 

Ενδιαφέρουσα είναι η ανακοίνωση του καθ. Ταϊφάκου για την ανα

κάλυψη των χαμένων σημειώσεων του Ολλανδού, πρώτου εκδότη 

των Λατίνων Γραμματικών που πέθανε το 1605 σε ηλικία 25 ετών. 

Οι σημειώσεις αυτές που τις αναζητούσε ήδη η οικογένειά του θα 

αποτελούσαν τη βάση του δεύτερου τόμου. Δυστυχώς πρόλαβε ο 

θάνατος. Ο κ. Ταϊφάκος ανακάλυψε αυτό το υλικό και το εκδίδει. Ο 

τόμος είναι αφιερωμένος στη μνήμη δύο Συνέδρων που έφυγαν, 

του «πατριάρχη» των σπουδών της ιστορίας της Φιλολογίας R.H. 

Robins και του διακεκριμένου Λατινιστή H.D. Jocelyn.

Τρίτη Ετήσια Διάλεξη εις Μνήμην Ντίνου 

Λεβέντη, Καθηγητής Noam Chomsky, Immi-

nent Crises: Social, Political, Ethical, Πανεπι

στήμιο Κύπρου, Λευκωσία 2006, σσ. 55, ISSN 

9963607977.

Ο μικρός αυτός καλαίσθητος τόμος, τον οποίον 

εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, περιλαμβάνει την ομιλία που 

έδωσε ο Καθηγητής του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέ

της, Noam Chomsky, με θέμα, Imminent Crises: Social, Political, Ethical 

με την ευκαιρία της Τρίτης Ετήσιας Διάλεξης εις Μνήμην Ντίνου Λε

βέντη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 17 Μαίου 2006 στο 

Πανεπιστήμιο. Περιλαμβάνει, επίσης, τις τρεις συνεντεύξεις τις οποίες 

έδωσε ο Noam Chomsky στους δημοσιογράφους Χρύσανθο Χρυ

σάνθου, Παύλο Θεοδούλου και Μενέλαο Χατζηκωστή για τις εφημε

ρίδες Ο Φιλελεύθερος, Cyprus Mail και Cyprus Weekly αντίστοιχα. Της 

ομιλίας και των συντεύξεων του Chomsky προτάσσεται το σκεπτικό 

για την Ετήσια Διάλεξη εις Μνήμην Ντίνου Λεβέντη, ο χαιρετισμός 

του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Σταύρου Α. Ζέ

νιου και η παρουσίαση του ομιλητή από τον Επίκουρο Καθηγητή του 

Τμήματος Αγγλικών Σπουδών, κ. Kleanthes K. Grohmann, Το βιβλίο 

κλείνει με φωτογραφίες από την εκδήλωση. Η έκδοση είναι καταχω

ρημένη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.pr.ucy.ac.cy.

Knowledge and Data Management in GRIDS, 

Domenico Talia, Angelos Bilas, Marios D. 

Dikaiakos (επιμ.), Springer 2006, σσ. 254, ISBN 

0387378308.

Το βιβλίο αυτό περιέχει τα πρακτικά του Συμ

ποσίου που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊ

κό Ερευνητικό Δίκτυο Αριστείας σε Τεχνολογίες Πλέγματος και 

Ομότιμων Συστημάτων, CoreGRID, τον Σεπτέμβριο του 2005 

στο Πόζναν της Πολωνίας. Τα περιλαμβανόμενα άρθρα, κυρίως 

προσκεκλημένων ομιλητών, αναφέρονται στις πρόσφατες εξε

λίξεις στη Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης στο Υπολογιστι

κό Πλέγμα, με έμφαση στη Διαχείριση Δεδομένων Πλέγματος, 

Αποθήκευση Δεδομένων στο Πλέγμα, Σημασιολογικό Πλέγμα 

και Κατανεμημένη Εξόρυξη Δεδομένων.

