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τι θα διαβάσετε

του Πρύτανη, Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου

Η διαδικασία ίδρυσης του Πανεπιστημίου το τοποθέτησε 

πάνω στη σεισμογενή περιοχή που δημιουργούσε η έλλειψη 

ευθυγράμμισης μεταξύ των ακαδημαϊκών και των διοικητικών 

μας στόχων. Αυτό ήταν αναπόφευκτο, αφού η μεν ηγεσία και 

το προσωπικό προήλθε από το διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, 

ενώ η διοίκηση προήλθε ως επί το πλείστον από το ευρύτερο 

περιβάλλον της χώρας μας, όπου δεν υπήρχε ακαδημαϊκή 

παράδοση. Τα παραδείγματα της πρώτης πενταετίας 

λειτουργίας του Πανεπιστημίου μπορεί σήμερα να προκαλούν 

θυμηδία, αλλά ενίοτε ξύνουν παλιές πληγές. 

Τα τελευταία όμως χρόνια -με τη διατύπωση του 

Οράματος του Πανεπιστημίου Κύπρου και την επεξεργασία 

ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου- ολόκληρη η 

κοινότητα εναρμονίζεται προς την επίτευξη κοινών στόχων. 

Ο διαχωρισμός στους «μεν» και τους «δε» έχει εκλείψει (ή 

τουλάχιστον ατονίσει) και η δυσαρέσκεια στρέφεται κυρίως 

κατά της αδυναμίας μας να επεξεργασθούμε εκείνες τις 

διαδικασίες και να δημιουργήσουμε το πλαίσιο που θα 

επιτρέπει την αρμονική συνεργασία του ακαδημαϊκού και του 

διοικητικού προσωπικού προς επίτευξη του κοινού στόχου για 

Το πρώτο βραβείο 

απονεμήθηκε στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

στις 21 Ιουνίου 2007 

κατά τη διάρκεια των 

εργασιών του Εθνικού 

Φόρουμ για τη γυναικεία 

απασχόληση. Το 

Πανεπιστήμιο διακρίθηκε 

σε Παγκύπριο επίπεδο  

ως ο Οργανισμός που 

προωθεί και συμβάλλει 

στον επιτυχημένο 

συνδυασμό οικογενειακής 

και επαγγελματικής ζωής, 

ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τη γυναικεία απασχόληση.

Ο διαγωνισμός συνδιοργανώθηκε από τους Εταίρους 

της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Νέοι Δρόμοι Γυναικών» 

και διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου «Νέοι Δρόμοι για 

τη Γυναικεία Απασχόληση στην Κύπρο» της Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας EQUAL. Το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται 

από το ευρωπαϊκό 

κοινωνικό ταμείο και την 

Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, ως ένας 

σύγχρονος και συνεχώς 

εξελισσόμενος 

Οργανισμός, εφαρμόζει 

εργασιακές πρακτικές 

προς όφελος του 

προσωπικού του. 

Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η 

δυνατότητα επιλογής 

εργασίας ενός 

απογεύματος την εβδομάδα (αντί της καθιερωμένης 

για όλους Πέμπτης) καθώς και η ευέλικτη προσέλευση-

αποχώρηση από το χώρο εργασίας μέχρι και 30 λεπτά.

Περαιτέρω, όσον αφορά την προσπάθεια του 

Ιδρύματος να συνεισφέρει στον επιτυχημένο συνδυασμό 

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ;

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
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ακαδημαϊκή αριστεία σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο.

Με την επίσημη ενηλικίωση του 

Πανεπιστημίου -κλείσαμε φέτος 18 

χρόνια ζωής από την ψήφιση του 

ιδρυτικού νόμου- ξέρουμε πλέον τι 

θέλουμε. Το Πανεπιστήμιο επιδεικνύει 

μεγαλύτερο δυναμισμό προς την 

κατεύθυνση της δημιουργίας ενός 

αποτελεσματικού και ευέλικτου 

οργανισμού ο οποίος να υιοθετεί 

διεθνή πρότυπα. Αναγνωρίζουμε 

ότι η ποιότητα των διοικητικών 

υπηρεσιών επιτυγχάνεται από το 

ανθρώπινο δυναμικό, με την αξιοποίηση 

στρατηγικών συνεργασιών, τη συνετή 

επένδυση των διαθέσιμων πόρων και 

τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών. 

Γι΄αυτό και έχουμε τροχοδρομήσει 

τρεις σημαντικές πρωτοβουλίες οι 

οποίες σταδιακά θα επιφέρουν τα 

αποτελέσματα, αλλάζοντας ριζικά τη 

λειτουργία του Πανεπιστημίου. 

Πρώτον, ενταχθήκαμε στον μη-

κερδοσκοπικό οργανισμό EFQM 

(European Foundation on Quality 

Management) το 2006 και από φέτος 

εργαζόμαστε για την υιοθέτηση διεθνών 

προτύπων. Υποβάλαμε την αίτηση για να 

αξιολογηθούμε στο πρώτο επίπεδο και 

να επιτύχουμε τη διάκριση “Δέσμευση 

στην Επιχειρησιακή Αριστεία”, δηλαδή, 

να αναγνωρισθούμε ως ένας οργανισμός 

που πιστεύει στην ποιότητα των 

υπηρεσιών που προσφέρει και εργάζεται 

μεθοδικά για τη συνεχή βελτίωσή 

τους. (Προσοχή! Αυτό δεν σημαίνει ότι 

έχουμε ήδη αρχίσει να προσφέρουμε 

ποιοτική εξυπηρέτηση αλλά ότι έχουμε 

υιοθετήσει μηχανισμούς που οδηγούν 

στη συνεχή βελτίωση.) Ήδη τρεις 

ομάδες εργασίας προετοιμάζονται 

για την αξιολόγηση από την επιτροπή 

των Ευρωπαίων κριτών το Μάρτιο 

του 2008: (i) Για τη βελτίωση των 

υπηρεσιών που προσφέρουμε στους 

φοιτητές, υπό την εποπτεία του 

Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Σπουδών 

και Φοιτητικής Μέριμνας, (ii) για 

την εισαγωγή συγχρόνων μεθόδων 

διοίκησης του προσωπικού, υπό την 

εποπτεία του Προϊστάμενου της 

Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού 

και (iii) για την εφαρμογή ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος δεικτών 

που θα παρακολουθούν την απόδοση 

του οργανισμού στο πλήρες φάσμα 

των δραστηριοτήτων του, υπό την 

εποπτεία του Διευθυντή Διοίκησης 

και Οικονομικών και του Αντιπρύτανη 

Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και 

Διοίκησης. Η πρώτη επίσκεψη των 

Συμβούλων μας, που πραγματοποιήθηκε 

στις αρχές Σεπτεμβρίου 2007, μας έδωσε 

πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα. Με την 

ευκαιρία επιθυμώ να ευχαριστήσω και 

από τη στήλη αυτήν όλα τα μέλη των 

ομάδων εργασίας για την αφοσίωση 

που επέδειξαν. (Και πάλι προσοχή! Όλοι 

γνωρίζουμε ότι μόλις τώρα έχουμε 

αρχίσει δουλειά και υπολείπεται ακόμη 

πολύς δρόμος να διανύσουμε.) 

Δεύτερον, επεξεργασθήκαμε, σε 

συνεργασία με συμβούλους από την 

PricewaterhouseCoopers, ένα σύστημα 

ανατροφοδότησης των ανωτέρων 

στελεχών των διοικητικών υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου -δηλαδή του Διευθυντή 

Διοίκησης και Οικονομικών και των 

Προϊστάμενων των Υπηρεσιών- το οποίο 

μας επιτρέπει αφενός να συμφωνούμε σε 

κοινούς αλλά συγκεκριμένους στόχους 

για την κάθε Υπηρεσία και αφετέρου 

συμβάλλει στην ευθυγράμμιση των 

στόχων ούτως ώστε όλοι να τραβάμε 

κουπί προς την ίδια κατεύθυνση. 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για το σύστημα 

ανατροφοδότησης οργανώνονται εντός 

του Σεπτεμβρίου και η τελική έγκριση θα 

δοθεί από το Συμβούλιο. 

Τρίτον, πλησιάζουμε στην 

ολοκλήρωση της συζήτησης του Σχεδίου 

Μεταρρύθμισης των διοικητικών 

υπηρεσιών με στόχο να εισάγουμε 

ένα σύγχρονο σύστημα, το οποίο να 

διαχωρίζει την ανατροφοδότηση του 

προσωπικού για σκοπούς βελτίωσης 

από την αξιολόγηση για ανέλιξη. Με τον 

τρόπο αυτό, γίνεται δυνατή η ουσιαστική 

ανατροφοδότηση του προσωπικού 

για σκοπούς βελτίωσης της εργασίας 

τους. Το Σχέδιο εισάγει ταυτόχρονα 

μηχανισμούς ανταμοιβής των μελών του 

προσωπικού που ανταποκρίνονται στις 

υψηλές απαιτήσεις του Πανεπιστημίου 

αλλά και στην ανάγκη του προσωπικού 

να του δίνονται ευκαιρίες ανέλιξης. 

Οι τρεις αυτές πρωτοβουλίες δεν 

είναι ανεξάρτητες: βελτιώνουμε τις 

διαδικασίες του οργανισμού με τη 

συμμετοχή μας στο EFQM, βελτιώνουμε 

τη διοικητική διαδικασία στο ανώτερο 

επίπεδο και, τέλος υποστηρίζουμε τη 

βάση του προσωπικού. 

Υπάρχει όμως και μια τέταρτη 

πρωτοβουλία την οποία δεν μπορεί να 

αναλάβει από μόνη της η Πρυτανεία. 

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός 

κλίματος συνεργασίας και συναντίληψης 

μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας, τόσο αυτών που βρίσκονται 

στην πρώτη γραμμή της διδασκαλίας 

και της έρευνας όσο και αυτών που 

παρέχουν επιτελική υποστήριξη. 

Έτσι, ενώ τόσο ο Πρύτανης όσο και 

οι Αντιπρυτάνεις και ο Διευθυντής 

Διοίκησης και Οικονομικών, με την 

ενεργό υποστήριξη της Συγκλήτου και 

του Συμβουλίου, προωθούν τις τρεις 

πρωτοβουλίες που προαναφέραμε, 

καλούμαστε όλοι να συμβάλουμε 

στη δημιουργία ενός νέου κλίματος 

συνεργασίας στο Πανεπιστήμιο. Ήδη οι 

Ενώσεις ακαδημαϊκού και διοικητικού 

προσωπικού εκδήλωσαν το ενδιαφέρον 

τους να συνδράμουν ενεργά σε αυτή την 

προσπάθεια. 

Η λειτουργία πέντε καινούργιων 

Πανεπιστημίων στην Κύπρο τον 

τελευταίο χρόνο, τέσσερα εκ των οποίων 

λειτούργησαν μόλις το Σεπτέμβριο 

του 2007, μπορεί να αποτελέσει την 

πρόκληση για να διατηρήσουμε την 

πρωτοκαθεδρία στην ακαδημαϊκή 

αριστεία αλλά και να επιτύχουμε την 

αριστεία στη διοίκηση.

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ;

Συνεχίζεται από τη σελίδα 1
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οικογενειακής και επαγγελματικής 

ζωής, εφαρμόζονται ορισμένα ειδικά 

μέτρα, όπως είναι π.χ. τα δωρεάν 

προγράμματα κατάρτισης για νέους 

γονείς, η παροχή προνομιακού 

χώρου στάθμευσης σε εγκύους, η 

σημαντική επιχορήγηση για τοκετό, 

η παραχώρηση άδειας 8 ημερών 

ανά έτος για φροντίδα παιδιών και η 

παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης συμπεριλαμβανομένων 

και των γυναικολογικών εξετάσεων. 

Τιμώντας τις εργαζόμενες γυναίκες, το 

Πανεπιστήμιο έχει επιπλέον καθιερώσει 

την «Ημέρα της Γραμματέως», κατά 

την οποία πραγματοποιούνται 

παρουσιάσεις από διακεκριμένους 

ομιλητές και παρατίθεται γεύμα.

Τέλος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

διοργανώνει, μεταξύ άλλων, 

διαγωνισμούς παιδικής ζωγραφικής και 

εκπαιδευτικά σεμινάρια και υπηρεσίες 

επαγγελματικού προσανατολισμού για 

τα παιδιά του προσωπικού στο πλαίσιο 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 

ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 

θα λειτουργήσει νηπιαγωγείο στους 

χώρους της Πανεπιστημιούπολης προς 

διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων.

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου έχει δημιουργήσει από 

το Δεκέμβριο του 2000 ειδική 

Επιτροπή Εργασίας για το θέμα της 

ισότητας των δυο φύλων με στόχο 

τη συγκέντρωση στατιστικών και 

ερευνητικών δεδομένων στην περιοχή, 

την ανάπτυξη στρατηγικών και 

μεθόδων για ένταξη της διάστασης 

του φύλου σε όλες τις πολιτικές 

στους τομείς της εργοδότησης, της 

εκπαίδευσης, της συμμετοχής στα 

κέντρα λήψης απόφασης, την πολιτική 

ζωή και την κοινωνική δομή καθώς 

και την ανάπτυξη δεικτών και σημείων 

αναφοράς με σκοπό την αξιολόγηση 

της προόδου στους τομείς στους 

οποίους παρουσιάζονται προβλήματα. 

Επίσης, εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο 

του Πανεπιστημίου η δημιουργία 

Ερευνητικής Μονάδας με την 

ονομασία, Κέντρο Σπουδών Φύλου, η 

οποία θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενη 

και θα υπάγεται είτε στη Σχολή 

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 

Αγωγής ή στη Σχολή Ανθρωπιστικών 

Επιστημών. 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
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Η τελετή έναρξης του επιμορφωτικού 

προγράμματος για τους δασκάλους 

της ομογένειας της Αμερικής, το οποίο 

διοργανώθηκε εφέτος για πρώτη 

φορά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2007. 

Η ανάγκη προσφοράς του σεμιναρίου 

διαφάνηκε μετά τις συναντήσεις που 

πραγματοποίησε ο Πρύτανης και 

αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου 

με εκπροσώπους των αποδήμων, 

Ελλήνων και Κυπρίων στο Σικάγο και 

τη Νέα Υόρκη, τον Απρίλιο του 2006. 

Σημειώνεται ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί 

της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, 

οι οποίοι διδάσκουν στα σχολεία 

της ομογένειας στην Αμερική, έχουν 

αποφοιτήσει εδώ και δύο τουλάχιστον 

δεκαετίες και δεν έχουν τύχει περαιτέρω 

επιμόρφωσης στην ελληνική γλώσσα.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται το 

θερινό επιμορφωτικό σεμινάριο το 

οποίο προσέφερε το Τμήμα Επιστημών 

της Αγωγής από τις 5-19 Ιουλίου 2007. 

Το εν λόγω σεμινάριο παρακολούθησαν 

δέκα οκτώ εκπαιδευτικοί από την 

Αμερική και περιελάμβανε μαθήματα 

ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και 

πολιτισμού και θρησκευτικών.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία 

τους, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος 

Αμερικής, κ.κ. Δημήτριος, ο Πρόεδρος 

της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής, 

κ. Πανίκος Παπανικολάου, ο Πρόεδρος 

της PSEKA, κ. Philip Christopher, o 

Διευθυντής του Γραφείου Ελληνικής 

Παιδείας της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, 

Δρ. Ιωάννης Ευθυμιόπουλος, ο Υπουργός 

Παιδείας και Πολιτισμού, κ. ΄Ακης 

Κλεάνθους, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. 

Αντρέας Πέτρου καθώς και πολλά μέλη 

της πανεπιστημιακής κοινότητας.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ν Ε Α

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Δημήτριος.
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Ο Διογένης, το Εκκολαπτήριο 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα εποχή. Δύο 

από τις εκκολαπτόμενες εταιρείες του, η 

Stream Engineering Ltd και η Metascan Image 

Analysis Center Ltd σύντομα ολοκληρώνονται 

καθώς η περίοδος εκκόλαψής τους τελειώνει. 

Η Metascan εντείνει της συνεργασίες της 

με διαγνωστικά κέντρα στη Κύπρο και στο 

εξωτερικό πέρα από τις πιλοτικές εφαρμογές 

που έχει διενεργήσει. Συγκεκριμένα, 

έχει συνάψει στενή συνεργασία με το 

διαγνωστικό κέντρο Αγ. Θέρισος, την 

Πολυκλινική Υγεία και τη Μαγνητική 

Τομογραφία Ηπείρου στα Ιωάννινα και 

ετοιμάζεται για την υπογραφή εμπορικής 

συμφωνίας μαζί τους. Ταυτόχρονα βρίσκεται 

σε συνομιλίες με το Κέντρο Δημόσιας 

Έρευνας Henri Tudor και το CR SANTEC- 

Resource Centre for Health care Technologies 

του Λουξεμβούργου. Η Metascan θα 

συμμετάσχει στο Διεθνές Φόρουμ για την 

Μελέτη του Καρκίνου του Μαστού που θα 

γίνει στη Λευκωσία στις 18-21 Οκτωβρίου 

2007 παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες που 

προσφέρει. 

H Stream Engineering διοργάνωσε 

πιλοτική εφαρμογή του συστήματός της σε 

συνεργασία με την υπεραγορά Άλφα Μέγα, 

ενώ η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική 

Λτδ. έχει επιχορηγήσει πλήρως την πιλοτική 

φάση και στηρίζει την υψηλή τεχνολογία της 

Stream Engineering. Είναι η πρώτη φορά στον 

κόσμο που ένα Data Stream Management 

System θα υποστηρίζει μια τέτοια εφαρμογή 

στο χώρο του μάρκετινγκ λιανικής πώλησης. 

Η Stream Engineering Ltd βρίσκεται σε πλήρη 

επικοινωνία με τον Κυπριακό Οργανισμό 

Τουρισμού και το Υπουργείο Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΒΤ) και 

αναμένει έντονο ενδιαφέρον από τις 

κυπριακές εταιρείες για την ανάπτυξη του 

πρώτου δικτύου στο Λονδίνο όπου θα 

προωθείται ο κυπριακός τουρισμός και τα 

κυπριακά προϊόντα. Η Stream Engineering 

Ltd φιλοδοξεί με τη στρατηγική πνευματικής 

ιδιοκτησίας που ακολουθεί από το 2003 με 

την υποβολή δομής αιτήσεων πατεντών 

παγκόσμιας κατοχύρωσης να αναπτυχθεί σε 

παγκόσμια επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας. 

Ο Διογένης διοργάνωσε συνάντηση 

με αμερικανική εταιρεία επιχειρηματικών 

κεφαλαίων τον Αύγουστο κατά την οποία 

παρουσιάστηκαν οι εκκολαπτόμενες 

εταιρείες. Στο πλαίσιο των άμεσων 

στρατηγικών σχεδίων του Διογένη 

συζητήθηκαν τρόποι ανάπτυξης συνεχούς 

συνεργασίας και η δημιουργία παγκόσμιου 

δικτύου επιχειρηματικών κεφαλαίων. 

