
Με την ευκαιρία της 50ής επετείου της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

(ΚΕΒΕ) στη Γενική του Συνέλευση 

πρωτοτύπησε τιμώντας ιδρύματα, 

φορείς και άτομα που αποτελούν 

παραδείγματα προς μίμηση για την 

αξιοποίηση των νέων ευκαιριών και 

που διαπρέπουν στο νέο περιβάλλον.

Σε αυτή την εκδήλωση τιμήθηκε το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας, η Κοινότητα Καλοπαναγιώτη 

και η Λένια Σαμουήλ, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου  βραβεύτηκε για την επιτυχημένη 

συμμετοχή του στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα 

που είναι προσιτά σε όλους και 

ανταγωνίζεται με επιτυχία φημισμένα 

ερευνητικά ιδρύματα των άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα 

την περίοδο 2004 – 2006 να έχει 

πετύχει χρηματοδότηση της τάξης 

των €17,5 εκ. το μεγαλύτερο ποσό 

για ίδρυμα από την Κύπρο, όπως 

επίσης και για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου  Κύπρου 

που έχει ως στόχο τη δια-τομεακή συνεργασία του δημοσίου 
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τι θα διαβάσετε

Πρόεδρος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων 

των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (UNICA) εξελέγη στις 9 

Νοεμβρίου 2007, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος. Η διαδικασία εκλογής της 

Συνόδου, στην οποία εκπροσωπούνται 40 πανεπιστήμια (τα 

οποία απαρτίζονται από ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες 

φοιτητές και εκατόν πενήντα χιλιάδες μέλη προσωπικού) από 

30 χώρες, έλαβε χώρα στο Ιστορικό Πανεπιστήμιο Λομονόσωφ 

της Μόσχας. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου παραλαμβάνει 

την Προεδρία από την 1η Ιανουαρίου 2008, για περίοδο τριών 

χρόνων, από τον νυν πρόεδρο της UNICA,  Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου της Βιέννης Arthur Mettinger.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων των ευρωπαϊκών 

πρωτευουσών θεωρείται ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 

Σε ειδική τελετή στο πλαίσιο της εκδήλωσης Βραδιά του 

Ερευνητή που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης 

Έρευνας στις 28 Σεπτεμβρίου 2007, έγινε η απονομή του 

Βραβείου Έρευνας Νίκος Συμεωνίδης 2007  στην ερευνητική 

ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Χημείας) που 

αποτελείται από τους,  Αναπληρωτή Καθηγητή Χημείας 

Άγγελο Μ. Ευσταθίου, Δρα Κώστα Κώστα, και τον υποψήφιο 

Διδάκτορα Πέτρο Σάββα του Τμήματος Χημείας για 

πρόσφατη ερευνητική εργασία με τίτλο, Ανάπτυξη Καινοτόμου 

Καταλυτικής Τεχνολογίας για την Αντιμετώπιση της Αέριας 

Ρύπανσης από Οξείδια του Αζώτου με τη Χρήση Υδρογόνου.

Το βραβείο περιελάμβανε αναμνηστικό φιλοτέχνημα και 

χρηματικό ποσό 5.000 Ευρώ. 

Το «Βραβείο Έρευνας» καθιερώθηκε από το Ίδρυμα 

Προώθησης Έρευνας στo πλαίσιo των δραστηριοτήτων του 

για αναγνώριση και επιβράβευση της αρίστης επίδοσης στον 
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Ν Ε Α

τομέα της έρευνας. Το Βραβείο θα απονέμεται σε ετήσια 

βάση και θα έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου και της 

προσωπικότητας των επιστημόνων που δραστηριοποιούνται 

ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν 

σημαντικά αποτελέσματα με διεθνή αναγνώριση. Το Βραβείο 

ονομάστηκε Βραβείο ΄Ερευνας Νίκος Συμεωνίδης προς τιμή του 

πρώτου Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος, Νίκου Συμεωνίδη.

Στο πλαίσιο του φετινού Διαγωνισμού υποβλήθηκαν 

συνολικά δώδεκα αξιόλογες αιτήσεις 

από Ερευνητές ή Ερευνητικές 

Ομάδες. Όλες οι υποψηφιότητες 

αξιολογήθηκαν από πενταμελή 

Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία 

απαρτιζόταν από εμπειρογνώμονες 

διεθνούς εμβέλειας.

Η εν λόγω έρευνα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή Άγγελου Μ. 