Complex Effects in Large Eddy Simulations, 

Stavros C. Kassinos, Carlos A. Langer, Gianluca 

Iaccarino and Parviz Moin (επιμ.), Springer 

2007, ISBN 3540342338

Το βιβλίο περιέχει μια συλλογή μελετών και 

απόψεων ειδικών ανά τον κόσμο που έχουν 

αναλάβει να παρουσιάσουν τεχνολογικές εξελίξεις αιχμής που 

αφορούν στις Προσομοιώσεις Ρευστοδυναμικής με τη Μέθοδο 

των Μεγάλων Στροβίλων (Large Eddy Simulation  LES). Με

γάλο μέρος του υλικού που παρουσιάζεται στο βιβλίο παρου

σιάστηκε στο Διεθνές Συμπόσιο, Complex Effects in Large Eddy 

Simulation -- CYLES 2005 που οργανώθηκε το Σεπτέμβριο του 

2005 στη Λεμεσό από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ερευνη

τικό κέντρο της ΝΑΣΑ «Center for Turbulence Research» που 

εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Stanford της Καλιφόρνιας. Οι συζη

τήσεις και ανταλλαγές απόψεων κατά τη διάρκεια των εργασι

ών του Συμποσίου έδωσαν την αφορμή για μια σειρά από νέες 

ερευνητικές εργασίες που στη συνέχεια συμπεριλήφθησαν και 

αυτές στο βιβλίο. Το Διεθνές Συμπόσιο CYLES 2005 έδωσε το 

έναυσμα για το εργαστήριο Υπολογιστικής Μηχανικής UCY

CompSci που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μετά 

από σημαντική χορηγία Marie Curie TOKDEV. Το βιβλίο θα 

αποτελέσει βοήθημα τόσο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

όσο και για ερευνητές των οποίων τα ερευνητικά ενδιαφέρον

τα σχετίζονται με την υπολογιστική ρευστοδυναμική αλλά και 

γενικότερα με την υπολογιστική μηχανική.

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής

606 Stephanou C. and Vittas D., “Public debt management 

and debt market development in Cyprus: Evolution, current 

challenges and policy options”, December 2006.

1306 Χριστοφίδης Λ., Κούρτελλος Α. και Στυλιανού Ι., “Προσεγ

γίσεις στη διαμόρφωση μοντέλου της κυπριακής οικονομίας”, 

Δεκέμβριος 2006.

Ε Κ ΔΟ ΣΕ Ι Σ
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Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

της Καθηγήτριας Ελπίδας Κεραυνού-Παπαηλιού, 

Μέλους της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση

 Στις χώρες της Ευρώπης η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων που 

επιθυμούν να διεκδικήσουν απασχόληση στη μέση εκπαίδευση 

(κρατικά ή/και ιδιωτικά σχολεία) γίνεται, συνήθως, με την παρακολού

θηση πανεπιστημιακού επιπέδου προγραμμάτων σε παιδαγωγικές 

σπουδές. Τα προγράμματα αυτά εντάσσονται στο 2ο (μεταπτυχιακό) 

κύκλο σπουδών, επειδή οι φοιτητές που τα 

παρακολουθούν έχουν ήδη αποκτήσει πρώτο 

πτυχιακό τίτλο. Ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό, το 

περιεχόμενό τους είναι 1ου κύκλου σπουδών 

στα παιδαγωγικά. Οι ενδιαφερόμενοι διεκδι

κούν θέσεις με κανονικές, ανταγωνιστικές, δια

δικασίες εισδοχής και αν δεν εξασφαλίσουν 

από τους αρμόδιους φορείς υποτροφίες για τα 

δίδακτρα και τα άλλα έξοδα φοίτησής τους, τότε το κόστος των σπου

δών επιβαρύνει τους ίδιους.