Πρόσφατα ξεκίνησαν την εκκόλαψη δύο 

νέες επιχειρήσεις που έλαβαν χορηγία από 

το ΥΕΒΤ, οι εταιρείες Mobihealth και Safe 

Smart Fabric Adaptable Surfaces. Αυτή την 

περίοδο ο Διογένης συζητά και προετοιμάζει 

την εκκόλαψη επτά νέων προτάσεων.

Ο ΒΑΤΡΑΧΟΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ: ΔΙΟΓΕΝΗΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ!

Ν Ε Α

Στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου προτίθεται να συμβάλει στην 

ανοικοδόμηση ενός σχολείου στο νομό Ηλείας, ο οποίος 

πλήγηκε από τις πυρκαγιές. 

Οι Αρχές του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

επικοινώνησαν με τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο κ. 

Δημήτριο Ράλλη και του εξέφρασαν τα θερμά συλλυπητήρια 

της πανεπιστημιακής κοινότητας για τα θύματα των 

τελευταίων πυρκαγιών στην Ελλάδα καθώς και τη μεγάλη 

λύπη όλων για την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. 

Κατά την επικοινωνία που είχε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων, Καθηγητής Κώνσταντίνος Χριστοφίδης, με τον 

Πρέσβη ανέφερε ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον 

Ελληνικό λαό το Πανεπιστήμιο θα επιδιώξει να συνδράμει 

στην ανοικοδόμηση ενός σχολείου. Το Ίδρυμα θα επιδιώξει 

να υλοποιήσει τον εν λόγω στόχο, με τη βοήθεια του 

Ακαδημαϊκού, Διοικητικού αλλά και φοιτητικού κόσμου, με 

έρανο και άλλες συντονισμένες ενέργειες. 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Νέα Διευθύντρια στο Διογένης

Από τις 10 Ιουλίου 2007 έχει αναλάβει καθήκοντα 

Γενικού Διευθυντή η κ. Σταυριάνα Α. Κοφτερού. Η 

κ. Κοφτερού με πτυχία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

και Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο La 

Verne, της Καλιφόρνια, προέρχεται από τον χώρο 

των εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων, καθώς διετέλεσε 

για πέντε χρόνια Διευθύντρια Στρατηγικού Σχεδιασμού σε άλλο εκκολαπτήριο. Έχει 

εκκολάψει επτά εταιρείες μέχρι σήμερα εκ των οποίων οι τρεις έχουν ολοκληρώσει 

το πρόγραμμα εκκόλαψης. Η κ. Κοφτερού διαθέτει εμπειρία στον ευρύτερο χώρο 

του ICT καθώς διετέλεσε Διευθύντρια Διεθνούς Ανάπτυξης σε τηλεπικοινωνιακή 

εταιρεία στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα έχει εμπειρία στο χώρο της διαφήμισης και 

στρατηγικής επικοινωνίας. Είναι μέλος του Project Management Institute (USA), 

μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Γυναικών Επιχειρηματιών 

Επαγγελματιών Λευκωσίας, ιδρυτικό μέλος και μέλος του Δ.Σ. της μη κυβερνητικής 

οργάνωσης Association for Cultural Integration. Διατελεί εξωτερικός συνεργάτης 

του Εργαστηρίου Βιοιατρικής Τεχνολογίας του ΕΠΙΣΕΥ, ΕΜΠ. Τέλος, επελέγη για το 

Βραβείο Νέα Γυναίκα Επαγγελματίας της Χρονιάς 2006 που διοργάνωσε το ΚΕΒΕ. 
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Ν Ε Α

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

εκπροσώπησε στο 15ο συνέδριο 

αποδήμων Κυπρίων (Λευκωσία, 24 

Αυγούστου 2007) ο Αντιπρύτανης 

Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και 

Διοίκησης, Καθηγητής Αντώνης Κάκας, 

με την παρουσίαση Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και Ομογένεια: Διαχρονική 

Σχέση. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν 

οι μελλοντικοί στόχοι και οι δράσεις 

του Πανεπιστημίου για την περαιτέρω 

ανάπτυξη των σχέσεών του με την 

κυπριακή ομογένεια.

Επίσης, με την ευκαιρία της 

διεξαγωγής του Συνεδρίου, 

πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου συνάντηση μεταξύ 

αξιωματούχων του Ιδρύματος και της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων 

Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ). 

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση 

παρευρέθηκαν εκ μέρους του 

Πανεπιστημίου Κύπρου ο Αντιπρύτανης 

Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και 

Διοίκησης, Καθηγητής Αντώνης Κάκας, ο 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 

και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας 

Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, 

Δρ Γρηγόρης Μακρίδης. Το Υπουργείο 

Εξωτερικών εκπροσώπησε ο Πρέσβης κ. 

Σταύρος Επαμεινώνδας, Διευθυντής της 

Υπηρεσίας Αποδήμων και της ΠΟΜΑΚ, 

ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Χάρης 

Σοφοκλείδης, ο Πρόεδρος της Νεολαίας 

Αποδήμων Κυπρίων Χρ. Καραολής και 

άλλοι αξιωματούχοι της Ομογένειας.

Κατά τη συνάντηση έγινε γόνιμη 

ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με 

την ενδυνάμωση και επέκταση της 

υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ 

Πανεπιστημίου και Ομογένειας και 

συζητήθηκαν θέματα ανάπτυξης νέων 

δράσεων συνεργασίας. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε θέματα 

εκπαίδευσης τα οποία ενδιαφέρουν 

ιδιαίτερα την Ομογένεια, όπως είναι 

η δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού 

προγράμματος για θέματα πολιτισμού 

και ιστορίας, η επέκταση του Ελεύθερου 

Πανεπιστημίου και σε άλλες χώρες, 

η επέκταση του προγράμματος 

επιμόρφωσης αποδήμων δασκάλων, η 

προσφορά μεταπτυχιακών υποτροφιών 

προς τους αποδήμους νέους, καθώς και 

η αύξηση του ποσοστού εισδοχής τους 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Περαιτέρω, 

αναφέρθηκε η δυνατότητα συμμετοχής 

των αποδήμων στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα ERASMUS, το οποίο τους 

παρέχει τη δυνατότητα φοίτησης στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου για ένα ή δύο 

εξάμηνα στο πλαίσιο του προγράμματος 

σπουδών που παρακολουθούν στα 

Πανεπιστήμια των χωρών διαμονής τους, 

και συζητήθηκε το θέμα συνεργασίας 

με Αποδήμους Κυπρίους Ακαδημαϊκούς 

και Ερευνητές οι οποίοι εργάζονται σε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΜΑΚ και 

ένας μεγάλος αριθμός αποδήμων 

ξεναγήθηκαν στην Πανεπιστημιούπολη 

και στη συνέχεια παρευρέθηκαν σε 

δεξίωση που παρέθεσε το Πανεπιστήμιο 

προς τιμήν των συνέδρων του 15ου 

Παγκόσμιου Συνεδρίου Αποδήμων 

Κυπρίων.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ

Η Σύγκλητος ενέκρινε απόφαση σχετικά 

με την περιβαλλοντική πολιτική του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο φιλοδοξεί 

να καταστεί ίδρυμα καλλιέργειας και 

διάδοσης της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη, 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεσμεύεται να 

υιοθετήσει μια περιβαλλοντική πολιτική 

της οποίας βασικός άξονας να είναι η 

ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών 

και περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

Στο πλαίσιο αυτού του οράματος το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου αποσκοπεί:

1.  Στη συμβολή βελτίωσης της ποιότητας 

του ευρύτερου τοπικού, εθνικού και 

παγκόσμιου περιβάλλοντος.

2.  Στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής 

συνείδησης στους φοιτητές και στο 

Προσωπικό του Ιδρύματος.

3.  Στην μείωση, κατά το δυνατόν, των 

επιπτώσεων της λειτουργίας του 

Πανεπιστημίου στο περιβάλλον.

4.  Στην ενεργητική συμβολή και 

συμμόρφωση με την περιβαλλοντική 

πολιτική και εν γένει στην ανάληψη 

δράσεων τόσο σε διεθνές, ευρωπαϊκό 

όσο και εθνικό επίπεδο. 

5.  Στον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων 

οι οποίοι θα εστιάζουν στη σταδιακή 

και συνεχή βελτίωση διαφόρων 

περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως 

είναι η μείωση της κατανάλωσης της 

ενέργειας και του νερού, η εφαρμογή 

της πολιτικής για τις πράσινες δημόσιες 

συμβάσεις, η διαχείριση των υγρών και 

στερεών αποβλήτων, και ο περιορισμός 

των αερίων εκπομπών στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
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Ν Ε Α

Από τον Ιανουάριο του 2007 

εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου μαθήματα ενάλιας 

αρχαιολογίας. Τα μαθήματα διδάσκει 

η Στέλλα Δεμέστιχα, Δρ Αρχαιολογίας, 

και άρχισαν μετά τη σχετική συμφωνία 

που υπέγραψε το Πανεπιστήμιο με το 

Ίδρυμα ΘΕΤΙΣ, το οποίο καλύπτει πλήρως 

τα έξοδα για την πραγματοποίησή τους. 

Αντικείμενο της Ενάλιας Αρχαιολογίας 

είναι η διερεύνηση της ναυτικής 

δραστηριότητας στην αρχαιότητα με τη μελέτη των πηγών 

(εικονογραφία, αρχαία κείμενα) και των υλικών καταλοίπων 

(αρχαία ναυάγια). Ειδικότερα, το μάθημα με τίτλο «Μέθοδοι και 

Τεχνικές Υποβρύχιας Αρχαιολογικής Έρευνας» περιλαμβάνει 

θεωρητικές παραδόσεις στην τάξη αλλά και μάθημα πρακτικής 

εξάσκησης στην υποβρύχια αρχαιολογία. Σημειώνεται ότι είναι 

η πρώτη φορά που μάθημα πρακτικής εξάσκησης εντάσσεται 

σε προπτυχιακό επίπεδο στην Κύπρο και την Ελλάδα και από τις 

ελάχιστες φορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο πρώτος κύκλος αυτών των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε 

με επιτυχία από τις 10-20 Ιουλίου 2007 στη θέση Dreamer’s Bay 

του Ακρωτηρίου Λεμεσού (περιοχή ελέγχου των Βρετανικών 

Βάσεων), σε εντοπισμένη και γνωστή από τη βιβλιογραφία θέση 

ρωμαϊκού αγκυροβολίου, όπου πραγματοποιεί επιφανειακή 

έρευνα ο αμερικανός αρχαιολόγος John Leonard και ομάδα 

του Πανεπιστημίου του Buffalo. Έλαβαν μέρος συνολικά 13 

μαθητευόμενοι, εκ των οποίων 12 από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(2 πτυχιούχοι αρχαιολόγοι, 2 υποψήφιοι 

διδάκτορες και 8 φοιτητές αρχαιολογίας) 

και 1 φοιτητής αρχαιολογίας από το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Πριν από την έναρξη της πρακτικής 

εξάσκησης, όλοι οι μαθητευόμενοι 

είχαν ολοκληρώσει την εκπαίδευση για 

την απόκτηση του πρώτου διπλώματος 

κατάδυσης, ώστε να μπορέσουν να 

παρακολουθήσουν τη διαδικασία 

οργάνωσης και υλοποίησης μίας 

υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας. Στη 

διάρκεια των μαθημάτων διδάχτηκαν τους τρόπους εντοπισμού 

και οριοθέτησης ενός αρχαιολογικού χώρου στη θάλασσα και 

κλήθηκαν να εφαρμόσουν τις βασικές μεθόδους σχεδιαστικής 

τεκμηρίωσης αρχαιοτήτων κατά χώρα. Ως σκάφη υποστήριξης 

χρησιμοποιήθηκαν πλωτά μέσα διαφόρων τύπων, ώστε να 

εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη χρήση τους και να αντιληφθούν 

τη λειτουργία τους στην υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα.

Το συνολικό κόστος του καταδυτικού εξοπλισμού και της 

διαβίωσης της ομάδας κάλυψε το ίδρυμα ΘΕΤΙΣ. Επιπλέον, 

σημαντικότατη υπήρξε και η συμβολή των αξιωματικών των 

Βρετανικών βάσεων, οι οποίοι επέτρεψαν στην ομάδα να 

διαμένει εντός την στρατιωτικής μονάδας του αεροδρομίου 

Ακρωτηρίου, παραχωρώντας επιπλέον καταλύματα, χώρους 

στέγασης του καταδυτικού εξοπλισμού καθώς και ταχύπλοα 

σκάφη με το απαραίτητο πλήρωμα για τη μετάβαση της ομάδας 

στη θέση που πραγματοποιούνταν τα μαθήματα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

To Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε με επιτυχία την 

Τέταρτη Ετήσια Διάλεξη εις Μνήμην Ντίνου Λεβέντη στο πλαίσιο 

των εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης, την Τετάρτη,  

9 Μαΐου 2007.

Oμιλητής της διάλεξης ήταν ο Διευθυντής του Παγκόσμιου 

Κέντρου Πολιτιστικής Κληρονομίας της ΟΥΝΕΣΚΟ, κ. Francesco 

Bandarin, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα, Η Συντήρηση της 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς - Ένα 

δύσκολο δίλημμα στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης. 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, ενώ την 

προσωπικότητα και το έργο του ομιλητή παρουσίασε η 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, κ. Μαρία Ιακώβου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρόεδρος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Τάσσος Παπαδόπουλος, ο πρώην 

Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,  

κ. Γιώργος Βασιλείου, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο Υπουργός 

Συγκοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι κομμάτων, μέλη του 

Ιδρύματος και της οικογένειας Λεβέντη, μέλη του Συμβουλίου και 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, πολλοί άλλοι επίσημοι 

και πλήθος κόσμου.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ

Ο κ. Francesco Bandarin με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κ. Μέμα Λεβέντη
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Κατόπιν προσκλήσεως του Κοινωφελούς Ιδρύματος 

Αλέξανδρος Α. Ωνάσης (ΗΠΑ), ο Καθηγητής του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας Δημήτριος Μιχαηλίδης μετέβη 

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για σειρά διαλέξεων στο 

πλαίσιο του University Seminars Program του Ιδρύματος. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, που διήρκεσε ένα μήνα, ο 

κ. Μιχαηλίδης έδωσε διαλέξεις και σεμινάρια, και δίδαξε στο 

Florida Atlantic University του Boca Raton, στο Πανεπιστήμιο 

at Albany του Albany (Νέα Υόρκη), στο Πανεπιστήμιο της 

Βοστώνης και στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης, στο 

Πανεπιστήμιο Harvard του Cambridge, και στο Πανεπιστήμιο 

Columbia της Νέας Υόρκης. Τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε 

αφορούσαν τα ρωμαϊκά και παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά 

της Κύπρου, την αρχαία ελληνική και κυπριακή ιατρική, την 

τοπογραφία και εξέλιξη της Νέας Πάφου, το φαγητό στην 

αρχαία Κύπρο και τα πορίσματα από τις πρόσφατες ανασκαφές 

στην παλαιοχριστανική θέση Άγιοι Πέντε της Γεροσκήπου, 

τις οποίες ο κος Μιχαηλίδης διευθύνει για το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, έδωσε επίσης 

συνεντεύξεις σε τοπικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 

σταθμούς και είχε επαφές με τις κατά τόπους Ελληνικές 

κοινότητες. Στο τέλος της περιοδείας του, ο κ. Μιχαηλίδης 

μετέβη στο Los Angeles και έλαβε μέρος σε στρογγυλή 

τράπεζα με θέμα την προστασία και συντήρηση των αρχαίων 

ψηφιδωτών, που οργάνωσε το Getty Museum στο Malibu, στο 

πλαίσιο της μεγάλης έκθεσης ψηφιδωτών της Τυνησίας “Stories 

in Stone: Conserving Mosaics of Roman Africa/Treasures from 

the National Museums of Tunisia”. 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Με την Δρα Laina Swiny στο Semitic Museum του Πανεπιστημίου Harvard.

Με την Δρα Susanne Ebbinghaus στις αποθήκες του Arthur M. Sackler Museum, 

Harvard University Museums.

Με στόχο να καταστεί η Κύπρος 

περιφέρεια γνώσης, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και η Ομοσπονδία Εργοδοτών 

και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) παρέθεσαν 

γεύμα εργασίας, την Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 

2007, στο ξενοδοχείο Χίλτον. Στην 

εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υπουργός 

Οικονομικών κ. Μιχάλης Σαρρής, ο 

Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού κ. Αντώνης Μιχαηλίδης, 

ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου 

Προγραμματισμού κ. Ανδρέας Μολέσκης, 

καθώς και άλλοι επίσημοι, μεταξύ 

των οποίων βουλευτές, δήμαρχοι, 

επικεφαλής Ανώτατων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων, Ημικρατικών Οργανισμών και 

Ερευνητικών Κέντρων.

Κατά το γεύμα πραγματοποιήθηκε 

διάλεξη με θέμα Περιφέρειες γνώσης και 

οικονομική ανάπτυξη από τη διεθνώς 

διακεκριμένη Σύμβουλο Ανώτατης 

Εκπαίδευσης Δρα Sybille Reichert, η 

οποία έχει ως έδρα την Ελβετία. Η Δρ 

Reichert παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τις 

περιφέρειες γνώσης της Κοπεγχάγης, του 

Μάντσεστερ και του Μόντρεαλ και τόνισε 

τα οφέλη ενός τέτοιου εγχειρήματος για 

την οικονομία και, όχι μόνο, του τόπου. 

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι η Κύπρος, 

αν και μικρή χώρα, έχει εξαιρετικές 

προοπτικές ανάπτυξης της οικονομίας της 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΟΕΒ ΧΑΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Συνεχίζεται στη σελίδα 28
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Η Υπηρεσία Πληροφοριών 

Συστημάτων και η ομάδα e-services 

παρέχουν την απαραίτητη υποδομή για 

αξιοποίηση των εργαλείων ηλεκτρονικής 

μάθησης στην ακαδημαϊκή κοινότητα 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο 

Πανεπιστήμιο έχει εγκατασταθεί και 

λειτουργεί με επιτυχία, για πέμπτη 

συνεχή χρονιά, το ηλεκτρονικό σύστημα 

υποστήριξης διδακτικού έργου 

Blackboard. Για το τρέχον 

εξάμηνο υποστηρίζονται 

212 μαθήματα από 

όλες τις σχολές του 

Πανεπιστημίου. 

Το Blackboard είναι 

ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης μαθημάτων 

(Course Management System) με 

πλήθος ευκολιών για τον εκπαιδευτή 

και τον εκπαιδευόμενο. Είναι δυνατό 

να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία 

ολόκληρων μαθημάτων online ή ως 

συμπλήρωμα ενός μαθήματος που 

βασίζεται στην παράδοση στην τάξη. 