Ευσταθίου οδήγησε στην απόκτηση 

δύο σημαντικών Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας (US Patent και 

European Patent), τη δημοσίευση 

δέκα άρθρων σε διεθνούς κύρους 

επιστημονικά περιοδικά, και σειρά προσκεκλημένων 

ομιλιών σε Διεθνή Συνέδρια. Θα πρέπει επίσης να 

αναφερθεί ότι πολύ σύντομα το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα 

υπογράψει συμφωνία για την εμπορική εκμετάλλευση των 

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας με τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή 

εταιρία κατασκευών Linde Engineering (Γερμανία). 

Η καινοτόμος καταλυτική τεχνολογία de-NOx που έχει 

αναπτυχθεί επιλύει σημαντικά προβλήματα υπάρχουσας 

τεχνολογίας η οποία χρησιμοποιείται στη βιομηχανία εδώ 

και 30 χρόνια. Η υπάρχουσα καταλυτική τεχνολογία de-

NOx χρησιμοποιεί την αμμωνία ως χημικό αντιδραστήριο 

μετατροπής των οξειδίων αζώτου σε θερμοκρασίες στην 

περιοχή 250-400oC. Η καινοτόμος καταλυτική τεχνολογία που 

ανέπτυξε το εργαστήριο του Άγγελου 

Μ. Ευσταθίου χρησιμοποιεί ως χημικό 

αντιδραστήριο για μετατροπή των 

οξειδίων αζώτου το υδρογόνο σε 

πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες 

(120-150oC). To επίτευγμα αυτό 

επιφέρει σημαντική μείωση 

στο κόστος επένδυσης χρήσης 

καταλυτικής τεχνολογίας καθαρισμού 

βιομηχανικών αερίων αποβλήτων 

από τα οξείδια του αζώτου, περίπου 

0.5 εκατομμύριο Ευρώ για κάθε 

μονάδα που χρησιμοποιείται.  

Έχει αναγνωρισθεί από τη 

διεθνή επιστημονική καταλυτική κοινότητα ότι η χρήση του 

υδρογόνου για τη μετατροπή των οξειδίων του αζώτου που 

εκπέμπονται από βιομηχανικές δραστηριότητες είναι η πλέον 

«πράσινη αντιρρυπαντική τεχνολογία». 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ 2007
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Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE - 

Περιβάλλον SUSCON:  Αειφόρος Κατασκευή στον Δημόσιο 

και Ιδιωτικό Τομέα δια μέσου της Ολοκληρωμένης Πολιτικής 

Προϊόντων συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

(Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος), 

το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και την 

κατασκευαστική εταιρεία Cybarco P.L.C ο 1ος Διαγωνισμός 

Αειφόρου Κατασκευαστικής Δραστηριότητας.

Ο διαγωνισμός αναφέρεται σε δύο κατηγορίες έργων:  

Α. Κτήριο και Β. Έργο υποδομής ή διάπλασης εξωτερικών 

χώρων, και στοχεύει στην ανάδειξη έργων του δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα στα οποία εφαρμόζονται περιβαλλοντικά 

φιλικές πρακτικές σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που 

διοργανώνεται στην Κύπρο κατασκευαστικός διαγωνισμός 

τέτοιου χαρακτήρα. 

Για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες έργων θα δοθούν 

τρία βραβεία. Η βράβευση περιλαμβάνει συμβολικό έπαθλο, 

χρηματικό ποσό και τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής σε όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς των βραβευθέντων έργων. Τα 

βραβευθέντα έργα θα τύχουν προβολής μέσω ιστοσελίδων και 

δημοσιεύσεων, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να προβληθούν 

μέσω παρουσιάσεων και στην Τελετή Απονομής των βραβείων.

Τον διαγωνισμό στηρίζουν η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου 

(ΑΗΚ), η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), το Ειδικό 

Ταμείο για την Προώθηση και Ενθάρρυνση της χρήσης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και γενικά της 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) και η εταιρεία Cybarco P.L.C. 

Η τελική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 18η 

Ιανουαρίου 2008. Περισσότερες πληροφορίες και τα σχετικά 

έντυπα υποβολής βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://www.

uest.gr/suscon/cy_contest.html. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

επίσης να επικοινωνούν με τους διοργανωτές στα τηλέφωνα, 

2245 2486 και 2246 6418, ηλ. διεύθυνση: mvatyl@ucy.ac.cy, 

Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ, Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Απονομή του Βραβείου στον Αν. Καθηγητή Α. Ευσταθίου από τον 

Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Α. Μιχαηλίδη
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Στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο, Cyprus in Transition: Inter-

communal and International Relations, το οποίο διοργανώθηκε 

από το Εθνικό Κέντρο Ελληνικών Μελετών και Έρευνας (ΕΚΕΜΕ) 

στις 18 Οκτωβρίου του 2007 εκπροσώπησε το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής 

Σταύρος Α. Ζένιος καθώς επίσης και η Επίκουρη Καθηγήτρια 

του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Καλλιόπη 

Αγαπίου-Ιωσηφίδου. Η τελευταία   

ανέλυσε τη δυνατότητα να τεθεί η 

προοπτική του μέλλοντος της Κύπρου 

σε στέρεες συνταγματικές βάσεις με τη 

σύγκληση μιας Συντακτικής Συνέλευσης.  