Η απόκτηση τίτλου σε παιδαγωγικές σπουδές (Postgraduate 

Certificate in Education – PGCE) αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 

διεκδίκηση θέσης καθηγητή στη μέση εκπαίδευση. Οι θέσεις αυτές 

προκηρύσσονται και οι ενδιαφερόμενοι τις διεκδικούν και πάλι μέσω 

ανταγωνιστικών διαδικασιών. Επιπρόσθετα, για κάποια περίοδο ορι

σμένων ετών μετά τον πρώτο διορισμό τους, οι εκπαιδευτικοί είναι υπό 

παρακολούθηση και αξιολόγηση (under probation) για να πιστοποιη

θεί η επάρκειά τους. Μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιό

δου παρακολούθησης, το άτομο αποκτά το πλήρες δικαίωμα εξάσκη

σης του επαγγέλματος.

Η πιο πάνω κατάσταση πραγμάτων, που είναι καθιερωμένη εδώ και 

πολλά χρόνια σε Ευρωπαϊκές χώρες, διαφέρει 

ουσιαστικά από την κατάσταση που επικρατεί 

σήμερα στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, στην Κύ

προ κάθε άτομο που αποκτά αναγνωρισμένο 

πτυχίο σε μια από τις λεγόμενες «καθηγητικές» 

ειδικότητες έχει το δικαίωμα να εγγραφεί στη 

σχετική επετηρίδα, και ακόμη να γίνει μέλος της 

συντεχνίας των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, 

το κράτος έχει την ευθύνη να εκπαιδεύσει στα παιδαγωγικά, με δικό 

του κόστος, τους εν αναμονή διορισμού καθηγητές. Τέλος, ο διορισμός 

γίνεται με βάση την αρχαιότητα κατάταξης στην επετηρίδα (firstcome

firstserved), παρόλο που: (i) ο χρόνος αναμονής, δηλαδή η περίοδος 

που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι το διορισμό, μπο

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κεμαλισμός, Niyazi Kizilyürek, Εκδόσεις  

Μεσόγειος, Δεκέμβριος 2006, σσ. 220,  

ISBN 9789604428045

Ο Κεμαλισμός είναι ταυτισμένος με το τουρ

κικό κράτος.  Εκτός από ιδρυτής της τουρκι

κής δημοκρατίας, ο Μουσταφά Κεμάλ Ατα

τούρκ διαχειρίστηκε τη διαδικασία συγκρότησης του τουρκικού 

έθνους μεταδίδοντας σε μεγάλο μέρος των πολιτών τη δική του 

αντίληψη για τον πολιτισμό.  Ο Κεμαλισμός ως ηγεμονική ιδεο

λογία είναι η «βούληση για πολιτισμό» η οποία στρέφεται κατά 

του οθωμανοϊσλαμικού παρελθόντος και επιχειρεί μέσα από τη 

συναίνεση/επιβολή την ολική μεταμόρφωση της κοινωνίας. Με 

αυτήν την έννοια σημάδεψε βαθιά την ταυτότητα και τη μνήμη 

της κοινωνίας, ενώ συντηρείται και μέσα από τους κρατικούς θε

σμούς.  Η γνώση της γέννησης και εξέλιξής του είναι απαραίτητη 

για την κατανόηση της πολιτικής ζωής της σύγχρονης Τουρκίας. 

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από τρία μέρη.  Στο πρώτο εξετά

ζονται οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού πριν τον Κεμαλισμό και 

η γέννηση του τουρκικού εθνικισμού.  Στο δεύτερο αναλύεται ο 

Κεμαλισμός ως η επίσημη και ιδρυτική ιδεολογία του τουρκικού 

κράτους, καθώς και η σταδιακή εξέλιξή του σε «Κεμαλισμούς».  