Στις δυνατότητες του Blackboard 

περιλαμβάνονται η προβολή του 

υλικού του μαθήματος (Συμβόλαιο, 

Διαλέξεις και Φροντιστήρια 

μαθήματος), εργαλεία επικοινωνίας 

και συνεργασίας (Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, Ομάδες συζητήσεων, Chat 

/ Whiteboard, Ημερολόγιο) και εργαλεία 

αξιολόγησης (Εργασίες, Quiz, Ασκήσεις 

αυτοαξιολόγησης). Η πρόσβαση 

καθηγητών και φοιτητών στο Blackboard 

γίνεται μέσω ενός web browser, όπως ο 

Mozilla Firefox® ή ο Microsoft® Internet 

Explorer. Οι καθηγητές μπορούν να 

προβούν σε αλλαγές στα μαθήματα 

ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμες στους 

φοιτητές μέσω διαδικτύου. Οι φοιτητές 

εκτός από τη πρόσβαση στο υλικό του 

κάθε μαθήματος, έχουν τη δυνατότητα 

(εφόσον ο διδάσκων το καθορίσει) για 

ηλεκτρονική υποβολή των ασκήσεων.

Για ενεργοποίηση λογαριασμού 

για δημιουργία μαθημάτων και για 

οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες 

αφορούν το Blackboard, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν με το Γραφείο 

Εξυπηρέτησης της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας στο 

τηλέφωνο 2289 4444.

Οι εγγραφές των 

φοιτητών στα μαθήματα 

στο Blackboard, γίνονται 

αυτόματα από την Ομάδα 

E-Services, μετά τις 

εγγραφές του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Για να έχει κάποιος πρόσβαση στο 

Blackboard αρκεί να ξέρει τους κωδικούς 

πρόσβασης που έχει για το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο του Πανεπιστημίου. Ο 

σύνδεσμος πρόσβασης “Blackboard” 

βρίσκεται στην Κεντρική Ιστοσελίδα του 

Πανεπιστημίου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

To Ίδρυμα Ευαγόρα και Κάθλην Λανίτη σε συνεργασία 

με το Σύνδεσμο Φίλων Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής 

οργάνωσε διάλεξη του Καθηγητού Ιωάννη Ταϊφάκου, 

Κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής, με θέμα, Η Ελληνο-

ρωμαϊκή έμπνευση της Ευρωπαϊκής μυθοπλασίας. 

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 11 Ιουλίου 

2007, στο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη με την ευκαιρία της 

επιτυχημένης εικαστικής έκθεσης Μύθος που λειτούργησε 

στο πλαίσιο 

του Ιταλικού 

Πολιτιστικού 

Μήνα. 

Επίσης, το 

Ίδρυμα Λανίτη 

τίμησε τον κ. 

Ταϊφάκο για την 

προσφορά του 

παραδίδοντάς 

του τιμητική 

πλακέτα. 

Η ΕΛΛΗΝΟ-ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

O Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητής 

Ιωάννης Ταϊφάκος παραλαμβάνει την τιμητική 

πλακέτα από την Διευθύντρια του Κέντρου Ευαγόρα 

Λανίτη, κ. Κατερίνα Νικήτα.

Από αριστερά η Διευθύντρια του Κέντρου Ευαγόρα Λανίτη, κ. Κατερίνα 

Νικήτα, ο Καθηγητής κ. Ταϊφάκος, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Κέντρου 

Προληπτικής Παιδιατρικής κ. Μπία Πιερίδου και ο Πρέσβης της Ιταλίας και η 

κυρία L. Napolitano.

 ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
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ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Το Κέντρο Γλωσσών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε 

στις 21 Σεπτεμβρίου 2007 την Τελετή 

Λήξης των μαθημάτων Ξένων Γλωσσών 

για τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς. 

Το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, εκατόν 

τριάντα Στελέχη ενεγράφηκαν σε επτά 

συνολικά προγράμματα ξένων γλωσσών, 

στα Αγγλικά, Γαλλικά και Τουρκικά την 

διδασκαλία των οποίων ανέλαβε έμπειρο, 

προσοντούχο προσωπικό του Κέντρου 

Γλωσσών. Τα μαθήματα προσφέρθηκαν 

στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. 

Την Τελετή άνοιξε ο Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος 

συνεχάρηκε τα στελέχη για την επιτυχή 

συμπλήρωση του προγράμματος καθώς 

και τα πολύ καλά αποτελέσματα που 

πέτυχαν στις εξωτερικές εξετάσεις, 

τονίζοντας τη σημασία της δια βίου 

επιμόρφωσης. Ακολούθως, ο Διευθυντής 

του Κέντρου Γλωσσών, Καθηγητής Jack 

Burston, συνεχάρηκε τα στελέχη και 

ευχαρίστησε τόσο τους ίδιους όσο και 

τους συντονιστές και τους εκπαιδευτές 

του προγράμματος για τα υψηλά 

αποτελέσματα που πέτυχαν. Ο Αρχηγός 

της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος 

Κωνσταντίνος Μπισμπίκας, ευχαρίστησε 

το Πανεπιστήμιο για τη συνεργασία και 

τόνισε τη σημασία της εκμάθησης ξένων 

γλωσσών για το στρατιωτικό σώμα. 

Στις εξετάσεις των Γαλλικών επιπέδου 

Α1/Α2 τα Στελέχη σημείωσαν 100% 

επιτυχία, ενώ στις εξετάσεις Γαλλικών 

επιπέδου Β1 υπήρξε μόνο μία αποτυχία. 

Στις εξετάσεις του Cambridge Advanced 

English υπήρχε παγκύπρια συμμετοχή 

για την συγκεκριμένη εξεταστική μόνο 

25 ατόμων, εκ των οποίων τα 15 ήταν 

Στελέχη της Εθνικής Φρουράς. Μόνο 

7 έχουν περάσει παγκύπρια, από τους 

οποίους οι 4 με τη ψηλότερη βαθμολογία 

είναι Στελέχη της Εθνικής Φρουράς.   

Στο επίπεδο IGCSE Αγγλικά, τα Στελέχη 

της Εθνικής Φρουράς έχουν σημειώσει 

επιτυχία 66.5% στη γραπτή εξέταση, 

ενώ σημειώθηκε επιτυχία 100% στην 

προφορική εξέταση. Για τα Στελέχη με 

την ψηλότερη βαθμολογία στα ανώτερα 

επίπεδα το Κέντρο παραχώρησε βραβεία, 

τα οποία απένειμαν ο Αρχηγός της 

Εθνικής Φρουράς και ο Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι μετά 

την απονομή των “Πιστοποιητικών 

Παρακολούθησης” παρακάθισαν σε μικρή 

δεξίωση. 

Η Ελληνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς 

της, προχώρησε σε συνεργασία και οικονομική ενίσχυση, για 

σκοπούς έρευνας, του Εργαστηρίου Φυσιολογίας και Βιοιατρικής 

Απεικόνισης Ιπποκράτης του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας 

και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στόχος της έρευνας, που θα διαρκέσει 2-3 χρόνια, είναι 

η ανάπτυξη τεχνικών και η προώθηση της μελέτης του 

καρδιαγγειακού συστήματος και της καρδιακής μηχανικής σε 

ζωικούς οργανισμούς όπως τα κανονικά και γενετικά ποντίκια. 

Υπεύθυνος της έρευνας είναι ο Δρ Χριστάκης Κωνσταντινίδης, 

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και 

Κατασκευαστικής.

Πρόκειται για μια λεπτομερή μελέτη της μεταβολής της 

καρδιακής μηχανικής με αλλαγές στο γενετικό κώδικα και ως  

αποτέλεσμα παθήσεων, που θα βοηθήσει έτσι την εξαγωγή 

συμπερασμάτων τα οποία αναμένεται να αποδειχθούν σημαντικά 

για τον άνθρωπο. Απώτερος στόχος είναι η προσφορά γνώσης 

προς την επιστημονική κοινότητα και τους συνανθρώπους μας 

που υποφέρουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως έμφραγμα, 

καρδυομυοπάθειες, καρδιακή ανεπάρκεια κ.ά.

Ο τομέας αυτός της έρευνας, δεν είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένος στον τόπο μας και αναμένεται ότι θα δώσει 

λύσεις σε πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας.

Στελέχη του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας με επικεφαλής 

τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή κ. Μάκη Κεραυνό 

επισκέφθηκαν το εργαστήριο όπου διεξάγεται η έρευνα και 

παρέδωσαν τη σχετική επιταγή στον υπεύθυνο της έρευνας κ. 

Χριστάκη Κωνσταντινίδη.

Πρωτοπορώντας και πάλι, ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, 

εγκαινιάζει ένα νέο πεδίο δράσης της και δείχνει για ακόμα 

μια φορά το ανθρώπινο πρόσωπό της αποδεικνύοντας ότι 

οι σύγχρονοι οργανισμοί δεν περιορίζονται αυστηρά στις 

επιχειρηματικές δραστηριότητές τους αλλά συμμετέχουν 

έμπρακτα στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα του τόπου 

και ενισχύουν τομείς, όπως η έρευνα, η παιδεία, η τέχνη και ο 

πολιτισμός. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Ν Ε Α
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Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Ο Όμιλος Πειραματικό Εργαστήρι 

Δημιουργικής Έκφρασης (ΠΕΔΕ) μπαίνει 

δυναμικά στο νέο ακαδημαϊκό έτος 

ετοιμάζοντας πολλά και διαφορετικά 

πράγματα για όλα τα γούστα! Ήδη έχουν 

αρχίσει οι πρόβες για τη νέα μας θεατρική 

παραγωγή με τίτλο, Ars Absurdia: Ο 

λαβύρινθος του Beckett. Πρόκειται για 

ένα «αφιέρωμα» σε αυτήν τη μεγάλη 

φυσιογνωμία του μεταπολεμικού 

θεάτρου, τον Samuel Beckett, και 

μπορεί να το δει κανείς σαν ένα ύμνο 

προς το θέατρο του παραλόγου. Θα 

παρουσιαστούν πέντε δραματίδια του 

συγγραφέως, με κεντρικό θεματικό άξονα 

το αδιέξοδο της ανθρώπινης ύπαρξης, 

ανάμεσα στα οποία θα παρεμβάλλονται 

μικρά δρώμενα, σαν χορικά, που θα 

δημιουργηθούν από την ίδια την ομάδα 

και θα τονίζουν ακριβώς αυτόν τον 

«παράλογο» χαρακτήρα της παράστασης. 

Την παραγωγή αυτή θα την 

ακολουθήσει άλλη μια πειραματική 

παράσταση, με εντελώς διαφορετική 

κατεύθυνση. Για ακόμη μια φορά θα 

συνδιαλεχθούμε με το παρελθόν και θα 

επιχειρήσουμε έναν επαναπροσδιορισμό 

μιας άλλης αρχετυπικής μοιραίας 

γυναίκας. Τα πρόσωπα της 

Κλυταιμνήστρας είναι η ιστορία μιας 

απολογίας. Μέσα από τα λόγια της 

πονεμένης μάνας και μοιραίας συζύγου, 

όπως ειπώθηκαν ανά τους αιώνες, θα 

αναδυθεί μια σύγχρονη Κλυταιμνήστρα, 

η οποία ζητά να την ακούσουμε και να 

τη συμπονέσουμε.

Παράλληλα, το νέο τεύχος του 

πολιτιστικού μας περιοδικού Musae 

βρίσκεται υπό έκδοση και, επίσης, ο 

όμιλος οργανώνει μια εικαστική έκθεση, 

ζωγραφικής και υφασμάτων, με στόχο 

την παρουσίαση και προώθηση τριών 

νέων Κυπρίων καλλιτεχνών: της Ιφιγένειας 

Παπαϊωάννου, της Ειρήνης Μιτσιγιώργη 

και του Παύλου Μιτσιγιώργη. Η έκθεση 

προγραμματίζεται για τον ερχόμενο 

Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Πληροφορίες: τηλ. 9933 8757.

ARS ABSURDIA: Ο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΟΥ BECKETT... 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ...

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Υπηρεσία Σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας (Υ.Σ.Φ.Μ.) οργάνωσε με επιτυχία το πάρτυ 

καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών, την Πέμπτη, 30 

Αυγούστου 2007.

 Κατ’ αυτό χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης και ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, 

Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Αντώνης Κάκας. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν φοιτητές, γονείς, μέλη του 

ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, 

ενώ προσωπικό της Υ.Σ.Φ.Μ. παρείχε πληροφορίες στους 

φοιτητές για θέματα που τους αφορούν.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την εκδήλωση.

ΒΡΑΔΙΑ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Με υποστήριξη του Προγράμματος Αρχιτεκτονικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, πραγματοποίησε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 

Κύπρου από τις 27-29 Ιουλίου 2007 την Ετήσια Έκθεση Φοιτητών και 

Νέων Αρχιτεκτόνων. Η Έκθεση έλαβε χώρα στο ισόγειο του κτηρίου του 

Προγράμματος Αρχιτεκτονικής στην οδό Λήδρας.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων της Έκθεσης, τα οποία τέλεσε η Δήμαρχος 

Λευκωσίας, κα Ελένη Μαύρου, έγινε αναφορά, μεταξύ άλλων, σε θέματα 

σχετικά με την αναζωογόνηση του πυρήνα της Λευκωσίας, του ρόλου 

που διαδραματίζει το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής στην επαγγελματική 

και ακαδημαϊκή προώθηση των φοιτητών και νέων Αρχιτεκτόνων, 

όπως επίσης στην πολύ καλή συνεργασία του Προγράμματος με τους 

επαγγελματικούς φορείς Αρχιτεκτονικής στην Κύπρο.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2007
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Αποτέλεσμα μιας συλλογικής 

προσπάθειας, το θερινό εργαστήρι ξύλινης 

κατασκευής πραγματοποιήθηκε υπό την 

διοργάνωση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

Κύπρου και υπό την επιστημονική επίβλεψη 

του Προγράμματος Αρχιτεκτονικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο της 

Ετήσιας Έκθεσης Φοιτητών και Νέων 

Αρχιτεκτόνων 2007. Σε αυτό έλαβαν μέρος 

δώδεκα φοιτητές αρχιτεκτονικής από τις 

αρχιτεκτονικές σχολές του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και του Manchester School of 

Architecture. 

Οι εργασίες του εργαστηρίου έλαβαν 

χώρα στο κτήριο Αρχιτεκτονικής, στην 

οδό Λήδρας, και διήρκεσαν από τις 26 

Ιουλίου - 06 Αυγούστου 2007 οπότε και 

το προϊόν της διαδικασίας μεταφέρθηκε 

στον τελικό του προορισμό. Εκ μέρους του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, η επιστημονική 

επίβλεψη των εργασιών πραγματοποιήθηκε 

από τους ειδικούς επιστήμονες του 

Προγράμματος Αρχιτεκτονικής, κκ. Αιμίλιο 

Μιχαήλ και Μάριο Χριστοδουλίδη και με 

γενικό συντονιστή τον Επίκουρο Καθηγητή 

Μάριο Κ. Φωκά, προσωρινό πρόεδρο του 

προγράμματος.

Η κατασκευή – αποτέλεσμα των 

εργασιών του εργαστηρίου- εγκαταστάθηκε 

στη Πλατεία Ελευθέριας όπου και παρέμεινε 

μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2007.

Το αρχιτεκτονικό εργαστήρι στοχεύει 

με την πορεία σχεδιασμού και κατασκευής 

να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με 

τους όρους και τις συνθήκες ανάπτυξης 

και υλοποίησης μίας αρχιτεκτονικής  

ιδέας. Φοιτητές της αρχιτεκτονικής από 

διαφορετικά ακαδημαϊκά περιβάλλοντα 

βρέθηκαν απέναντι στην πρόκληση του 

σχεδιασμού και κατασκευής υπο τους όρους 

πλέον της πραγματικής διαδικασίας.

Το σχεδιαστικό ζητούμενο, αφού πέρασε 

τις διαδικασίες σχεδιασμού, κατασκευής, 

μεταφοράς και συναρμολόγησης, 

πορείες εξίσου σημαντικές και άρρηκτα 

συνδεδεμένες μεταξύ τους, λαμβάνει 

την τελική του θέση στον αστικό ιστό 

της πόλης. Καλείται να λειτουργήσει ως 

‘δορυφόρος’ της φοιτητικής σκέψης σε μία 

δημόσια πλατεία, ένας ‘δορυφόρος’ που 

εκτός από την προσπάθεια να ‘διαφημίσει’ 

την αρχιτεκτονική πορεία των εργασιών 

του εργαστηρίου, δημιουργεί χωρικές 

προϋποθέσεις τέτοιες που να επιτρέπουν 

την μεταβολή της δεδομένης εμπειρίας 

του χώρου. Ο «επισκέπτης» καλείται 

να συνεισφέρει στο δημόσιο χώρο, 

προσφέροντας μια διαφορετική ματιά, 

διεκδικώντας την οικειοποίησή του και 

εντέλει το ρόλο του σημείου αναφοράς.

Με την υλικότητά της και με επακόλουθο 

την χωρική εμπειρία που προσφέρει, η 

κατασκευή αποπειράται να μεταδώσει τις 

δυνατότητες της δημιουργικής σκέψης 

στην Αρχιτεκτονική, μίας αρχιτεκτονικής 

σκέψης που με τις συνθήκες σχεδιασμού 

και υλοποίησης αποκτά γεωμετρία, χρώμα 

και υφή – πάνω απ’ όλα υλική υπόσταση 

– και δοκιμάζει να αντεπεξέλθει στις 

προκλήσεις του δομημένου περιβάλλοντος, 

να συνυπάρξει με την καθημερινότητα των 

κατοίκων της πόλης.

Με τη συμμετοχή του στο εργαστήριο, 

το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου συνεισφέρει στην 

δραστηριοποίησή του στον χώρο της εντός 

των τειχών πόλης της Λευκωσίας, όπου και 

βρίσκονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις 

του προγράμματος. Επιπλέον επιδιώκει 

την επαφή των φοιτητών του με φοιτητές 

αρχιτεκτονικής άλλων ακαδημαϊκών 

ιδρυμάτων, ζήτημα που κρίνεται εξαιρετικά 

ουσιώδες στην αρχιτεκτονική παιδεία 

των φοιτητών. Όσον αφορά στους 

ακαδημαϊκούς στόχους, το εργαστήριο 

έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα 

κατανόησης των βασικών αρχών 

σχεδιασμού ξύλινης κατασκευής και με τη 

διαδικασία του ίδιου του σχεδιασμού, την 

ανάδειξη του ρόλου της κατασκευής στην 

αρχιτεκτονική σύνθεση ως αποτέλεσμα 

ενοποιημένης αρχιτεκτονικής διαδικασίας.

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

ΘΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2007

Οι αντιδράσεις των περαστικών Νυκτερινή λήψη της κατασκευής

Βραβείο ύψους 500 Λ.Κ. απονεμήθηκε εις μνήμην Σταύρου 

Αγγελίδη στην απόφοιτο του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών, Νάταλυ 

Αούν. Το Βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε φοιτήτρια/τή για 

τη δημοσίευση του καλύτερου δημοσιογραφικού άρθρου στην 

κατηγορία της διερευνητικής δημοσιογραφίας.