Παράλληλα, από την αίθουσα 

τηλεδιάσκεψης στην Κύπρο, έλαβαν 

μέρος ο Αναπληρωτής Καθηγητής 

του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και 

Μεσανατολικών Σπουδών, Niyazi M. 

Kizilyürek και ο Λέκτορας του Τμήματος 

Νομικής, Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης. 

Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν 

πέραν των 300 συνέδρων, ακαδημαϊκοί, φοιτητές, εκπρόσωποι 

της παροικίας και εκπρόσωποι του εθνικού και τοπικού 

κοινοβουλίου.

 Το Συνέδριο χαρακτηρίστηκε ως μείζονος σημασίας διότι 

τα Πανεπιστήμια που συμμετείχαν (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), εκπροσωπήθηκαν σε 

Πρυτανικό επίπεδο καθιστώντας σαφές με τον τρόπο αυτόν 

πόσο ζωτικής σημασίας είναι για όλους η επαφή με τους 

αποδήμους. Μέρος του Συνεδρίου αφορούσε στο μέλλον 

της Κύπρου μετά το Σχέδιο Ανάν μέσω τηλεδιάσκεψης η 

οποία έλαβε χώρα από την ειδικά διαρρυθμισμένη αίθουσα 

τηλεδιασκέψεων του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. 

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου έχει υπογράψει συμφωνία 

συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο La 

Trobe, η οποία προνοεί τη συγκρότηση 

και ανάπτυξη κοινών ερευνητικών 

σχεδίων, τις ανταλλαγές ακαδημαϊκού 

προσωπικού και φοιτητών, τη 

διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, 

σεμιναρίων και προγραμμάτων μικρής 

διάρκειας, καθώς και τη σύσφιξη 

των σχέσεων μεταξύ Λευκωσίας και 

Βικτώριας.

Κατά την παραμονή του στην Αυστραλία, ο Πρύτανης 

πραγματοποίησε σειρά επαφών με παράγοντες της 

ομογένειας, οι οποίοι εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για 

Ν Ε Α

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 

Στην αναδάσωση του δάσους του 

Σαϊτά συνέβαλε το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

φυτεύοντας 350 δέντρα, την Κυριακή, 

28 Οκτωβρίου 2007. Το Πανεπιστήμιο 

προχώρησε στη δεντροφύτευση στο 

πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευαισθησίας 

που το διακρίνει, η οποία ενισχύθηκε 

ακόμα περισσότερο από την πρόσφατη 

απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με την 

περιβαλλοντική πολιτική του ιδρύματος.

Στη δεντροφύτεση, η οποία 

διευθετήθηκε κατόπιν συνεννόησης με το 

Τμήμα Δασών, συμμετείχαν 60 μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας, μεταξύ των 

οποίων και αρκετοί φοιτητές. Σχολιάζοντας 

την πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου, 

ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων, Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης, ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Το Πανεπιστήμιο προετοιμάζει το έδαφος 

για την Κύπρο των επομένων δεκαετιών, η 

οποία θα αποτελείται από καταρτισμένο 

ανθρώπινο δυναμικό, νέους ερευνητές και 

συγχρόνους δημιουργούς…μία κοινωνία 

που θα νοιάζεται για το περιβάλλον και 

την κληρονομιά της, όπως είπε κάποτε 

ένας μεγάλος Φυσικός». Και πρόσθεσε:  

«ο άνθρωπος ολοκληρώνεται όταν κάνει 

παιδιά, γράψει ένα βιβλίο και φυτέψει ένα 

δέντρο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μεταξύ 

άλλων, δημιουργεί παιδιά, παράγει βιβλία και 

φυτεύει πολλά δέντρα».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΪΤΑ

Συνεχίζεται στη σελίδα �8

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών 

και Διοίκησης Καθηγητής Αντώνης Κάκας με το 

σκύλο του Baxter και τον Κοσμήτορα της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Καθηγητή 

Λούη Χριστοφίδη

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

με τη Δήμαρχο Μελβούρνης, τον Πρύτανη 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και τους 

Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Αίτηση για χορηγία αγοράς φορητού υπολογιστή υπέβαλαν 783 πρωτοετείς 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα με στατιστική ανάλυση των 

αιτήσεων που ετοίμασε η Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων του Ιδρύματος, 

η αξία των αποδείξεων που προσκομίσθηκαν ανήλθε στις 500.416,16Λ.Κ. και ο 

μέσος όρος του κάθε τιμολογίου στις 639,10Λ.Κ.