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος περιγράφεται η κατάσταση στην 

οποία οδηγείται ο Κεμαλισμός τη σημερινή περίοδο, καθώς η 

Τουρκία οδεύει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γλαύκος Κληρίδης: η πορεία μιας χώρας, Niyazi 

Kizilyürek, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Δεκέμ

βριος 2006, σσ. 228, ISBN 9789604427741

Ο νεαρός δικηγόρος, που υπεράσπιζε τους 

αγωνιστές της ΕΟΚΑ στα Βρετανικά αποικιακά 

δικαστήρια, ο πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής και για 

δέκα χρόνια Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκος 

Κληρίδης, συναντήθηκε με τον Τουρκοκύπριο καθηγητή και 

διανοούμενο Νιαζί Κιζιλγιουρέκ σε ένα πνευματικό ταξίδι στη 

σύγχρονη πολιτική ιστορία της Κύπρου.  Ο Γλαύκος Κληρίδης 

στο διάλογο με το Νιαζί Κιζιλγιουρέκ αναλύει τα πιο σημαντικά 

στοιχεία του κυπριακού προβλήματος και καταθέτει την αγωνία 

του για το μέλλον του νησιού. Η αφήγηση του Γλαύκου Κληρίδη 

καλύπτει την περίοδο από το 1950 μέχρι το Δημοψήφισμα για 

το Σχέδιο Ανάν, το 2004, και δεν περιορίζεται μόνο σε χρονο

λογική παρουσίαση των εξελίξεων.  Υποδεικνύει και αναλύει τις 

ευθύνες των εκάστοτε πολιτικών ηγεσιών.  Παράλληλα, η κατά

θεση του Τουρκοκύπριου καθηγητή για τις ευθύνες της Τουρκι

κής και της Τουρκοκυπριακής πλευράς στο Κυπριακό αδιέξοδο 

συμπληρώνει την όλη ιστορική και πολιτική εικόνα. Το βιβλίο 

Γλαύκος Κληρίδης: Η Πορεία Μιας Χώρας είναι ένα σημαντικό 

ντοκουμέντο, για όσους θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα το 

μακροχρόνιο Κυπριακό Πρόβλημα και να αντλήσουν διδάγμα

τα για το μέλλον.

Ε Κ ΔΟ ΣΕ Ι Σ
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ρεί σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα να είναι 

διψήφιος αριθμός ετών, και (ii) στο διάστημα 

αναμονής ο υποψήφιος μπορεί να μην έχει 

ασχοληθεί με την ειδικότητά του και να μην 

έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις του γνωστι

κού του αντικειμένου. Θα πρέπει επίσης να 

σημειωθεί ότι το ισχύον πρόγραμμα παιδα

γωγικής ή προϋπηρεσιακής κατάρτισης είναι 

διάρκειας και απαιτήσεων κάτω του ενός 

ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, και 

ότι σχεδόν κανένας από αυτούς που παρακο

λουθούν το πρόγραμμα το αποτυγχάνει.

Λόγω των πιο πάνω σοβαρότατων αδυ

ναμιών στην υφιστάμενη κατάσταση πραγ

μάτων, η Επιτροπή για την Εκπαιδευτική 

Μεταρρύθμιση έχει εισηγηθεί τη σταδιακή 

εφαρμογή ορισμένων μεταρρυθμιστικών 

μέτρων με απώτερο στόχο την αναβάθμιση 

της ποιότητας των εκπαιδευτικών στη μέση 

εκπαίδευση, και κατ’ επέκταση την αναβάθ

μιση της προσφερόμενης εκπαίδευσης. 