Η απονομή του Βραβείου έγινε από τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Σταύρο Α. Ζένιο κατά τη 

διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης. Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την απονομή του βραβείου στη Νάταλυ Αούν.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ «ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗ»
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Στο πλαίσιο της πολύχρονης 

και πολύπλευρης συνεργασίας 

του Πανεπιστημίου Αθηνών με το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Χορευτικός 

Όμιλος Πανεπιστημίου Κύπρου 

συμμετέσχε και φέτος ενεργά στις 

επετειακές και άλλες εκδηλώσεις από τις 

13-22 Ιουλίου 2007 στην Ελλάδα.

Παραστάσεις ανεβάστηκαν στο 

Αίθριο της Στοάς του Βιβλίου, σε 

ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο του 

προγράμματος Θ.Υ.Ε.Σ.Π.Α., για τους 380 

υποτρόφους –από όλες σχεδόν τις χώρες 

της Ε.Ε.- που διδάσκουν ή σπουδάζουν 

Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμό. Ο Χ.Ο. 

είχε έπειτα την τιμή να γευματίσει στο 

αναπαλαιωμένο κτήριο της Γραμματείας 

της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και να δει από κοντά το γραφείο 

του Κωστή Παλαμά και άλλων σπουδαίων 

Γενικών Γραμματέων του Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε 

η παράσταση στην Πλατεία Συντάγματος, 

που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 

την Κυπριακή Πρεσβεία, την Ομοσπονδία 

Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας και 

την Ένωση Κυπρίων Ελλάδος, όπου και 

παρευρέθηκαν ο ίδιος ο πρέσβης κ. 

Γεωργής, καθώς και άλλα σημαντικά, 

πολιτικά πρόσωπα. Διθυραμβικά ήταν 

τα σχόλια και για την παρουσίαση στο 

Λουτράκι, που έγινε σε συνεργασία με 

το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας και το 

Κέντρο Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού 

Κωνσταντίνου (όπου και φιλοξενήθηκε 

και ξεναγήθηκε το συγκρότημα), στο 

Κάστρο Κανήθου σε συνεργασία με τον 

Δήμο Χαλκίδας, αλλά και στα Ιλίσια σε 

συνεργασία με τον Δήμο Ζωγράφου. 

Σημαντική ήταν και η παράσταση στον 

Πειραιά, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 

Ομηρικού Συνεδρίου, για τους Έλληνες 

και τους Ξένους Συνέδρους και τους 

Σπουδαστές που παρακολουθούν τα 

θερινά προγράμματα της EUROCLASSIKA 

και της Ομηρικής Ακαδημίας Χίου.

Ο Χορευτικός Όμιλος είχε επίσης 

την τύχη να επισκεφτεί την Βουλή 

των Ελλήνων, όπου παρακολούθησε 

ομιλία της Προέδρου της Βουλής, κ. 

Άννας Ψαρούδα–Μπενάκη, ξεναγήθηκε 

στους χώρους των ανακτόρων και 

του μουσείου, ζώντας μία μοναδική, 

ανεπανάληπτη και γεμάτη δέος εμπειρία!

Το αξιοσημείωτο είναι πως οι 

παραστάσεις του συγκροτήματος του 

Χορευτικού Ομίλου του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, με το καινούριο, ειδικό και πάνω 

απ’ όλα συγκινητικό αφιέρωμα στην 33η 

μαύρη επέτειο της Τουρκικής εισβολής, και 

με ένα εξαίρετο πρόγραμμα Δημοτικών 

χορών και τραγουδιών της Κύπρου, 

συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχία 

των παραπάνω εκδηλώσεων με ευνόητα 

θετικά αποτελέσματα για το νησί μας.

ΤΑΞΙΔΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2007

Δύο τελειόφοιτοι του Τμήματος 

Χημείας, η Δάφνη Χατζηκυριάκου και 

η Ηρακλειδία Ιωαννίδου, κέρδισαν το 

πρώτο και δεύτερο βραβείο αντίστοιχα, 

του φετεινού (2006-2007) Διαγωνισμού 

Έρευνας Προπτυχιακών Φοιτητών 

(ΠΡΟΦΟΙΤ) του Ιδρύματος Προώθησης 

Έρευνας (ΙΠΕ). Η εργασία της Δάφνης 

Χατζηκυριάκου αφορούσε παρασκευή 

καινοτόμων υλικών πυριτίου για την 

αφαλάτωση του νερού (αφαίρεση 

βορίου, συγκεκριμένα), ενώ η Ηρακλειδία 

Ιωαννίδου παρουσίασε μία μελέτη για τη 

σύνθεση πυραζόλης από ισοθειαζόλη. Τα 

βραβεία (3.000 ΛΚ το πρώτο και 2.500 ΛΚ 

το δεύτερο) θα απονεμηθούν σε τελετή 

τον Οκτώβριο. Πέραν της βράβευσης, 

και οι δύο φοιτήτριες μετέβησαν το 

καλοκαίρι (μετά την ανακοίνωση των 

βραβείων) με έξοδα του ΙΠΕ στην 

Αγγλία όπου συμμετείχαν στο London 

International Youth Science Forum, το 

οποίο φιλοξένησε άλλους 250 νέους 

επιστήμονες από 52 χώρες. Εκτός από 

τη συμμετοχή τους στο συνέδριο, οι δύο 

νέες χημικοί επισκέφθηκαν διάφορα 

Αγγλικά Πανεπιστήμια, Ερευνητικά 

Κέντρα και μεγάλες εταιρείες. Η Δάφνη 

και η Ηρακλειδία αποφοίτησαν το 

καλοκαίρι και συνεχίζουν την έρευνά τους 

στο Τμήμα ως μεταπτυχιακές φοιτήτριες. 

Καλή επιτυχία!

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΠΡΟΦΟΙΤ ΤΟΥ ΙΠΕ

Η Δάφνη δεξιά και η Ηρακλειδία αριστερά, έξω από 

το Βρετανικό Μουσείο.

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α
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Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Το δεύτερο έτος της πανεπιστημιακής ανασκαφής στο λόφο 

Mαρτσέλλο της Παλαιπάφου έφερε στο φως αρχιτεκτονικά 

κατάλοιπα ισχυρού τείχους πάχους 3,5 μέτρων και μνημειακής 

πύλης κατασκευασμένης από λαξευτούς λίθους, η οποία 

προστατεύεται από πύργο. Το τείχος ανήκει χρονολογικά στην 

Εποχή του Σιδήρου, δηλαδή στην εποχή που ανδρώθηκαν 

τα βασίλεια της αρχαίας Κύπρου. Αρχίζει να διαφαίνεται ότι η 

ανέγερση τείχους γύρω από τον φυσικό λόφο του Μαρτσέλλο 

αποσκοπούσε στην προστασία βασιλικής ακροπόλεως των 

Αρχαϊκών και Κλασικών χρόνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη 

δεκαετία του 1950 εντοπίσθηκε στην κορυφή του λόφου τάφρος 

με μεγάλο αριθμό συλλαβικών ελληνικών επιγραφών (εκ των 

οποίων κάποιες αναφέρονται σε βασιλείς της Πάφου) και λίθινων 

αγαλμάτων που χρονολογούνται στην Κυπρο-Αρχαϊκή περίοδο.

Στόχος του αρχαιολογικού προγράμματος που διεξάγεται 

στην Παλαίπαφο (σήμερα, κοινότητα Κουκλιών) από την 

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

είναι η αποσαφήνιση της αστικής τοπογραφίας της αρχαίας 

Πάφου, δηλαδή της πόλεως-κράτους στην οποία οφείλεται η 

ανέγερση του μνημειακού τεμένους της Κύπριδας Αφροδίτης 

στο τέλος του 13ου αιώνα π.Χ. Στη διάρκεια της πρώτης π.Χ. 

χιλιετίας, οι βασιλείς και συνάμα αρχιερείς της Παφίας θεάς 

συνέχισαν να έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του διάσημου 

ιερού έως την κατάλυση του βασιλείου της Πάφου, και όλων 

των άλλων κυπριακών βασιλείων, από τον Πτολεμαίο Α’ 

(στο τέλος του 4ου π.Χ. αιώνα). Το ερευνητικό πρόγραμμα 

Παλαιπάφου σχεδίασε και έχει διευθύνει η Μαρία Ιακώβου, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορικής και Πρωτοϊστορικής 

Αρχαιολογίας.

Η αποστολή του 2007 συγκροτήθηκε αποκλειστικά 

από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και Κύπριους 

φοιτητές αρχαιολογίας που φοιτούν σήμερα σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών πανεπιστημίων. 

Οι ανασκαφές θα συνεχιστούν τον Μάιο και Ιούνιο 2008, 

ενώ μεγάλης κλίμακας επιφανειακή γεωφυσική έρευνα θα 

πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο.

Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας εκφράζει θερμές 

ευχαριστίες στο Διευθυντή και σε όλους τους Λειτουργούς 

του Τμήματος Αρχαιοτήτων οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχή 

διεξαγωγή της πρώτης διετίας του προγράμματος Τα μέλη 

της πανεπιστημιακής ομάδας και η υπεύθυνη καθηγήτρια 

ευχαριστούν θερμά τον κοινοτάρχη και το κοινοτικό 

συμβούλιο Κουκλιών για την αμέριστη συμπαράσταση και τη 

φιλοξενία τους. 

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΝΑΣΚΑΠΤΟΥΝ 
ΤΕΙΧΙΣΜΕΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Οι δευτεροετείς φοιτητές του 

Τμήματος Αγγλικών Σπουδών 

αποφάσισαν στο πλαίσιο του 

μαθήματος Σύγχρονο Θέατρο να 

ανεβάσουν την παράσταση “Why 

we Ιmagine”. Με την καθοδήγηση 

της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. 

Αναστασίας Νικολοπούλου οι φοιτητές 

κατάφεραν να εργαστούν ομαδικά και 

να ανεβάσουν στην Αίθουσα Τελετών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 8 

Μαΐου 2007 την παράσταση με θέμα 

τον πόλεμο και την ειρήνη. Αρχικά 

δημιουργήθηκαν δύο φιλμάκια από 

τους ίδιους τους φοιτητές με σκοπό να 

δείξουν τις επιπτώσεις του πολέμου 

στην ανθρωπότητα αλλά και την ευτυχία 

που χαρίζει η ειρήνη. Η παράσταση 

συμπεριελάμβανε έξι αντιπολεμικά 

ποιήματα, μια σκηνή από το έργο του 

Μπέρτολτ Μπρέχτ Μάνα Κουράγιο καθώς 

“WHY WE IMAGINE”

Συνεχίζεται στη σελίδα 28
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Ένας μήνας γεμάτος συγκινήσεις, εκπλήξεις, μοναδικές 

εμπειρίες στην πρωτεύουσα του Nordrhein West Fallen, 

Düsseldorf. Αρχίσαμε τα γερμανικά στην ουσία για πλάκα και να 

που η τύχη το έφερε και βρεθήκαμε στη χώρα της μπύρας και 

της αυτοκίνησης. 

Ο καιρός... χάλια! Το φαγητό... χάλια μαύρα! Τα λουκάνικα...

χάλια άσπρα! (ναι, έχουν και άσπρα λουκάνικα). Αλλά πέρα 

από αυτά, όλα τα άλλα ήταν τέλεια. Αν σας αρέσει η μπύρα, το 

Düsseldorf είναι η ιδανική πόλη για σας. Μεγάλη ποικιλία από 

μπύρες, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς, θα κάνουν τους 

λάτρεις της μπύρας να θέλουν να εγκατασταθούν στην πόλη. 

Η τοπική μπύρα του Düsseldorf, η Altbier, ήταν πάντα ανάμεσα 

στις πρώτες προτιμήσεις της παρέας. Αν πιείτε λίγο παραπάνω, 

ενδεχομένως να βρεθείτε και σεις να τραγουδάτε Backstreet 

Boys σε γερμανικό κοινό!!

Γνωρίσαμε άτομα από όλο τον κόσμο... εκτός από 

Γερμανούς. Φυσικά και συναναστραφήκαμε με αρκετούς στο 

δρόμο, στο Straßenbahn (τραμ) και στο U-Bahn (μετρό), όμως 

το summer course ήταν για φοιτητές από διάφορες χώρες, 

εκτός από Γερμανούς (αφού τα ξέρουν υποτίθεται!). Οι φιλίες 

που κάναμε είναι ανεκτίμητες κι επιπλέον έχουμε πολλές 

επιλογές για τις επόμενες διακοπές μας, αφού οι περισσότεροι 

δεσμεύτηκαν να μας φιλοξενήσουν.

Πώς καταλήξαμε στο Düsseldorf ; Η ιδέα δημιουργήθηκε 

όταν ο κύριος Dirk Sangmeister, ο καθηγητής Γερμανικών, 

μας ενημέρωσε για τις υποτροφίες που χορηγεί το DAAD 

(Deutscher Akademischer Austausch Dienst-German Academic 

Exchange Service) και δίνει στους φοιτητές που έχουν ένα 

μικρό υπόβαθρο (ή και καμία σχέση με τη γλώσσα) την ευκαιρία 

να γνωρίσουν τη Γερμανία μέσα από καθημερινά μαθήματα 

εκμάθησης της γλώσσας αλλά και με τη συναναστροφή τους με 

τους κάτοικους της πόλης που ο καθένας θα επιλέξει. Ναι! Καλά 

καταλάβατε! Μπορείτε να πάτε σε όποια πόλη της Γερμανίας 

θέλετε, με όλα τα έξοδα πληρωμένα· δίδακτρα, διαμονή, ακόμα 

και αεροπορικά εισιτήρια.

Η μόνη σας υποχρέωση είναι ότι πρέπει να συμμετάσχετε 

καθημερινά στα μαθήματα, πρωινά ή απογευματινά, και να 

συμμετέχετε σε μια γραπτή εξέταση στο τέλος των μαθημάτων. 

Με την επιτυχία σας στο τεστ παίρνετε πιστοποιητικό 

παρακολούθησης των μαθημάτων στο επίπεδο που ανήκετε.

Και τώρα τα ωραία!!! Στο Düsseldorf υπάρχουν πολλά να 

δείτε. Καταρχάς, η μαγευτική θέα του Ρήνου, ο οποίος διασχίζει 

την πόλη, σας προσφέρει όμορφες βραδιές στην κεντρική 

πλατεία. Σημείο αναφοράς το Rathaus (παλιό δημαρχείο) 

και το O’Reilly’s Pub, όπου κάθε Τρίτη πραγματοποιείται 

το καθιερωμένο “Stammticsh”(συνάντηση φοιτητών αλλά 

και φίλων καθηγητών για στιγμές 

χαλάρωσης και κατανάλωσης άφθονης 

μπύρας) για τους φοιτητές του Heinrich-

Heine Universität. 

Το καλύτερο όλων είναι οι ευκαιρίες 

για εκδρομές και κοντινά ταξίδια με 

χαμηλό το κόστος εισιτηρίων και 

διαμονής. Υπάρχουν πολλοί προορισμοί 

τους οποίους μπορεί να επιλέξει κανείς 

(Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία κ.λπ.). Κάθε 

προορισμός έχει κάτι διαφορετικό να 

σου προσφέρει. 

Επιπρόσθετα, κάτι το οποίο υπάρχει 

άφθονο στη Γερμανία και δεν το 

συναντούμε εδώ είναι το απεριόριστο 

πράσινο. Η φύση σου κλείνει γλυκά το 

μάτι και σε παρασύρει σε ένα κόσμο 

ηρεμίας και γαλήνης. Τεράστιες εκτάσεις 

πάρκων της χώρας είναι διαθέσιμες για 

το κοινό. Μπορείτε μάλιστα να πάτε με 

μια τρελή παρέα και να επιδείξετε τις 

ποδοσφαιρικές σας ικανότητες (είτε τις 

έχετε είτε όχι!). 

Ό,τι και να πει κανείς δεν φτάνει για να 

περιγράψει αυτό που ζήσαμε στο αξέχαστο 

Düsseldorf. Ήταν μια μοναδική εμπειρία!!! 

«SUMMERASMUS» ΣΤΟ DÜSSELDORF
ALLES KLAR! ALLES WUNDERBAR!!!

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Μια διαφορετική νό
τα…
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Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Πραγματοποιήθηκε στις 8-9 Σεπτεμβρίου σε ξενοδοχείο 

στην Πάφο, το σεμινάριο με τίτλο, “Team Building” με 

τη συμμετοχή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών του 

επαγγελματικού προγράμματος ΜΒΑ και καθηγητών του 

Προγράμματος. Στόχοι του σεμιναρίου, το οποίο οργανώθηκε 

από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, ήταν μεταξύ άλλων η καλύτερη 

γνωριμία των φοιτητών και καθηγητών και η δημιουργία 

ομαδικού πνεύματος μεταξύ των φοιτητών.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι φοιτητές αντιμετώπισαν 

διάφορες σωματικές και πνευματικές προκλήσεις, στο 

πλαίσιο ασκήσεων που τους δόθηκαν. Οι προκλήσεις αυτές 

αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία από τους συμμετέχοντες με 

ομαδική προσπάθεια. Η ευχάριστη αυτή εμπειρία είχε ως 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των φοιτητών 

και την κατανόηση βασικών αρχών της διοίκησης, όπως ηγεσία, 

προγραμματισμός, καταμερισμός εργασίας, συντονισμός και 

αλληλοεκτίμηση.

Το ενδιαφέρον που έχει επιδειχθεί για το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα ΜΒΑ από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του ήταν 

μεγάλο όπως διαφάνηκε από τον αριθμό αιτήσεων που δέχθηκε 

το Πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή προσφέρονται ακροατήρια 

μερικής φοίτησης στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, στα οποία 

η μέση εργασιακή πείρα των συμμετεχόντων ανέρχεται στα 10 

χρόνια και ακροατήριο πλήρους φοίτησης στην Αγγλική γλώσσα. 

Το εύρος των ακαδημαϊκών κλάδων και εμπειριών των φοιτητών 

ΜΒΑ αποτελούν βασικά συστατικά για τη δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος ανταλλαγής ιδεών με σκοπό τη προώθηση της 

γνώσης και καινοτομικών πρακτικών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Υποτροφία ύψους 1.000 Λ.Κ. 

απενεμήθη εις μνήμην Ιωάννη Κλ. 

Χριστοφίδη, τέως Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 

Universal Life, στην Ελπίδα Φυλακτού, 

τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος 

Επιστημών της Αγωγής – Δημοτική 

Εκπαίδευση και τον Ειρηναίο Ευριπίδη, 

τριτοετή φοιτητή του Τμήματος 

Μαθηματικών και Στατιστικής.

Η Υποτροφία απονέμεται για τρίτη 

συνεχή χρονιά σε φοιτητή ο οποίος 

διακρίθηκε με την ακαδημαϊκή του 

επίδοση και την κοινωνική του προσφορά 

στο ευρύτερο σύνολο και ιδιαίτερα στο 

χώρο του Πανεπιστημίου. Η απονομή 

της Υποτροφίας έγινε από τον κ. 

Ανδρέα Γεωργίου, Πρώτο Εκτελεστικό 

Διευθυντή, κατά τη διάρκεια της Τελετής 

Αποφοίτησης στις 28 Ιουνίου 2007.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ UNIVERSAL LIFE

Ομάδα φοιτητών του Τμήματος 

Μαθηματικών και Στατιστικής 

συμμετείχε στην 14η Διεθνή 

Μαθηματική Ολυμπιάδα για 

φοιτητές Πανεπιστημίων η οποία 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ 3-9 

Αυγούστου 2007 στη Βουλγαρία.

Η ομάδα του Τμήματος έλαβε 

3 αργυρά μετάλλια και 3 χάλκινα, 

γεγονός που αποδεικνύει το 

υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο του 

Τμήματος Μαθηματικών και 

Στατιστικής.

Η ομάδα απαρτιζόταν από 

τους: Άντρη Ευτυχίου, Αγγέλα 

Ευαγόρου, Γιάννη Χατζημιχαήλ, 

Γιώργο Ιωάννου, Eρμιόνη Ιωάννου, 

Χαράλαμπο Χαραλάμπους, Κυριάκο 

Κωνσταντινίδη (Συνοδός 

Φοιτητών).

Τα αργυρά μετάλλια έλαβαν 

οι Γιάννης Χατζήμιχαηλ, 

Χαράλαμπος Χαραλάμπους και 

Γιώργος Ιωάννου και τα χάλκινα 

μετάλλια έλαβαν οι Ερμιόνη 

Ιωάννου, Αγγέλα Ευαγόρου και 

΄Αντρη Ευτυχίου.

14Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από την απονομή της 

υποτροφίας Universal Life
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Προσλήψεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού 

Παναγιωτίδης Ευθύβουλος, Τμήμα Αγγλικών, Επίκουρος 

Καθηγητής, 27/08/07

Κωσταρέλλος Κωνσταντίνος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος, Επίκουρος Καθηγητής, 12/06/07

Χασαμπουλή Άντρη, Τμήμα Οικονομικών, Λέκτορας, 01/08/07

Προσλήψεις Διοικητικού Προσωπικού

Μάγος Γιώργος, Οικονομικών Υπηρεσιών, Λογιστικός 

Λειτουργός, 15/06/07

Χατζηαντώνη Μαρία, Οικονομικών Υπηρεσιών, Λογιστικός 

Λειτουργός, 15/06/07

Χαραλάμπους Μαρία, Οικονομικές Υπηρεσίες, Λογιστικός 

Λειτουργός, 02/07/07

Πιστόλα Χρυστάλλα, Οικονομικές Υπηρεσίες, Λογιστικός 

Λειτουργός, 02/07/07

Κακουλλή Κούλα, Οικονομικές Υπηρεσίες, Λογιστικός 

Λειτουργός, 02/07/07

Παπαευσταθίου Μαρία, Οικονομικές Υπηρεσίες, Λογιστικός 

Λειτουργός, 01/08/07

Δημήτρη Δήμητρα, Γραφείο Διευθυντή Διοίκησης και 

Οικονομικών, Λογιστικός Λειτουργός, 13/07/07

Μενελάου Μενέλαος, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 

Μέριμνας, Λειτουργός Πανεπιστημίου, 01/08/07

Κωμοδρόμου Δόξα, Πρυτανεία, Γραμματειακός Λειτουργός, 

23/07/07

Σωκράτους Αντώνης, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 

Βοηθός Μηχανογράφησης, 02/07/07

Ξιναρή Χριστίνα, Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α., Γενικός Γραφέας, 01/06/07

Λοΐζου Εύα, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, Γενικός Γραφέας, 01/08/07

Κουκουνίδου Μαρία, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Γενικός Γραφέας, 01/08/07

Κιττήρα Μαρία, Τμήμα Πληροφορικής, Γενικός Γραφέας, 

06/08/07

Κελβέρη Μαρία, Γενικός Γραφέας, Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών 

και Δημοσίων Σχέσεων, 02/07/07

Κελβέρη Μαρία, Γενικός Γραφέας Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών 

και Δημοσίων Σχέσεων, 01/08/07

Χρυσάφη Ίριδα, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Γενικός 

Γραφέας, 01/08/07

Χρίστου Παναγιώτα, Γενικός Γραφέας, 01/08/07

Νικολάου Χαράλαμπος, Τμήμα Φυσικής, Τεχνικός, 01/07/07

Ανελίξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Πιτσιλλίδης Ανδρέας, Τμήμα Πληροφορικής, προήχθηκε σε 

Καθηγητή, 15/07/07

Schabel Chris, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, προήχθηκε σε 

Αναπληρωτή Καθηγητή, 15/07/07

Αρχοντής Γεώργιος, Τμήμα Φυσικής, προήχθηκε σε 

Αναπληρωτή Καθηγητή, 15/07/07

Λαμπρόπουλος Απόστολος, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και 

Σύγχρονων Γλωσσών, προήχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή, 

15/07/07

Τομπάζος Σταύρος, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών, προήχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή, 15/07/07

Κάσινου Δέσπω, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος, προήχθηκε σε Επίκουρη Καθηγήτρια, 15/07/07

Παραιτήσεις Διοικητικού Προσωπικού

Οικονομίδου Παναγιώτα, Οικονομικών Υπηρεσιών, Λογιστικός 

Λειτουργός (Σ), 01/07/07

Μιχαηλίδου Αντρούλλα, Τμήμα Πληροφορικής, Βοηθός 

Μηχανογράφησης (Σ), 31/05/07

Πιπερής Σταύρος-Δημήτριος, Υπηρεσία Πληροφορικών 

Συστημάτων, Βοηθός Μηχανογράφησης, 01/07/07

Μαλλούρης Στέφανος, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 

Βοηθός Μηχανογράφησης, 01/07/07

Σιλβέστρος Ευρυπίδης, Τεχνικές Υπηρεσίες, Τεχνικός, 01/08/07

Χατζηγεωργίου Ευδόκιμος, Τεχνικές Υπηρεσίες, Τεχνικός, 

05/06/07

Κολιού Μάρω, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Γενικός 

Γραφέας, 31/07/07

Χρίστου Παναγιώτα, Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 

Μέριμνας, Γενικός Γραφέας, 31/07/07

Ιωάννου Άντρη, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, Γενικός 

Γραφέας, 01/08/07

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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της Καθηγήτριας  

Ελπίδας Κεραυνού-Παπαηλιού,  

Προέδρου του Κυπριακού Συμβουλίου 

Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών  

και του National Academic Contact Point  

for Recognition

Η διαρκώς αυξανόμενη προσφορά 

διασυνοριακής εκπαίδευσης διαφόρων 

τύπων οδήγησε στη διατύπωση, από 

μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης και 

της UNESCO, του κώδικα καλής πρακτικής 

για τη διασυνοριακή εκπαίδευση. Ο 

κώδικας αυτός εξετάσθηκε εκ νέου και 

αναθεωρήθηκε κατά τη φετινή κοινή 

συνάντηση των δικτύων ENIC/NARIC. 

Ανάμεσα στα άλλα, ο κώδικας προνοεί 

ότι για την ακαδημαϊκή αναγνώριση 

ενός τίτλου σπουδών που αποκτήθηκε 

μέσω διασυνοριακής εκπαίδευσης, 

εμπλέκονται οι αρμόδιες αρχές τόσο 

της χώρας που «εξάγει» τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα όσο και αυτής που τα 

εισάγει. Για παράδειγμα, εάν η φοίτηση 

έγινε σε παράρτημα κάποιου ιδρύματος 

στο εξωτερικό, τότε για να αναγνωριστεί 

ακαδημαϊκά ο τίτλος σπουδών, το 

παράρτημα του ιδρύματος πρέπει να είναι 

αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές 

τόσο της χώρας στην οποία λειτουργεί το 

μητρικό ίδρυμα όσο και της χώρας που 

φιλοξενεί το παράρτημα. Η συμμετρία 

ανάμεσα στις χώρες που εξάγουν και 

στις χώρες εισάγουν εκπαίδευση που 

πρεσβεύει ο κώδικας καλής πρακτικής 

είναι σημαντική, διότι διασφαλίζει ότι τα 

ποιοτικά επίπεδα και οι νομοθεσίες μίας 

χώρας, είτε εξάγει είτε εισάγει εκπαιδευτικά 

προγράμματα, δεν παρακάμπτονται. Όμως, 

η θεώρηση της ανώτερης εκπαίδευσης 

αποκλειστικά από την οπτική γωνία 

της προσφοράς υπηρεσιών οδηγεί σε 

άλλα συμπεράσματα αναφορικά με 

την επαγγελματική αναγνώριση της 

διασυνοριακής εκπαίδευσης, όπου η 

πιο πάνω συμμετρική εμπλοκή του 

εξαγωγέα και εισαγωγέα ανατρέπεται, και 

ο ποιοτικός έλεγχος ασκείται μόνο από 

τον εξαγωγέα. Βάσει αυτής της θεώρησης, 

η διασυνοριακή εκπαίδευση εξετάζεται 

σύμφωνα με τους νόμους του διεθνούς 

εμπορίου και ανταγωνισμού. Τα σώματα 

ακαδημαϊκής αναγνώρισης διαφωνούν 

με αυτή την προσέγγιση διότι θεωρούν 

ότι η εκπαίδευση (σε κάθε βαθμίδα 

συμπεριλαμβανομένης της ανώτερης 

βαθμίδας) δεν μπορεί να θεωρείται 

προϊόν προς πώληση. Υπάρχουν, όμως, 

αποφάσεις του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου 

(για παράδειγμα αποφάσεις εναντίον της 

Ελλάδας σε σχέση με τα Κέντρα Ελευθέρων 

Σπουδών) σύμφωνα με τις οποίες μία χώρα 

πρέπει να αντιμετωπίζει ισότιμα, από τη 

σκοπιά των επαγγελματικών δικαιωμάτων, 

κατόχους του ιδίου τίτλου σπουδών 

ασχέτως αν η φοίτηση έγινε στο μητρικό 

ίδρυμα ή σε παράρτημα του ιδρύματος 

σε άλλη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι 

η χώρα που προσφέρει την εκπαίδευση 

διασφαλίζει (βάσει διεθνών προτύπων 

εμπορίας) ότι η ποιότητα της παροχής της 

(εκπαιδευτικής) υπηρεσίας στο εξωτερικό 

είναι η ίδια με αυτή στο εσωτερικό. 

Ο κώδικας καλής πρακτικής για τη 

διασυνοριακή εκπαίδευση έρχεται σε 

σύγκρουση με την προσέγγιση του 

«ανταγωνισμού στην εμπορία υπηρεσιών» 

που δίνει αποκλειστικά δικαιώματα στη 

χώρα που εξάγει εκπαίδευση. Συνεπώς, τί 

θα συμβεί αν η επαγγελματική αναγνώριση 

(που αποτελεί προϋπόθεση για την 

εξασφάλιση επαγγελματικών δικαιωμάτων) 

συνεπάγεται την ακαδημαϊκή αναγνώριση 

του σχετικού προσόντος; Αν το σώμα για 

την ακαδημαϊκή αναγνώριση εφαρμόζει 

το σχετικό κώδικα καλής πρακτικής και 

το παράρτημα στο οποίο έγινε η φοίτηση 

δεν αναγνωρίζεται από τη χώρα στην 

οποία λειτουργεί, τότε προφανώς δεν θα 

χορηγηθεί η ακαδημαϊκή αναγνώριση. 

Δηλαδή, η κατάληξη είναι ότι τελικά δεν 

θα παραχωρηθούν τα ίδια επαγγελματικά 

δικαιώματα στο άτομο που φοίτησε στο 

παράρτημα και στο άτομο που φοίτησε 

στο μητρικό ίδρυμα. Η πιο πάνω αντίφαση 

προκύπτει λόγω της ασυνέπειας που 

υπάρχει στη διαδικασία ακαδημαϊκής 

αναγνώρισης (η οποία απαιτεί συμμετρική 

αντιμετώπιση των εμπλεκομένων χωρών 

και ίσα δικαιώματα στον έλεγχο ποιότητας) 

και τη θεώρηση της ανώτερης εκπαίδευσης 

με βάση τις αρχές του διεθνούς εμπορίου 

(το οποίο αντιμετωπίζει τις εμπλεκόμενες 

χώρες ασύμμετρα, και δίνει κυρίαρχη θέση 

στη χώρα που εξάγει εκπαίδευση). 

Η αντίφαση μπορεί να ανατραπεί αν 

η ακαδημαϊκή αναγνώριση αποσυνδεθεί 

πλήρως από την επαγγελματική 

αναγνώριση και περιοριστεί μόνο την 

αναγνώριση προσόντων για περαιτέρω 

μάθηση. Σε μία τέτοια εξέλιξη, όμως, 

τα επαγγελματικά σώματα πρέπει 

να προβληματισθούν και να θέσουν 

εναλλακτικές απαιτήσεις, οι οποίες να μην 

κάνουν μεν διακρίσεις (για παράδειγμα 

ανάμεσα σε μητρικά ιδρύματα και τα 

παραρτήματά τους) αλλά να διασφαλίζουν 

τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της χώρας 

για την εξάσκηση των συγκεκριμένων 

επαγγελμάτων. Μία τέτοια αποσύνδεση 

της ακαδημαϊκής από την επαγγελματική 

αναγνώριση δεν είναι η πιο ορθολογική 

προσέγγιση διότι ενδέχεται να οδηγήσει 

σε επικαλύψεις, διπλασιασμό ενεργειών/

πόρων και άλλων μορφών αντιφάσεων. 

Εάν η θεώρηση του διεθνούς εμπορίου 

επικρατήσει για την επαγγελματική 

αναγνώριση διασυνοριακών προσόντων, 

θα είναι απλούστερο και πιο ορθολογικό η 

ακαδημαϊκή αναγνώριση να συνεχίσει να 

αποτελεί τη βάση για την επαγγελματική 

αναγνώριση, αλλά παράλληλα να 

διευρυνθεί κατάλληλα, ώστε ο σκοπός 

της αναγνώρισης (περαιτέρω μόρφωση, 

εξάσκηση επαγγέλματος) να λαμβάνεται 

υπόψη, και η αναγνώριση να χορηγείται 

για το δεδομένο σκοπό. Τέλος τα 

επαγγελματικά σώματα πρέπει να 

ενισχύσουν τις απαιτήσεις τους, με γνώμονα 

τις διάφορες μορφές διασυνοριακής 

εκπαίδευσης, χωρίς όμως τα ίδια να 

χρειάζεται να διεξάγουν (συγκεκαλυμμένα) 

ακαδημαϊκή αναγνώριση. 

Οι χώρες που συμμετέχουν στη 

διαδικασία της Μπολόνια έχουν ήδη 

υποβάλει, μέσω των αρμοδίων σωμάτων 

για την ακαδημαϊκή αναγνώριση, 

εθνικά σχέδια δράσης για την 

περαιτέρω προώθηση των θεμάτων 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Συνεχίζεται στη σελίδα 28

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
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Το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου θα προχωρήσει 

στην έκδοση ενός ειδικού περιοδικού, το οποίο θα διανέμεται 

δωρεάν σε όλους τους αποφοίτους που έχουν εγγραφεί στο 

σχετικό μητρώο καταχωρώντας τα προσωπικά τους στοιχεία 

συμπεριλαμβανομένης της τωρινής τους διεύθυνσης. Οι 

απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου με ενεργές διευθύνσεις 

αριθμούν σήμερα τους 6.300 και ο αριθμός αυτός αυξάνεται 

σημαντικά κάθε ακαδημαϊκή χρονιά. 

Στο περιοδικό των αποφοίτων θα παρουσιάζεται το έργο 

και τα σημαντικότερα νέα των Σχολών του Πανεπιστημίου, 

δραστηριότητες του Γραφείου και του Συνδέσμου 

Αποφοίτων, νέα ερευνητικά προγράμματα, διακρίσεις 

και επιτεύγματα του ακαδημαϊκού προσωπικού αλλά και 

προφίλ αποφοίτων ή συνεντεύξεις προσωπικοτήτων που 

ενδιαφέρουν την ευρύτερη ομάδα των αποφοίτων. Στο 

περιοδικό, το οποίο θα εκδίδεται δύο φορές το χρόνο, θα 

χρησιμοποιείται ευρέως φωτογραφικό και άλλο υλικό και θα 

προσομοιάζει σε εμφάνιση τα ποιοτικά περιοδικά μαζικής 

κυκλοφορίας. 

 Το περιοδικό θα κυκλοφορεί δύο φορές το χρόνο και το 

πρώτο τεύχος αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο 

του 2008. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν κείμενα 

και φωτογραφικό υλικό για δημοσίευση μπορούν να 

επικοινωνήσουν με το Γραφείο Αποφοίτων στα τηλέφωνα:  

2289 4347, 2289 4366 ή να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα 

στη διεύθυνση: alumni@ucy.ac.cy 

Ν Ε Α Γ Ι Α ΤΟ Υ Σ Α Π Ο Φ Ο Ι ΤΟ Υ Σ

ΝΕΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

Κατά τις συναντήσεις ομάδας 

αποφοίτων με τα μέλη του Συμβουλίου 

του Γραφείου Αποφοίτων, διατυπώθηκε 

η ανάγκη για ανασχεδιασμό του 

λογότυπου του Πανεπιστημίου Κύπρου 

με στόχο να γίνει πιο ελκυστικός 

για τη συγκεκριμένη ομάδα της 

πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Ο υφιστάμενος λογότυπος του 

Πανεπιστημίου Κύπρου -ο οποίος 

αποτελεί την αναπαραγωγή ενός 

διακοσμητικού στοιχείου του λαϊκού 

παραδοσιακού πολιτισμού 

της Κύπρου που βρέθηκε 

χαραγμένο πάνω σε μια 

ξύλινη κασέλα- κατά την 

κρίση των αποφοίτων μας και 

τη σύμφωνη γνώμη των μελών του 

Συμβουλίου του Γραφείου Αποφοίτων, 

δεν αντικατοπτρίζει τη δυναμική 

και το όραμα του ιδρύματος. Οι 

αδυναμίες που εντοπίστηκαν στον 

υφιστάμενο λογότυπο από τους 

σχεδιαστές συνοψίζονται στα εξής: 

λόγω της πολυπλοκότητάς του, κατά την 

σμίκρυνσή του σε μικρότερα μεγέθη, 

οι γραμμές έσμιγαν μεταξύ τους με 

αποτέλεσμα να χάνεται η μορφή του. 

Διαπιστώθηκε ανομοιομορφία μεταξύ 

του συμβόλου και της γραμματοσειράς 

και το καφέ χρώμα που χρησιμοποιείται, 

το οποίο θεωρείται «μη ζωντανό» 

χρώμα, δε συνάδει με το πνεύμα, τη 

δημιουργικότητα, τη μόρφωση, τη 

μάθηση κ.λπ.

Στόχος λοιπόν του Γραφείου 

Αποφοίτων ήταν να αναβαθμιστεί 

και να ενδυναμωθεί το υφιστάμενο 

σύμβολο, διατηρώντας παράλληλα 

τη φυσιογνωμία του με απώτερο 

σκοπό να δοθεί νέα πνοή και ζωντάνια 

στο λογότυπο, με τρόπο που να 

αντιπροσωπεύει και να εκφράζει τις 

αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει το 

Πανεπιστήμιο.