Πιστεύω ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επι

τευχθεί με την ανάθεση της παιδαγωγικής 

κατάρτισης των υποψηφίων καθηγητών 

μέσης εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύ

πρου. Για το σκοπό αυτό, το Πανεπιστήμιο, 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού, έχει ετοιμάσει ένα συγκεκριμέ

νο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο βασίζεται 

στις πρακτικές κατάρτισης που ακολουθούν 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Τα κύρια χαρα

κτηριστικά του προτεινόμενου αυτού προ

γράμματος είναι:

1.  Το πρόγραμμα θα είναι πλήρως ευθυ

γραμμισμένο με τις πρόνοιες του Ευρωπα

ϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώ

ρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European 

Credit and Accumulation System – ECTS) 

και της ευρύτερης φιλοσοφίας επικέν

τρωσης της διαδικασίας μάθησης στο 

διδασκόμενο. Θα είναι ένα αρθρωτό 

πρόγραμμα με συνολικό φόρτο εργασίας 

για τους διδασκόμενους, ισοδύναμο ενός 

ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης 

(60 ECTS). Δηλαδή ο συνολικός φόρτος 

εργασίας των διδασκομένων θα κυμαί

νεται από 1500 έως 1800 ώρες εργασίας. 

Επιπρόσθετα, κάθε μάθημα ή θεματική 

ενότητα θα έχει ρητά διατυπωμένους μα

θησιακούς στόχους (learning outcomes), 

καθώς επίσης μεθόδους διδασκαλίας, μά

θησης και αξιολόγησης. Τέλος οι μέθοδοι 

αξιολόγησης θα στοχεύουν στη συνεχή 

ανατροφοδότηση του διδασκόμενου, 

στην ενίσχυση της αυτοαξιολόγησης και 

αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, καθώς 

και στη διαφάνεια και τη συνέπεια.

2.  Ο σχεδιασμός και η άρθρωση του προ

γράμματος θα επιτρέπουν την εφαρμογή 

ευέλικτων διαδρομών μάθησης (flexible 

learning paths). Ιδιαίτερα, η Συντονιστι

κή Επιτροπή του προγράμματος θα εξε

τάζει ξεχωριστά την κάθε περίπτωση δι

δασκομένου έτσι ώστε το πρόγραμμα να 

προσαρμόζεται στις δικές του ανάγκες, 

με βάση τους κύριους άξονες που είναι: 

(α) η γενική παιδαγωγική κατάρτιση, (β) η 

διδακτική των ειδικοτήτων (νέες μέθοδοι 

διδασκαλίας για τις διάφορες ειδικότητες, 

αναλυτικά προγράμματα, χρήση νέων 

τεχνολογιών κλπ), (γ) η επικαιροποίηση 

ειδικής γνώσης, και (δ) η πρακτική άσκη

ση. Τέλος, το ποσοστό του προγράμμα

τος σε σχέση με τους διάφορους άξονες 

θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανά

γκες του κάθε διδασκόμενου.

3.  Η πρακτική άσκηση θα είναι το ένα έκτο 

του προγράμματος, με άλλα λόγια 10 

ECTS ή 250 έως 300 ώρες φόρτο εργασί

ας για τους διδασκόμενους.

 4.  Όπως γίνεται με όλα τα προγράμματα 

του Πανεπιστημίου Κύπρου (κανονικά 

προγράμματα σπουδών ή προγράμματα 

κατάρτισης/ επιστημονικής επιμόρφω

σης) οι διδασκόμενοι θα έχουν την ευκαι

ρία να αξιολογήσουν τα μαθήματα και τη 

διδασκαλία, παρέχοντας έτσι σημαντική 

ανατροφοδότηση προς τους διδάσκον

τες για τους μαθησιακούς στόχους κ.λπ.

5.  Το πρόγραμμα θα συντονίζεται από το 

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Παν

επιστημίου Κύπρου (πάντα σε συνεργα

σία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολι

τισμού) αλλά θα συμμετέχουν σε αυτό 

όλες οι Σχολές με την προσφορά μαθη

μάτων επικαιροποίησης της γνώσης.

6.  Το πρόγραμμα θα επιτρέπει τη μετα

φορά και συσσώρευση πιστώσεων και 

συνεπώς την οριζόντια και κάθετη κινη

τικότητα των διδασκομένων εντός του 

ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης 

εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στους ενδοιασμούς που 

έχουν εκφραστεί κατά καιρούς, θα ήθελα να 

τονίσω τα πιο κάτω.