Σε πρώτο στάδιο, απλοποιήθηκε 

η δομή του συμβόλου με την 

αφαίρεση των επιπλέον γραμμών 

που το καθιστούσαν πολύπλοκο, με 

βασικό σημείο την αφαίρεση του 

τετράγωνου πλαισίου που το περιόριζε 

και το καθήλωνε. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το αρχικό σκαλιστό σχέδιο που 

κοσμεί κασέλα του 19ου αιώνα δεν 

παρουσιάζεται μέσα σε οποιοδήποτε 

πλαίσιο. Έτσι, προέκυψε το καινούργιο 

σύμβολο το οποίο είναι πιο λιτό, πιο 

ελεύθερο και πιο ευανάγνωστο, ειδικά 

όταν εφαρμόζεται σε μικρότερα μεγέθη.

Για την αρμονική συνύπαρξη 

συμβόλου-γραφής χρησιμοποιήθηκε μια 

κλασσική, διαχρονική γραμματοσειρά 

που συνάδει με το χαρακτήρα και τη 

δομή του συμβόλου. Τα χρώματα, τα 

οποία έχουν επιλεγεί -το πορτοκαλί, το 

κίτρινο και το πράσινο- παραπέμπουν 

στο χρυσοπράσινο χρώμα της 

κυπριακής φύσης. Το χρυσό του 

συμβόλου αντιπροσωπεύεται 

από το πορτοκαλί και το κίτρινο, 

χρώματα τα οποία υποδηλούν 

ενέργεια, ζωτικότητα, 

πνευματικότητα και επικοινωνία. Το 

πράσινο της γραφής υποδηλώνει 

μάθηση, ανάπτυξη, φρεσκάδα και 

ελπίδα. Τέλος, ο χιαστί συνδυασμός των 

χρωμάτων του συμβόλου (πορτοκαλί - 

κίτρινο) δημιουργεί μια αίσθηση κίνησης 

και προσδίδει ζωντάνια και δυναμισμό.

Ο λογότυπος θα χρησιμοποιηθεί 

σε διάφορες εφαρμογές και σε έντυπα 

του Γραφείου Αποφοίτων καθώς και σε 

προϊόντα τα οποία θα παραχθούν και 

θα διατεθούν στην πανεπιστημιακή 

κοινότητα.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
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Κατόπιν απαίτησης αριθμού κυπριακών 

επιχειρήσεων που επικοινώνησαν με το 

Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, δημιουργήθηκε στην ιστοσελίδα 

του Γραφείου ένας νέος σύνδεσμος με τον 

τίτλο, Εξεύρεση Εργασίας όπου αναρτώνται 

ανακοινώσεις εταιριών για εξεύρεση 

υπαλλήλων που είναι απόφοιτοι του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Πέρα από την ανάρτηση των 

ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα, το Γραφείο 

Αποφοίτων ενημερώνει για τις διαθέσιμες 

θέσεις εργασίας τους απόφοιτους που 

ανταποκρίνονται στην περιγραφή 

της θέσης (βάσει Τμήματος/Σχολής 

αποφοίτησης) μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Για το σκοπό αυτό 

παρακαλούνται όλοι όσοι δεν έχουν 

δώσει τα ενημερωμένα τους στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 

τους διεύθυνσης, στο προσωπικό του 

Γραφείου Αποφοίτων να αποστείλουν ένα 

ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση:  

alumni@ucy.ac.cy ή να καλέσουν στο 

τηλέφωνο: 2289 4347.

Για να αναγνώσετε τις ανακοινώσεις 

θέσεων εργασίας μπορείτε να επισκεφτείτε 

την ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/

alumni/EL/jobvacancies/jobvac.html 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Η ομάδα του Εργαστηρίου Πιστοποίησης 

και Ελέγχου του Ηλεκτρομαγνητικού 

Φάσματος (ΕΠΕΦ) στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου κέρδισε το συμβόλαιο που αφορά 

την παροχή υπηρεσιών μέτρησης της 

έντασης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 

σε όλους τους σταθμούς βάσης κινητής 

τηλεφωνίας της ΑΤΗΚ στην Κύπρο και 

την αποτύπωση των Ηλεκτρομαγνητικών 

Πεδίων σε όλο το δίκτυο της ΑΤΗΚ μετά 

από διαγωνισμό. Η επιτυχία αυτή είναι 

τεράστιας σημασίας και δείχνει με τον πιο 

τρανό τρόπο την εμπιστοσύνη της ΑΤΗΚ, 

ενός από τους πιο σημαντικούς παίκτες 

στον τομέα στην Κύπρο, για την ποιότητα 

και τον επαγγελματισμό του εργαστηρίου 

μας αλλά και πιο γενικά του Πανεπιστημίου 

αφού μεταξύ των άλλων διαγωνιζομένων 

υπήρχαν και καταξιωμένα ιδρύματα του 

εξωτερικού. Επίσης γίνεται η αρχή για 

στενότερη συνεργασία στον τομέα των 

μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων 

αλλά και έρευνας γενικότερα μεταξύ του 

Πανεπιστημίου και της ΑΤΗΚ. Με αυτόν τον 

τρόπο επίσης το Πανεπιστήμιο ικανοποιεί με 

τον καλύτερο τρόπο τον κοινωνικό του ρόλο 

για καλύτερη πληροφόρηση του κοινού σε 

θέματα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Το Εργαστήριο Πιστοποίησης και 

Ελέγχου του Ηλεκτρομαγνητικού 

Φάσματος (ΕΠΕΦ) έχει δημιουργηθεί από 

τη συνεργασία του Τμήματος Φυσικής 

(Καθηγητής Π. Ραζής) και του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Δρ Γ. Η. 

Γεωργίου και Δρ Χ. Δ. Χαραλάμπους) 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σκοπός 

δημιουργίας του ερευνητικού 

εργαστηρίου είναι η προώθηση της 

επιστημονικής γνώσης και έρευνας στον 

τομέα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 

και η αντικειμενική πληροφόρηση του 

κοινού για την επίδραση της έκθεσης 

του ανθρώπινου οργανισμού στα 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα. 

Όραμα του Εργαστηρίου είναι η 

παγκοσμίου εμβέλειας επιστημονική 

έρευνα στον τομέα των μετρήσεων και 

εφαρμογών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. 

Το ερευνητικό εργαστήριο σκοπεύει 

να δημιουργήσει υψηλού επιπέδου 

επιστημονική υποδομή στην έρευνα όπως 

επίσης  να προσφέρει υψηλής ποιότητας 

εκπαιδευτικά προγράμματα για τα 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τις εφαρμογές 

τους, τόσο για προπτυχιακούς όσο και για 

μεταπτυχιακούς φοιτητές. Παράλληλα 

το ερευνητικό εργαστήριο στοχεύει να 

ολοκληρώσει την υποχρέωση που έχει 

προς την κοινωνία, δίνοντας αμερόληπτη 

και αντικειμενική πληροφόρηση για τις νέες 

τεχνολογίες και τις πιθανές μακροχρόνιες 

επιδράσεις που επιφέρει η έκθεση σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία. 

Θερμές ευχαριστίες αρμόζουν προς τις 

αρχές του Πανεπιστημίου για την στήριξη 

του εγχειρήματος αυτού και, ειδικά, προς 

τον κ. Ανδρέα Χριστοφίδη, την κ. Μαρία 

Τέκλου και τον κ. Άκη Σωφρονίου που 

βοήθησαν αφάνταστα στην επιτυχία 

αυτή με τον επαγγελματισμό και τη 

συμπαράστασή τους.

Η ομάδα του ΕΠΕΦ που έχει αναλάβει το 

επίπονο έργο των μετρήσεων απαρτίζεται 

από τους πιο κάτω:

Καθηγητής Πάνος Ραζής, Επιστημονικός 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Τμήμα Φυσικής

Δρ Γεώργιος Η. Γεωργίου, Επιστημονικός 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών

Δρ Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους, Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Χαράλαμπος Νικολάου, Τεχνικός 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Τμήμα Φυσικής

Γιώργος Μακρίδης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών

Δρ Αντώνης Παπαδάκης, Τμήμα Φυσικής

Αλέξανδρος Φοινικαρίδης, Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Μάριος Ηροδότου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών

Ηλίας Ηλία, Τμήμα Φυσικής

Γιασεμής Γιασεμή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών

Ανδρέας Ραζής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών.

Ε Π Ι Τ Ε Υ ΓΜ ΑΤΑ • Δ Ι Α Κ Ρ Ι ΣΕ Ι Σ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΡΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΗΚ 

Ν Ε Α Γ Ι Α ΤΟ Υ Σ Α Π Ο Φ Ο Ι ΤΟ Υ Σ
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Εντός του 2007 

θα λειτουργήσει στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας (European 

Centre of Excellence) που θα προωθεί 

την έρευνα, τη διδασκαλία και άλλες 

ακαδημαϊκές δραστηριότητες σε θέματα 

Ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Το Κέντρο ιδρύεται στo πλαίσιo του 

προγράμματος Jean Monnet ύστερα από 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

που είναι και ο βασικός χρηματοδότης. 

Το Κέντρο θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με 

τη μελέτη των Ευρωπαϊκών θεσμών και 

πολιτικών και θα προωθήσει εθνικές 

καθώς και διεθνείς συνεργασίες και 

δραστηριότητες. Ευρύτερος σκοπός του 

είναι η εξοικείωση των πολιτών με τα 

θεσμικά όργανα και τις λειτουργίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση για την ίδρυση του 

Κέντρου ελήφθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ύστερα από διεθνή διαγωνισμό 

και την αξιολόγηση των προτάσεων που 

υπεβλήθηκαν από διεθνή επιτροπή ειδικών. 

Τα κριτήρια επιλογής ήταν ακαδημαϊκά 

καθώς και η προοπτική παραγωγής έργου 

υψηλής ποιότητας. Εκτός από το Κέντρο 

Αριστείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

εφέτος αποφασίστηκε η ίδρυση ακόμη 

δέκα Κέντρων Αριστείας σε πανεπιστήμια 

ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται: 

University of Florida (Ηνωμένες Πολιτείες), 

Keio University (Ιαπωνία) και University 

of Bologna (Ιταλία), University of Seville 

(Ισπανία).

Η πρόταση για την ίδρυση του Κέντρου 

Αριστείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

υποβλήθηκε από τον Αναπληρωτή 

Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊ-

κών Θεμάτων, κ. Ιωσήφ Ιωσήφ, που θα 

είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ε Ρ Ε Υ ΝΑ

Το Ερευνητικό Κέντρο Research 

Center of Ultrafast Science του Τμήματος 

Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου 

απέκτησε πρόσφατα νέο πρωτοποριακό 

σύστημα laser (βλέπε εικόνα). Το σύστημα 

αυτό αποτελείται από 4 υποσυστήματα 

που παράγουν παλμούς laser χρονικής 

διάρκειας 100 femtoseconds. Η χρονική 

διάρκεια του ενός femtosecond 

αντιστοιχεί στο ένα εκατομμυριοστό του 

δισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου. 

Το νέο σύστημα παράγει αυτούς τους 

παλμούς με ρυθμό επαναληψιμότητας 

100-250 MHz σε μια μεγάλη γκάμα 

ενεργειών. Όπως αναφέρει ο Δρ. Εμμ. 

Λιουδάκης, συνεργάτης του Κέντρου 

αυτού, “με την άφιξη αυτού του 

συστήματος το Κέντρο συγκαταλέγεται 

στα δημοφιλέστερα Ερευνητικά Κέντρα 

στον τομέα του παρέχοντας έρευνα 

υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου”. Η 

χρηματοδότηση αυτού του ερευνητικού 

εξοπλισμού ανέρχεται στις 200.000 Λ.Κ. και 

αποκτήθηκε από πρόσφατη διεκδίκηση 

κρατικών προγραμμάτων αναβάθμισης και 

δημιουργίας ερευνητικών εργαστηρίων 

«infrastructure» του Ιδρύματος Προώθησης 

Έρευνας (ΙΠΕ). 

Σκοπός της απόκτησης του τελευταίου 

συστήματος είναι η μελέτη των οπτικών 

ιδιοτήτων νέων υλικών σε χωρικές 

διαστάσεις που πλησιάζουν το όριο 

της ατομικής κλίμακας. Πρόσφατες 

ανακαλύψεις του Κέντρου έφεραν στο 

φως φαινόμενα βασικής φυσικής και 

πληθώρα τεχνολογικών εφαρμογών 

από έρευνα σε υλικά με διαστάσεις 

δομών της τάξεως των μερικών 

δισεκατομμυριοστών του μέτρου. 

ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΥΠΕΡΤΑΧΕΩΝ ΠΑΛΜΩΝ LASER

Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή 

Ατζέντα για τον Πολιτισμό την εποχή της 

παγκοσμιοποίησης», η οποία υιοθετήθηκε 

τον περασμένο Μάιο, ο πολιτισμός 

αναγνωρίζεται ότι αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο των κυριότερων προγραμμάτων 

και πολιτικών της ΕΕ. 

Το νέο πρόγραμμα «Πολιτισμός» 

(2007-2013), θα βοηθήσει χιλιάδες οργανισμούς να καταρτίσουν και 

να εφαρμόσουν πολιτιστικά και καλλιτεχνικά προγράμματα που θα 

βελτιώσουν τη γνώση και τη διάδοση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

κληρονομιάς, θα προαγάγουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές και θα 

τονώσουν την καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία, καθώς και 

τη λογοτεχνική μετάφραση. Με € 408 εκ. για την περίοδο 2007-2013, 

ο προϋπολογισμός του νέου προγράμματος ξεπερνά κατά πολύ το 

προϊσχύον πρόγραμμα «Πολιτισμός 2000». 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Συνεχίζεται στη σελίδα 21
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Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο 

του νέου προγράμματος «Πολιτισμός» άνοιξαν στις αρχές του 

περασμένου Αυγούστου. Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί 

ότι η ΕΕ προωθεί την ανάπτυξη δημιουργικών συμπράξεων 

μεταξύ του πολιτιστικού τομέα και άλλων τομέων (τεχνολογίες 

της πληροφορίας και της επικοινωνίας, έρευνα, τουρισμός, 

κοινωνικοί εταίροι κ.λπ.), με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού 

και του οικονομικού αντίκτυπου των επενδύσεων στον πολιτισμό 

και τη δημιουργικότητα, ιδίως όσον αφορά την προώθηση της 

οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης και την ανάπτυξη και 

την ελκυστικότητα των περιφερειών και των πόλεων. 

Οι νέες προσκλήσεις έχουν απλοποιηθεί, ενώ τα κριτήρια 

απονομής καταγράφονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε όλες τις γλώσσες) ομαδοποιημένα και 

λεπτομερώς. Στις προσκλήσεις τονίζεται η ευρωπαϊκή διάσταση των 

σχεδίων και η διάδοση των πληροφοριών αποτελεί πλέον στοιχείο-

κλειδί.

Οι καταληκτικές προθεσμίες των προσκλήσεων είναι οι 

ακόλουθες: 

Υποστήριξη πολιτιστικών ενεργειών (Σκέλος 1)

n	 	Σκέλος 1.1 - Πολυετή σχέδια συνεργασίας: 31/10/2007

n	 	Σκέλος 1.2.1 - Ενέργειες συνεργασίας: 31/10/2007

n	 	Σκέλος 1.2.2 - Λογοτεχνική μετάφραση: 1/10/2007 και 1/4/2008

n	 	Σκέλος 1.3 - Ειδικές δράσεις πολιτιστικής συνεργασίας με και σε 

τρίτες χώρες (Κίνα, Ινδία): 15/10/2007

n	 	Σκέλος 1.3 - Οργάνωση και απονομή ετήσιου βραβείου 

λογοτεχνίας της ΕΕ: 12/10/2007

Υποστήριξη οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του πολιτισμού (Σκέλος 2)

Σκέλος 2 - Ετήσιες και πολυετείς επιδοτήσεις λειτουργίας: 

5/11/2007

Υποστήριξη για ενέργειες ανάλυσης και διάδοσης 

πληροφοριών (Σκέλος 3)

Σκέλος 3.2. - Δικτύωση οργανισμών που εκτελούν 

δραστηριότητες αξιολόγησης ή εκτίμησης επιπτώσεων στον τομέα 

της πολιτιστικής πολιτικής: 15/10/2007

Πληροφορίες: κ. Ροζμαρί Στρεβινιώτη, Λειτουργός, Γραφείο 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, Avenue d’Auderghem 22-28, B-1040 

Brussels, τηλ.: +32 (0) 2 238 10 44, τηλεομοιότυπο: +32 (0) 2 740 27 

20, ηλ. διεύθυνση: strevinioti.r@ucy.ac.cy

Ε Ρ Ε Υ ΝΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Οι επιχειρηματίες γεννιούνται η γίνονται; 

Μια νέα μελέτη, που πραγματοποιήθηκε 

από ομάδα επιστημόνων υπό την 

καθοδήγηση του Νίκου Νικολάου, Λέκτορα 

στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων,  υποστηρίζει ότι 

το 40% των παραγόντων, που καθορίζουν 

κατά πόσο τα άτομα έχουν ροπή προς την επιχειρηματικότητα, 

βρίσκονται στα γονίδιά τους. Οι υπόλοιποι παράγοντες που 

επηρεάζουν την απόφαση ενός ατόμου να γίνει επιχειρηματίας 

έχουν σχέση με το περιβάλλον ανατροφής τους, όπως είναι η 

εκπαίδευση, η κουλτούρα και οι διαθέσιμες ευκαιρίες.

Οι ερευνητές μελέτησαν τα γονίδια που επηρεάζουν 

την επιχειρηματικότητα σε 1.740 μονοζυγωτικά (όμοια) 

δίδυμα και σύγκριναν το αποτέλεσμα με 1.714 διζυγωτικά 

(ανόμοια) δίδυμα του ίδιου φύλου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα 

μονοζυγωτικά δίδυμα έχουν 100% την ίδια γενετική σύνθεση, 

ενώ τα διζυγωτικά δίδυμα μοιράζονται μόνο το 50% των 

γονιδίων τους. Συγκρίνοντας τη διαφορά στα ποσοστά της 

επιχειρηματικότητας μεταξύ μονοζυγωτικών και διζυγωτικών 

διδύμων, οι ερευνητές μπόρεσαν να καθορίσουν τη σημασία 

της γενετικής και των περιβαλλοντικών παραγόντων 

στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

αυτοαπασχόλησης.

Το ποσοστό ομοιότητας μεταξύ μονοζυγωτικών διδύμων 

με κριτήριο την επιχειρηματικότητα ήταν μεγαλύτερο από το 

ποσοστό ομοιότητας μεταξύ διζυγωτικών διδύμων, γεγονός 

που υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα 

γονίδια. Η έρευνα έδειξε ότι τα γονίδια ευθύνονται με ποσοστό 

περίπου 50% για την κλίση ενός ατόμου να γίνει επιχειρηματίας.