Σχετικά με την πρακτική άσκηση, επιφα

νειακές συγκρίσεις της μορφής ότι η πρακτι

κή άσκηση αποτελεί το 40% του υφιστάμε

νου προγράμματος, ενώ στο προτεινόμενο 

πρόγραμμα η άσκηση θα υποβαθμιστεί στο 

18%, δεν ευσταθούν. Και τούτο γιατί τα δύο 

προγράμματα είναι ανόμοια ως προς τις 

βασικές παραμέτρους, δηλαδή τη διάρκεια, 

το φόρτο εργασίας των διδασκομένων, και 

τους μαθησιακούς στόχους. Για παράδειγ

μα, το 40% ενός προγράμματος συνολικού 

φόρτου εργασίας 500 ωρών είναι 200 ώρες, 

δηλαδή χαμηλότερο του 18% του προτεινο

μένου προγράμματος.

Ο φόβος που έχει εκφραστεί, ότι δή

θεν η ανάθεση του προγράμματος κα

τάρτισης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα 

ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου και θα 

αναγκάσει το κράτος (για λόγους ισότητας 

στον ανταγωνισμό) να δεχθεί ως ισότιμα 

και αντίστοιχα, τα προγράμματα άλλων 

ιδρυμάτων εντός και εκτός Κύπρου (και 

μάλιστα ιδιωτικών κερδοσκοπικών πα

νεπιστημίων), είναι ανυπόστατος από τη 

σκοπιά της ακαδημαϊκής αναγνώρισης 

τίτλων σπουδών. Και τούτο γιατί η δημό

σια εκπαίδευση και ιδιαίτερα η στελέχωση 

των δημόσιων σχολείων είναι αποκλειστι

κή ευθύνη και αρμοδιότητα του κράτους, 

το οποίο μπορεί να αναθέσει σε δημόσιο 

πανεπιστημιακό ίδρυμα την προσφορά 

προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης. 

Εξάλλου, κανένα πρόγραμμα σπουδών 

δεν αναγνωρίζεται αυτόματα. Μάλιστα, 

με βάση τη νομοθεσία του ΚΥΣΑΤΣ, το 

προτεινόμενο πρόγραμμα παιδαγωγικής 

κατάρτισης θα αποτελέσει το πρότυπο για 

σκοπούς ισοτιμίαςαντιστοιχίας σχετικών 

τίτλων σπουδών τόσο από ξένα όσο και 

από εγχώρια ιδρύματα.

Με βάση όλα τα πιο πάνω, επομένως, πι

στεύω ότι θα πρέπει να αποβληθούν όλες οι 

φοβίες που τυχόν υπάρχουν ώστε να γίνουν 

τα πρώτα αποφασιστικά βήματα για την ανα

βάθμιση του δημόσιου σχολείου. Πιστεύω 

ιδιαίτερα, ότι οι ίδιοι οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί 

που βιώνουν καθημερινά τα σοβαρά προ

βλήματα που απορρέουν από τις αδυναμίες 

του υφιστάμενου συστήματος, θα πρέπει να 

είναι οι σταυροφόροι, και όχι οι πολέμιοι, σε 

αυτή τη συλλογική προσπάθεια.
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υπευθυνότητα των μελών του Διοικητικού Προσωπικού του.