Στη μοναδική αυτή έρευνα συνεργάστηκαν οι, Λέκτορας 

Νίκος Νικολάου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

Επισκέπτης Καθηγητής στο Imperial College του Λονδίνου, 

Καθηγητής Scott Shane του Case Western Reserve University’s 

Weatherhead School of Management στις Ηνωμένες Πολιτείες 

και οι, Καθηγητής Tim Spector, Δρ. Lynn Cherkas, και Janice 

Hunkin της Ερευνητικής Μονάδας Διδύμων και Γενετικής 

Επιδημιολογίας του νοσοκομείου St. Thomas στο Λονδίνο.

Ο κ. Νικολάου δήλωσε ότι «μέχρι σήμερα οι επιστήμονες 

πίστευαν ότι η τάση να ασχοληθεί κάποιος με επιχειρηματικές 

δραστηριότητες βασιζόταν αποκλειστικά σε διδασκόμενες 

ατομικές διαφορές και στην παρουσία πλούσιων 

περιβαλλοντικών επιδράσεων». Η μελέτη, η οποία είναι η 

πρώτη παγκοσμίως που έχει βρει γενετικές επιδράσεις στον 

τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων, δεν αμφισβητεί τη σημασία 

των περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως είναι η εκπαίδευση, 

ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ  
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συνεχίζεται στη σελίδα 28
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H κ. Χρύσω Αγαπίου-Πρωτοπαπά, Λογίστρια 1ης Τάξης, έχει ήδη 

αναλάβει από την 1η Ιουλίου 2006 καθήκοντα στο Γραφείο του 

Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών. 

Η κυρία Αγαπίου-Πρωτοπαπά, η οποία έχει πολύχρονη πείρα ως 

Λογίστρια τόσο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και στο εξωτερικό, 

θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε στρατηγικό επίπεδο 

στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών. Είναι κατά κύριο λόγο 

αρμόδια στο να συμβουλεύει και να υποστηρίζει τις Σχολές, τα 

Τμήματα και τις Υπηρεσίες στην υλοποίηση των εισηγήσεων 

του Γενικού Ελεγκτή που γίνονται δεκτές από το Συμβούλιο του 

Πανεπιστημίου, έτσι ώστε όλες οι εργασίες να διεξάγονται γρήγορα 

και σύμφωνα με τους Νόμους και Κανονισμούς.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που απορρέουν από την πιο 

πάνω θέση περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 1.   Παρακολουθεί την υλοποίηση των εισηγήσεων του Γενικού 

Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 

2.   Παρακολουθεί την υλοποίηση των εισηγήσεων του Εσωτερικού 

Ελεγκτή του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

3.   Ετοιμάζει και υποβάλλει μελέτες και εκθέσεις, που της αναθέτει 

ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, για οικονομικά και 

λογιστικά ζητήματα.

4.   Συμβουλεύει Σχολές, Τμήματα, Υπηρεσίες, Μονάδες του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για οικονομικά και λογιστικά θέματα. 

5.   Συντονίζει και συμμετέχει σε συναντήσεις του Διευθυντή 

Διοίκησης και Οικονομικών με Σχολές, Τμήματα, Υπηρεσίες, 

Μονάδες για συζήτηση οικονομικών και άλλων θεμάτων.

6.   Συμμετέχει σε επιτροπές και σε συλλογικά σώματα μετά από 

εισήγηση του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών. 

7.   Καθοδηγεί, συντονίζει και εποπτεύει την επιμόρφωση και 

ανάπτυξη του Διοικητικού Προσωπικού που βρίσκεται κάτω 

από την άμεση εποπτεία της. 

8.   Παρακολουθεί την υλοποίηση των οικονομικών αποφάσεων του 

Συμβουλίου, της Συγκλήτου και του Πρυτανικού και ενημερώνει 

σχετικά τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών. 

9.   Εκτελεί οποιαδήποτε αλλά συναφή καθήκοντα της ανατεθούν 

από τον ΔΔΟ.

Το γραφείο της κ. Αγαπίου βρίσκεται στο 1ον όροφο, γραφ. 154, 

στο κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, στην 

Πανεπιστημιούπολη τηλ.: 2289 4361, τηλεομοιότυπο: 2289 4474, 

ηλεκτρονική διεύθυνση: chrysso@ucy.ac.cy ).

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Κ. ΑΓΑΠΙΟΥ-ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Ν Ε Α ΤΟ Υ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ Υ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ Υ

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

Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκε από 

τις 18 – 21 Ιουνίου 2007 στη Σύρο η διεθνής 

επιστημονική ημερίδα «2nd North America – 

Greece - Cyprus Workshop on Paramagnetic 

Materials». Η συγκεκριμένη συνάντηση 

που συνδιοργανώνεται από καθηγητές από 

τα Τμήματα Χημείας του Πανεπιστημίου 

Κύπρου του Πανεπιστημίου Πατρών και 

του Πανεπιστημίου της Φλώριδα (Η.Π.Α.) 

και ερευνητές από το Ινστιτούτο Επιστήμης 

Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Διεθνής 

Οργανωτική Επιτροπή: Drago Professor of 

Chemistry Γιώργος Χρίστου, Καθηγητής 

Σπύρος Περλεπές, Ερευνητής Δρ. Γιώργος 

Παπαβασιλείου, Λέκτορας Αναστάσιος 

Τασιόπουλος) διοργανώθηκε για πρώτη 

φορά το Μάιο του 2005 στις εγκαταστάσεις 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι στόχοι της 

συγκεκριμένης ημερίδας περιλαμβάνουν:  

(α) την αλληλεπίδραση επιστημόνων 

από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη 

Βόρειο Αμερική (Η.Π.Α., Καναδάς) που 

δραστηριοποιούνται στο γενικότερο 

πεδίο των παραμαγνητικών υλικών˙ 

(β) την επιμόρφωση νέων ερευνητών 

(διδακτορικών και μεταδιδακτορικών 

ερευνητών) σε ερευνητικά πεδία 

αιχμής και (γ) την πραγματοποίηση 

προφορικών παρουσιάσεων των νέων 

ερευνητών παρουσία παγκοσμίως 

κορυφαίων επιστημόνων. Συμμετείχαν 

με προφορικές παρουσιάσεις περίπου 50 

επιστήμονες από την Κύπρο (καθηγητές 

και διδακτορικοί φοιτητές από το Τμήμα 

Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

καθώς και Κύπριοι διδακτορικοί φοιτητές 

που πραγματοποιούν τις σπουδές τους 

σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το 

University of Cambridge και το University of 

Edinburgh), την Ελλάδα (Τμήματα Χημείας 

των Πανεπιστημίων Αθηνών, Πατρών, 

ΑΠΘ, Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, Ινστιτούτο 

Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»), 

τις Η.Π.Α. (University of Florida, University of 

Michigan, Michigan State University, Indiana 

University, University of Illinois at Urbana-

Champaign, Ohio State University, κλπ), τον 

Καναδά (University of Guelph, University of 

Victoria) καθώς και περιορισμένος αριθμός 

καθηγητών και ερευνητών από άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες (University of Valencia, 

University of Edinburgh, Cambridge 

University, University of Copenhagen). Τα 

θέματα που καλύφτηκαν περιλαμβάνουν 

σύνθεση και μελέτη μοριακών μαγνητών, 

μαγνητικών νανοσωματιδίων, μαγνητών 

μοναδικού μορίου, καθώς και τη μελέτη 

βιολογικών συστημάτων που περιέχουν 

παραμαγνητικά κέντρα και διαφόρων 

θεωρητικών πτυχών του μαγνητισμού. 

Η τρίτη συνάντηση της σειράς θα 

πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2009 στην 

Κύπρο.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ «2ND NORTH AMERICA–GREECE-CYPRUS 
WORKSHOP ON PARAMAGNETIC MATERIALS»
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Το 16ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο Εισαγμένων Ιογενών Λοιμώξεων, 

του οποίου τη διοργάνωση και τη φιλοξενία ανέλαβε το 

Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με 

υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Λεόντιο Κωστρίκη, 

πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στις 11-12 Μαΐου 2007.

Ο κ. Λεόντιος Κωστρίκης είναι μέλος του European Network 

for Diagnostics of Imported Viral Diseases, το οποίο αποτελείται 

από διακεκριμένους ιολόγους 

επιστήμονες από ανώτατα 

ακαδημαϊκά ιδρύματα και 

ερευνητικά κέντρα της 

Ευρώπης, της Ρωσίας και του 

Ισραήλ. Τα μέλη του δικτύου 

εξειδικεύονται στην έρευνα που 

αφορά ζωωνοτικές ασθένειες 

και ιούς που έχουν εισαχθεί 

στην Ευρώπη από άλλες 

ηπείρους, όπως είναι οι ιοί West Nile Virus, Yellow Fever Virus 

και Hantaviruses και ειδικότερα σε ανάπτυξη διαγνωστικών 

μεθόδων για τις ασθένειες αυτές.

Τα μέλη του δικτύου αυτού βρίσκονται σε συνεχή επαφή 

και στενή συνεργασία και πραγματοποιούν μια φορά το χρόνο 

ένα συνέδριο για την παρουσίαση και τη συζήτηση μελετών και 

πρόσφατων ευρημάτων. Στόχος τους είναι η δημιουργία ενός 

δικτύου στο οποίο να είναι δυνατή η αρμονική και παραγωγική 

συνεργασία όλων των εξειδικευμένων επιστημόνων της 

Ευρώπης πάνω στο θέμα διαγνωστικών για ζωωνοτικές ιογενείς 

λοιμώξεις αφού έγινε αντιληπτό το πόσο εύκολα μπορούν 

να εισαχθούν επικίνδυνοι ιοί στην Ευρώπη. Ο σκοπός αυτός 

προϋποθέτει τη δημιουργία 

δικτύου εργαστηρίων που να 

αφιερώνονται στην έρευνα 

διαγνωστικών και να μπορούν 

ανά πάσα στιγμή να εκτελούν 

ταχεία διάγνωση μιας οξείας 

περίπτωσης. Αυτή η κατανομή 

ευθυνών και η ενδυνάμωση της 

επιστημονικής συνεργασίας 

βοηθά στην ενίσχυση της 

προετοιμασίας σε περίπτωση ξεσπάσματος επιδημιών όλες τις 

χώρες που συμμετέχουν προς όφελος των πολιτών τους.

Ο οργανισμός χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΕ). 

Πληροφορίες: http://www.enivd.org/ 

ΤΟ 16Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΣΑΓΜΕΝΩΝ ΙΟΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

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

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 16 

Ιουνίου 2007, στη Λεμεσό ημερίδα με θέμα, Θεμελιώσεις: 

σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 7. Την ημερίδα διοργάνωσαν το 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών 

Κύπρου, συμμετείχαν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μηχανικοί από την 

Κύπρο και την Ελλάδα, και την παρακολούθησαν γύρω στους 

εκατόν πενήντα Πολιτικοί Μηχανικοί. 

Ο Πολιτικοί Μηχανικοί αντιμετωπίζουν καθημερινά 

διάφορα προβλήματα που έχουν σχέση με το έδαφος και 

τις θεμελιώσεις των έργων. Γενικά, τα έργα του πολιτικού 

μηχανικού, κτίρια ή έργα υποδομής, όπως γέφυρες, επιχώματα 

και εκσκαφές οδοποιίας, τοίχοι αντιστήριξης, φράγματα, 

κ.ά , πρέπει να θεμελιωθούν με ασφάλεια στο έδαφος. Η 

ασφαλής θεμελίωση των έργων αυτών αποτελεί έναν από 

τους βασικούς στόχους του σχεδιασμού τους. Η επιλογή 

του τρόπου θεμελίωσης των κατασκευών εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες, όπως οι ιδιότητες του εδάφους, οι 

περιορισμοί και οι απαιτήσεις του έργου προς θεμελίωση, οι 

οικονομικές συνθήκες, ο διαθέσιμος μηχανικός εξοπλισμός 

και οι γνώσεις, ικανότητες και εμπειρίες του μηχανικού. 

Επίσης άλλοι παράγοντες που έχουν σχέση με τη διατήρηση 

και προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 

αναμένεται στο μέλλον να γίνουν πιο αυστηροί επηρεάζοντας 

άμεσα την επιλογή του τρόπου θεμελίωσης.

Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση της επαγγελματικής 

κοινότητας των Πολιτικών Μηχανικών της Κύπρου πάνω 

σε θέματα σχεδιασμού των θεμελιώσεων στο πλαίσιο της 

δια βίου εκπαίδευσης. Με την επιλογή του προγράμματος 

των παρουσιάσεων έγινε προσπάθεια παρουσίασης μίας 

ολοκληρωμένης εικόνας των γεωτεχνικών θεμάτων της Κύπρου, 

από τις εργαστηριακές δοκιμές μέχρι τις διαφόρους μεθόδους 

επιφανειακών και βαθιών θεμελιώσεων. Η ημερίδα έδωσε την 

ευκαιρία στους Πολιτικούς Μηχανικούς να ανανεώσουν και 

να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με πρόσφατες μεθόδους 

σχεδιασμού και τεχνικών θεμελιώσεων σύμφωνα και με τον 

Ευρωκώδικα 7 που αναμένεται σύντομα να υιοθετηθεί. 

Παρουσιάστηκαν επίσης γεωτεχνικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο, όπως προβλήματα σε 

διογκούμενα εδάφη, ή προβλήματα που μπορεί στο μέλλον να 

αντιμετωπίσουμε, όπως ρευστοποιήσεις εδαφών σε παράκτιες 

περιοχές σε περιπτώσεις ισχυρού σεισμού. Το πρόγραμμα 

περιελάμβανε επίσης θέματα και τεχνικές για βαθιές εκσκαφές 

σε δομημένο περιβάλλον, που αναμένεται να απαιτούνται σε 

μεγαλύτερη συχνότητα στο εγγύς μέλλον.

ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ: ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 23 Ιουνίου 2007, στη 

Δημοσιογραφική Εστία Λευκωσίας επιστημονική ημερίδα με 

θέμα, «Κονιάματα Συντήρησης-Αποκατάστασης Μνημείων 

και Παραδοσιακών Οικοδομών». Η ημερίδα διοργανώθηκε 

από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία 

με το Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων 

Κύπρου, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων, τον Παγκύπριο Οργανισμό Αρχιτεκτονικής 

Κληρονομιάς και το ICOMOS – Τμήμα Κύπρου. Στόχος 

της ημερίδας ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

του ερευνητικού έργου ΑΚΙΠΕ/0204/01 «Σχεδιασμός 

υδραυλικών ασβεστοκονιαμάτων με βάση την τεχνολογία 

παρασκευής αρχαίων αντίστοιχων κονιαμάτων», καθώς 

και η ευαισθητοποίηση του κοινού στη χρήση υλικών 

συμβατών με τα αυθεντικά στις εργασίες συντήρησης και 

αναπαλαίωσης μνημείων και παραδοσιακών οικοδομών. 

Ομιλητές στην ημερίδα ήταν οι, Δρ Ιωάννης Ιωάννου, 

Λέκτορας στην Πολυτεχνική Σχολή και Συντονιστής του 

ερευνητικού έργου ΑΚΙΠΕ/0204/01, Δρ Μαρία Φιλοκύπρου, 

Αρχιτέκτονας και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Δρ 

Αντωνία Μοροπούλου, Καθηγήτρια στη Σχολή Χημικών 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δρ 

Αστέριος Μπακόλας, Επιστημονικός Συνεργάτης στο 

Ε.Μ.Π., Δρ Ελευθερία Δήμου, Ινστιτούτο Γεωλογικών 

και Μεταλλευτικών Ερευνών, Ελλάδα και οι, κ. Μιχάλης 

Τρουλλινός, Συντηρητής στην Εφορεία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου και Jean Jacques Algros (Ecole 

d’ Avignon, Γαλλία). Εκτός από τα αποτελέσματα του 

ερευνητικού έργου ΑΚΙΠΕ/0204/01, το οποίο στόχευε 

στο χαρακτηρισμό αρχαίων κονιαμάτων της Κύπρου 

και την αναπαραγωγή τους με βάση την παραδοσιακή 

τεχνολογία παρασκευής για χρήση σε έργα συντήρησης 

και αποκατάστασης μνημείων και ιστορικών κτηρίων, 

στην ημερίδα παρουσιάστηκαν επίσης ανακοινώσεις με 

θέματα την υιοθέτηση της αντίστροφης μηχανικής στην 

παρασκευή συμβατών κονιαμάτων, την αποτίμηση και 

αριστοποίηση κονιαμάτων αποκατάστασης και τη συμβολή 

των ορυκτολογικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 

των κονιαμάτων των αρχαίων και νεοτέρων μνημείων. 

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης παρουσιάσεις 

με παραδείγματα επεμβάσεων κονιαμάτων κατά την 

αναστύλωση βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων 

καθώς και παραδείγματα χρήσεων του ασβέστη σε εργασίες 

συντήρησης παλαιών οικοδομών. 

Η ημερίδα έδωσε την ευκαιρία σε Πολιτικούς 

Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Αρχαιολόγους και Συντηρητές 

να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν 

για τα αποτελέσματα ερευνητικών προσπαθειών στον 

τομέα των παραδοσιακών κονιαμάτων. Παράλληλα, όσοι 

παρακολούθησαν την ημερίδα, πάνω από εκατό άτομα, 

είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν περίπτερα εταιρειών 

που παρασκευάζουν ή εμπορεύονται προϊόντα συντήρησης 

παραδοσιακών οικοδομών. Από τα πορίσματα της ημερίδας 

διαφάνηκε η ανάγκη προώθησης της προστασίας της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η σημαντική συμβολή του 

Πανεπιστημίου Κύπρου στον τομέα αυτόν με τα διάφορα 

ερευνητικά προγράμματα τα οποία εκπονεί. 

ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 20-21 

Ιουλίου 2007 στην Πάφο η τρίτη διακρατική επιστημονική 

συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δίκτυο Βυζαντινής 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Αποκατάσταση, Προβολή και 

Διαχείριση στο Χώρο της Ανατολικής Μεσογείου» (ακρωνύμιο: 

ByHeriNet), με τη συμμετοχή 21 αντιπροσώπων από την Ιταλία, 

την Ελλάδα και την Κύπρο. Η συνάντηση διοργανώθηκε από το 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και την Ερευνητική Μονάδα 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Τμήμα Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει στο 

πρόγραμμα μαζί με το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 

του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Διεύθυνση Πολιτισμού της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου, το Γραφείο Τουρισμού 

του Τμήματος Παραγωγικών Ενεργειών της Περιφέρειας 

Βασιλικάτας (Νότια Ιταλία), το Ινστιτούτο Αρχαιολογικής και 

Μνημειακής Κληρονομιάς / Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών, επίσης 

στη Βασιλικάτα, και τέλος την Επαρχία του Λέτσε (Απουλία, 

Νότια Ιταλία). Στόχος του προγράμματος, το οποίο εντάσσεται 

μέσα στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG IIIB 

«ARCHIMED», είναι η μελέτη, η καταγραφή αλλά και η ανάδειξη 

της βυζαντινής πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών οι 

οποίες είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα κυρίως με τη χρήση 

νέων τεχνολογιών. Ανάμεσα στις δράσεις του καινοτόμου αυτού 

προγράμματος περιλαμβάνονται:

1.  Η δημιουργία δικτυακού κόμβου, ο οποίος θα περιέχει 

πληροφορίες, ταξινομημένες θεματικά, για τα βυζαντινά 

μνημεία και γενικότερα για τη βυζαντινή πολιτιστική 

κληρονομιά των περιοχών που λαμβάνουν μέρος στο 

πρόγραμμα

2.  Η δημιουργία ενός συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών στο 

διαδίκτυο (Web-GIS) με τοπογραφικές και άλλες πληροφορίες 

για τα βυζαντινά μνημεία στις περιοχές δραστηριοποίησης των 

φορέων που συμμετέχουν, προκειμένου αυτά να ενταχθούν 

σε βυζαντινές πολιτιστικές διαδρομές που θα επιτρέπουν τη 

γνωριμία με τα μνημεία είτε επί τόπου είτε μέσω του διαδικτύου

3.  Ο σχεδιασμός θεματικών βυζαντινών πολιτιστικών 

διαδρομών, όπως, για παράδειγμα, οι δύο διαδρομές «Τα 

λαξευτά ασκητήρια της Κύπρου» και «Η ζωή κατά μήκος 

των ποταμών Ξερού και Διαρίζου (επαρχία Πάφου) κατά 

τη Βυζαντινή περίοδο» που βρίσκονται στο στάδιο της 

ετοιμασίας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία 

με τη Δρα Νάσω Χρυσοχού, αρχιτέκτονα, και την κ. Μάρα 

Heikes, ειδική στην ψηφιακή χαρτογραφία και σε Συστήματα 

Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)

4.  Η δημιουργία μιας πρωτότυπης πλατφόρμας στο διαδίκτυο 

για την εξ αποστάσεως επίσκεψη των μνημείων

5.  Η δημιουργία τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων των μνημείων.

Επιθυμία των εμπλεκομένων εταίρων είναι τα αποτελέσματα 

του προγράμματος αυτού, το οποίο προβλέπεται να 

ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2007, να αποβούν προς όφελος 

όχι μόνο των ερευνητών που ασχολούνται με τη μελέτη του 

βυζαντινού πολιτισμού, αλλά και των τοπικών αρχών στις 

περιοχές όπου βρίσκονται τα υπό μελέτη μνημεία, καθώς 

επίσης και των κατά τόπους τουριστικών οργανισμών. Τέλος, 

το πρόγραμμα «Δίκτυο Βυζαντινής Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 

με το να κάνει τα βυζαντινά μνημεία πιο προσιτά και κατ’ 

επέκταση πιο κατανοητά στο ευρύ κοινό, 

φιλοδοξεί να συμβάλει από τη μια στην 

καλλιέργεια εκτίμησης και σεβασμού για 

τα μνημεία αυτά, και από την άλλη στην 

ανάδειξη της βυζαντινής πολιτιστικής 

κληρονομιάς ως ενοποιητικού 

παράγοντα στο χώρο της Ανατολικής 

Μεσογείου.

Πληροφορίες: 

www.remsenslab.geol.uoa.gr/byherinet/ 

ΔΙΚΤΥΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
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Οι σύνεδροι έξω από το λεγόμενο «Παλαιό 

Έγκλειστρο» στη Σουσκιού, όπου σύμφωνα με την 

παράδοση ασκήτεψε ο Άγιος Νεόφυτος αμέσως μετά 

την επιστροφή του στην Κύπρο από τους Αγίους 

Τόπους, προτού καταφύγει στη γνωστή Εγκλείστρα 

στην περιοχή του χωριού Τάλα.
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2 Νοεμβρίου 2007

Καθηγητής Χρίστος Βρετός, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Kaiserslautern (Γερμανία)

Ανάλυση Γεωτεχνικών Προβλημάτων σε Ρευστοποιήσιμα εδάφη

16 Νοεμβρίου 2007

κ. Stuart Hamilton, International Water Board 

Association 

Εξοπλισμός και τεχνολογίες για αναγνώριση και 

τοποθέτηση των απωλειών νερού

30 Νοεμβρίου 2007

Καθηγητής Άγγελος Πρωτοπαπάς, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης (Ελλάδα)

Επιπτώσεις Τεχνολογικών και Οικονομικών αλλαγών στην 

Αποτίμηση των Περιβαλλοντικών Πόρων

Τα σεμινάρια θα ξεκινούν στις 16:00 και θα 

πραγματοποιηθούν στο κτήριο Πράσινο Άλσος (Green 

Park), 3ος όροφος, αριθμός GP314, Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Με αφορμή τον εορτασμό για τα 750 χρόνια από την 

ίδρυση ενός από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης, 

του Ιαγγελιόνιου Πανεπιστημίου στην εξίσου παλιά Κρακοβία, 

έλαβε χώρα η ετήσια συνάντηση του Διεθνούς Ινστιτούτου 

για Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση. Από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

στη συνάντηση συμμετείχε η κ. Birgit Ziartidou, καθηγήτρια 

της Γερμανικής γλώσσας στο Κέντρο Γλωσσών της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 

συναντήσεις με εκπαιδευτικούς, κυρίως από τη Γερμανία και 

την Πολωνία, να ανταλλάξουν απόψεις για την ευρωπαϊκή 

διάσταση της εκπαίδευσης, και να ενημερωθούν για τις διμερείς 

δραστηριότητες μεταξύ των πανεπιστημίων δυο πρώην εχθρικών 

λαών. Επίσης, πραγματοποίησαν επίσκεψη μαζί με Γερμανούς 

μαθητές στο εφιαλτικό πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης 

στο Άουσβιτς και περιηγήθηκαν σε κτήρια αναγεννησιακής 

αρχιτεκτονικής αυτής της πανέμορφης πόλης. Μεταξύ των 

εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε και μια διάλεξη μέλους της 

Βουλής της Πολωνίας και ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με 

τις διαφορετικές αντιλήψεις για το τι περιμένει ο απλός πολίτης 

από την Ε.Ε. και τι διεκδικούν ορισμένοι λαϊκιστές πολιτικοί στη 

σημερινή κυβέρνηση της Πολωνίας. Όλοι συμφώνησαν για 

την ανάγκη κατανόησης και συνεργασίας ώστε να επιτευχθεί η 

συμφιλίωση μεταξύ των δυο γειτονικών λαών και για την μεγάλη 

σημασία ανταλλαγής νέων για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 

ταυτότητας. Η κ. Ζιαρτίδου μετά το πέρας της εκδήλωσης δήλωσε: 

«ελπίζω πως μια μέρα θα πραγματοποιηθεί και στην Κύπρο 

μια τέτοια συνάντηση και θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε 

παρόμοια παραδείγματα και παρόμοιες προσπάθειες μεταξύ των 

δυο λαών στην Κύπρο. Τότε, θα είμαστε και εδώ Ευρωπαίοι».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΑΚΟΒΙΑ

Τα Τμήματα Αγγλικών Σπουδών, Βυζαντινών & Νεοελληνικών 

Σπουδών και Κλασικών Σπουδών & Φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιο 

Κύπρου διοργάνωσαν με επιτυχία το 3ο Διεθνές Συνέδριο 

Νεοελληνικών Διαλέκτων & Γλωσσολογικής Θεωρίας (ICoMD3), οι 

εργασίες του οποίου πραγματοποιήθηκαν από τις 14-16 Ιουνίου 

2007. 

Τα συνέδρια αυτά, το πρώτο από τα οποία διεξήχθη στην 

Πάτρα το 2000, έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός χώρου 

ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας των ερευνητών που 

εργάζονται στο χώρο της νεοελληνικής διαλεκτολογίας 

εφαρμόζοντας σύγχρονες επιστημονικές θεωρίες, διαφόρων 

σχολών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Τα συνέδρια αυτά 

είχαν εξ αρχής μεγάλη απήχηση χάρις στον ενθουσιασμό 

και το δυναμισμό των πρωτεργατών και μελών της Μόνιμης 

Επιστημονικής Επιτροπής, Αγγελικής Ράλλη (Πανεπιστήμιο 

Πατρών), Brian D. Joseph (The Ohio State University) και Mark 

Janse (Πανεπιστήμιο Γάνδης) αλλά και χάρις στην ποιότητα των 

πρακτικών που εξεδόθησαν: Proceedings of the First International 

Conference on Modern Greek Linguistics and Linguistic Theory 

(Patras 2001, 272 σελ.) και Proceedings of the Second International 

Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Patras 

2006, 394 σελ.). 

Η Οργανωτική Επιτροπή (Παύλος Παύλου, Τμήμα Αγγλικών 

Σπουδών, Φωτεινή Κουτσούγερα, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, 

Μαριάννα Κατσογιάννου, Τμήμα Βυζαντινών & Νεοελληνικών 

Σπουδών, Γεωργία Αγγουράκη, Τμήμα Βυζαντινών & Νεοελληνικών 

Σπουδών, Άννα Παναγιώτου, Τμήμα Κλασικών Σπουδών & 

Φιλοσοφίας) επιθυμεί να ευχαριστήσει και από τη θέση αυτή το 

Πανεπιστήμιο και ιδιαιτέρως τον τ. Αντιπρύτανη ΔΣΟΔ, Καθηγητή 

Χρίστο Σχίζα, για την οικονομική στήριξη και τον συνάδελφο 

του ΙΣΑ Καθηγ. Δ. Τριανταφυλλόπουλο για την ξενάγηση των 

συνέδρων στην εκδρομή με την οποία έκλεισε το συνέδριο.

3Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ  
& ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
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Cyprus Economic Policy Review, Κέντρο 

Οικονομικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Λευκωσία 2007

Τον Ιουνίου 2007 κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος 

του νέου εξαμηνιαίου περιοδικού Cyprus Economic Policy Review 

(CyEPR), που εκδίδεται από το ΚΟΕ. Στόχος του περιοδικού είναι 

η δημοσίευση άρθρων υψηλής ποιότητας  βασισμένων στην 

έρευνα που διεξάγεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στο 

ΚΟΕ σε θέματα που σχετίζονται με την Κυπριακή οικονομία. 

Τα άρθρα θα είναι προσανατολισμένα στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων που θα απευθύνονται κυρίως στους φορείς 

σχεδιασμού οικονομικής πολιτικής. Η δημοσίευση των άρθρων 

θα γίνεται μόνον κατόπιν κρίσης. Το περιοδικό θα δημοσιεύει, 

επίσης, σύντομα άρθρα υπό μορφή σχολίων. 

Τα άρθρα που υποβάλλονται πρέπει να είναι γραμμένα στην 

αγγλική γλώσσα και να αποστέλλονται σε δύο αντίγραφα 

στη διεύθυνση: Editor, CyEPR, Economics Research Centre, 

P.O. Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus, ή ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση cyepr@ucy.ac.cy. Αναλυτικότερες οδηγίες προς τους 

συγγραφείς θα δίνονται στο πρώτο τεύχος του περιοδικού.

Το περιοδικό θα διατίθεται δωρεάν ηλεκτρονικά από τη 

διεύθυνση www.erc.ucy.ac.cy, ενώ για την έντυπη έκδοση θα 

υπάρχει ετήσια συνδρομή. Περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται 

στο πρώτο τεύχος.

Περιεχόμενα του πρώτου τεύχους:

−	 Addressing the Macroeconomic Consequences of Aging in 

Cyprus: The Case for Pension Reform

Alexander W. Hoffmaister, Mario Catalán and Jaime Guajardo

−	 Energy Policy in Cyprus: Outlook and Major Challenges

Theodoros Zachariadis

−	 Public Debt Management and Debt Market Development in 

Cyprus: Evolution, Current Challenges and Policy Options

Costas Stephanou and Dimitri Vittas

−	 Income Inequality in Cyprus

Soteroula Hajispyrou

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής/Ανάλυσης – ΚΟΕ

05-07  L. Christofides, A. Kourtellos and K. Vrachimis, 

New unemployment indices for Cyprus and 

their performance in established economic 

relationships, July 2007.

04-07  T. Mamuneas and C.S. Savva, The efficiency of 

Cypriot commercial banks: Comparison with 

Greece and the UK, June 2007.

Handbook of Asset and Liability 

Management, τ.2, S.A. Zenios and W.T. 

Ziemba (eds.), North-Holland, 2007, σσ. 1147, 

ISBN 978-0-444-52802-5

Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος τον οποίον 

έχουν επιμεληθεί οι Καθηγητές Σταύρος Α. 

Ζένιος και William T. Ziemba (University of Bristish Columbia) 

στη σειρά The Handbooks in Finance του εκδοτικού οίκου 

Elsevier. Η  σειρά αυτή του Elevier αποσκοπεί να καταστεί η 

κύρια πηγή ολοκληρωμένης και έγκυρης κατατόπισης στην 

ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Χρηματοοικονομικής. Η 

πλήρης σειρά θα αποτελείται από 37 τόμους, ο καθένας από 

τους οποίους θα αποτελεί πηγή σύγχρονης ανασκόπησης 

συγκεκριμένων 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. Constantinides, 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 

κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2006, με θέμα την διαχείριση 

αποθεμάτων και υποχρεώσεων, και κάλυψε την βασική θεωρία 

και τις κύριες μεθοδολογίες. Ο δεύτερος τόμος της σειράς, 

που μόλις κυκλοφόρησε, καλύπτει εφαρμογές της θεωρίας σε 

ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές 

εταιρείες, ταμεία συντάξεων η αμοιβαία κεφάλαια ταμεία 

κοινωνικών ασφαλίσεων, για την διαχείριση των περιουσιακών 

στοιχείων  εύπορων ιδιωτών κ.λπ. Επιτυχημένα παραδείγματα 

από οργανισμούς τόσο σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης 

όσο και της βορείου Αμερικής  καθιστούν τον τόμο αυτό 

χρήσιμο βοήθημα τόσο για φοιτητές και ερευνητές όσο και για 

επαγγελματίες που ασχολούνται με την διαχείριση αποθεμάτων 

και υποχρεώσεων ή με την εποπτεία χρηματοοικονομικών 

οργανισμών.

Ε Κ ΔΟ ΣΕ Ι Σ
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γνώσης και επιβάλλεται να αξιοποιήσει 

ορθά τη γεωγραφική της θέση και 

την πλούσια παράδοσή της ώστε να 

διακριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως 

είπε χαρακτηριστικά, «το σημαντικό 

είναι να εντοπιστούν οι τομείς, οι οποίοι 

επιδέχονται βελτίωσης και μπορούν να 

καταστήσουν την Κύπρο γνωστή εκτός 

συνόρων και να χαραχθεί ένα στρατηγικό 

σχέδιο που θα προωθήσει την περαιτέρω 

ανάπτυξή τους. Στην υλοποίηση 

ενός τέτοιου σχεδίου μπορούν να 

συνεισφέρουν ουσιαστικά οι κυβερνητικοί 

φορείς και οι υπόλοιποι ιθύνοντες όπως 

είναι π.χ. τα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά 

Κέντρα, ο επιχειρηματικός κόσμος κ.ο.κ.» 

Το γεύμα εργασίας και η συζήτηση 

που ακολούθησε, αποτέλεσαν ένα από 

τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία της 

περιφέρειας γνώσης Λευκωσίας. Έπονται 

περαιτέρω ενέργειες από το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και την ΟΕΒ προς επίτευξη του 

στόχου αυτού, ο οποίος μακροπρόθεσμα 

πρόκειται να συμβάλει στην οικονομική 

και πολιτιστική άνθιση της Κύπρου και τη 

βελτίωση της ποιότητας του βιοτικού μας 

επιπέδου. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο, 

σε συνεργασία με την ΟΕΒ, ετοιμάζει 

ολοκληρωμένη μελέτη που αφορά στη 

δημιουργία της Περιφέρειας Γνώσης της 

Λευκωσίας και τα οφέλη της, την οποία και 

θα δημοσιεύσει στο ευρύ κοινό.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΟΕΒ ΧΑΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

και μουσική αφιερωμένη στην ειρήνη. 

Oι φοιτητές έδωσαν τον καλύτερό 

τους εαυτό και ενωμένοι κατάφεραν 

να υψώσουν την δική τους φωνή 

ενάντια στον πόλεμο. Το ποσόν των 

100 λιρών που εισπράχθηκε δόθηκε ως 

δωρεά στο ίδρυμα Oxfam. Σκοπός της 

παράστασης ήταν να κάνει το κοινό να 

συνειδητοποιήσει πως μόνο ενωμένοι 

μπορούμε να αγωνιστούμε ενάντια 

στον πόλεμο. Σημαντικός παράγοντας 

για το ανέβασμα της παράστασης ήταν 

η βοήθεια της κ. Ελλάδας Ευαγγέλου, 

που με την καθοδήγησή της οι φοιτητές 

κατάφεραν να ανεβάσουν τη σκηνή από 

τη Μάνα Κουράγιο. Επί πλέον η Αναπλ. 

Καθηγήτρια κ. Montgomery Byles έδωσε 

το δικό της στήριγμα στους φοιτητές 

συντονίζοντας τους στην απαγγελία των 

αντιπολεμικών ποιημάτων. Ευχαριστίες 

δόθηκαν και στον Καθηγητή κ. Στέφανο 

Στεφανίδη για την υποστήριξή του και 

την συνεργασία που προσέφερε στους 

φοιτητές. 

“WHY WE IMAGINE”

αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων. Ως 

μέρος του σχεδίου δράσης της Κύπρου για την ακαδημαϊκή αναγνώριση, το Κυπριακό 

Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών προγραμματίζει τη διεξαγωγή ημερίδας με 

θέμα, Διασφάλιση Ποιότητας και Αναγνώριση στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Προοπτικές και 

Προκλήσεις, στις 10 Νοεμβρίου 2007. 

Για περισσότες πληροφορίες για τον κώδικα καλής πρακτικής για τη διασυνοριακή 

εκπαίδευση βλέπετε: UNESCO/Council of Europe Code of Good Practice in the Provision of 

Transnational Education (http://www.cepes.ro/hed/recogn/groups/transnat/code.htm)
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ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΚΑΙ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

στην τάση για επιχειρηματικότητα.

Ο κ. Νικολάου αναφέρει επίσης 

ότι μπορεί τα γονίδια ενός ατόμου 

να είναι όμοια με αυτά επιτυχημένων 

επιχειρηματιών, αλλά η επιτυχία 

στην ίδρυση και διεύθυνση εταιριών 

εξαρτάται εξίσου από εμπειρίες και 

τεχνικές που τα άτομα αφομοιώνουν 

είτε από το περιβάλλον ή από τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που 

παρακολουθούν. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας 

αναφέρθηκαν ευρέως από αριθμό 

διεθνών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, 

με αναλυτικές αναφορές από τα 

τηλεοπτικά δίκτυα CNN, BBC, REUTERS, 

ABC, MSNBC και τις εφημερίδες 

Washington Post, The Times, USA Today, 

The Independent, κ.λπ.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ  
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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