Ευχή και επιδίωξη όλων είναι να συνεχισθεί η πολύ καλή συν

εργασία που έχει αναπτυχθεί με τα ακαδημαϊκά Τμήματα και τις 

Διοικητικές Υπηρεσίες, τους εξωτερικούς φορείς, οργανώσεις, 

Δήμους, κρατικούς, ημικρατικούς και τους άλλους οργανισμούς.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητικού 

Προσωπικού του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α εκφράζονται θερμές ευχαριστείες 

προς την Αντιπρύτανη και Πρόεδρο του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α., Καθηγήτρια 

ΕλπίδαΚεραυνού Παπαηλιού, διότι έθεσε γερά θεμέλια για την 

περαιτέρω ανάπτυξή του. Επίσης, διότι εφρόντισε ιδιαίτερα το 

νεοσύστατο Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α και στήριξε με απόλυτη εμπιστοσύνη το 

Διοικητικό Προσωπικό του από την ημέρα ανάληψης των καθη

κόντων της το 2002 ως Πρόεδρος του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. μέχρι την ολο

κλήρωση της θητείας της το Δεκέμβριο 2006.

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύ

πρου έχει ολοκληρώσει το έργο που έχει 

αναλάβει για την ψηφιοποίηση των Πρα

κτικών των Πανελλήνιων Συνεδρίων Ακα

δημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΠΣΑΒ), με στόχο 

τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την 

άμεση και έγκυρη πληροφόρηση των εν

διαφερομένων. Η βάση αυτή συμπεριλαμ

βάνει όλο το υλικό από το πρώτο Συνέδριο 

(Συμπόσιο) του 1992 μέχρι και σήμερα και 

θα ενημερώνεται τακτικά με τα εκάστοτε 

μελλοντικά πρακτικά συνεδρίων.

Τα περίπου 450 πλήρη κείμενα των 

πρακτικών των ΠΣΑΒ έχουν τοποθετηθεί 

σε μία ενιαία βάση στο σύστημα ΑΒΕΚΤ 

και είναι ελεύθερα προσβάσιμα στο δια

δίκτυο στη διεύθυνση: http://abekt.lib.

ucy.ac.cy/synedria/.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 
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θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη 

μελλοντική πορεία του Πανεπιστημίου, 

περιλαμβάνεται η μελέτη για τη 

δημιουργία Σχολής Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, η προετοιμασία μελέτης για 

την ενίσχυση των Τμημάτων με βάση 

την κρίσιμη μάζα, η κοστολόγηση 

των διαφόρων δραστηριοτήτων του 

Πανεπιστημίου για την καλύτερη 

κατανομή των διαθέσιμων πόρων και την 

προετοιμασία τριετούς προϋπολογισμού, 

η σύσταση Συγκλητικών Επιτροπών για 

Φοιτητικές Υποθέσεις και για την επαφή 

του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, η 

προετοιμασία μιας σφαιρικής μελέτης 

για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε 

διοικητικό προσωπικό.

Ιδιαίτερα θετικά αντίκρισε το 

Συμβούλιο του Πανεπιστημίου την 

όλη διαδικασία για τον καθορισμό 

στρατηγικών στόχων αλλά και τη 

συγκεκριμένη πρόταση της Συγκλήτου 

να υιοθετήσει το Πανεπιστήμιο διεθνή 

πρότυπα όπως είναι για παράδειγμα η 

πιστοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού 

Προτύπων (International Standard 

Organisation, ISO)  σε συνεργασία με 

τον μηκερδοσκοπικό οργανισμό του 

Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διαχείρισης 

Ποιότητας (European Foundation 

on Quality Management, EFQM). Η 

ολοκληρωμένη πρόταση της Συγκλήτου 

σχετικά με το πρόγραμμα Δέσμευση 

στην Επιχειρηματική Αριστεία εγκρίθηκε 

από το Συμβούλιο, το οποίο θα 

εκπροσωπείται στην Εποπτική Επιτροπή 

του προγράμματος από το Γενικό 

Διευθυντή της Αρχής Τηλεπικοινωνιών, 

κ. Νίκο Τιμοθέου. Με τη συνεργασία με το 

EFQM το Πανεπιστήμιο θα καταστεί ένας 

οργανισμός ευρωπαϊκών προδιαγραφών 

που να συνάδει με το όραμά μας να 

αναγνωρίζεται ως ευρωπαϊκό κέντρο 

αριστείας.
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