Οι αποδείξεις των φοιτητών, συνοδευόμενες με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, 

απεστάλησαν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο είναι υπεύθυνο 

για την καταβολή του σχετικού επιδόματος αξίας 300Λ.Κ.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές αγόρασαν τους φορητούς υπολογιστές τους από 

326 διαφορετικά εμπορικά καταστήματα.

Τη διαδικασία περισυλλογής αιτημάτων και σχετικής πληροφόρησης 

του κοινού ανέλαβε το Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών της Υπηρεσίας 

Πληροφορικών Συστημάτων, και ο έλεγχος των αιτημάτων έγινε σε συνεργασία 

με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Βενετία την 

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2007, απενεμήθηκαν οι πρώτοι τίτλοι 

του Ευρωπαϊκού Μάστερ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον 

Εκδημοκρατισμό. Τα πτυχία απονεμήθηκαν κατά την εορταστική 

εκδήλωση για τα δέκα χρόνια λειτουργίας του εν λόγω Μάστερ, 

παρουσία της υπεύθυνης του προγράμματος Καλλιόπης 

Αγαπίου-Ιωσηφίδου, Επίκουρης Καθηγήτριας και κατόχου 

της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ενοποίηση 

στο Τμήμα Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Το Μάστερ για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και τον Εκδημοκρατισμό, 

προσφέρεται από μία ένωση 

41 πανεπιστημίων στην 

οποία συμμετέχει και το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Διαπανεπιστημιακού Κέντρου 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και τον Εκδημοκρατισμό (Βενετία), το οποίο και διοργάνωσε 

τη μεγαλοπρεπή τελετή. Χαιρετισμούς απηύθυναν, η  Υπάτη 

Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

κ. Mary Robinson και η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

τις Εξωτερικές Σχέσεις και Πολιτικής Γειτονίας κ.Benita Ferrero-

Wadler.  Την εκδήλωση τίμησαν επίσης  με την παρουσία τους 

και απηύθυναν ομιλίες, η Ιταλίδα Υπουργός Επικοινωνιακής 

Πολιτικής κ. Emma Bonino, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου κ. Edward McMilan-Scott και ο Δήμαρχος της 

Βενετίας κ.Massimo Cacciari. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 

επίσης 18 Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις, ο Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Καθηγητής Horst 

Fischer, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Μάστερ Καθηγητής 

Manfred Nowak, καθώς και 36 Υπεύθυνες Καθηγήτριες/

Υπεύθυνοι Καθηγητές 

(EMA Directors) από τα 

συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. 

Το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου αποτελεί τον 

Εθνικό Συντονιστικό 

φορέα και εκπροσωπείται 

στο επταμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού 

Διαπανεπιστημιακού Κέντρου 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και τον Εκδημοκρατισμό, από 

την κ. Αγαπίου-Ιωσηφίδου, η 

οποία εξελέγη τον περασμένο Δεκέμβριο από τη Γενική Συνέλευση 

του Οργανισμού.  Η προσφορά του διεπιστημονικού και 

διαπανεπιστημιακού μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος είναι 

πολύ σημαντική και αναδεικνύει την παρουσία και τη συμβολή 

του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τμήματος Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών στα διεθνή ακαδημαϊκά δρώμενα.

ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  ΜΑΣΤΕΡ  
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟ

ΓΝΩΡΙΜΙΑ  
ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Στις.4.Οκτωβρίου.2007.
πραγματοποιήθηκε.η.καθιερωμένη.
πλέον.εκδήλωση.γνωριμίας.με..τα.νέα.
μέλη.του.ακαδημαϊκού.προσωπικού.του.
Πανεπιστημίου.στον.καλυμμένο.υπαίθριο.
χώρο.εκδηλώσεων.του.Κτηρίου.Συμβουλίου.
Συγκλήτου.“Αναστάσιος.Γ..Λεβέντης”.στην.
Πανεπιστημιούπολη...Στην.εκδήλωση.
παρευρέθηκαν.αρκετοί.ακαδημαϊκοί.οι.
οποίοι.είχαν.την.ευκαιρία.να.γνωρίσουν.νέους.
συναδέλφους.άλλων.Τμημάτων.καθώς.και.να.
συνομιλήσουν.με.άλλους.αξιωματούχους.του.
Πανεπιστημίου.

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
783 φοιτητές αγόρασαν υπολογιστή  
από 326 διαφορετικά εμπορικά καταστήματα

Ν Ε Α

Τα διπλώματα απένειμε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής 

Σταύρος Α. Ζένιος
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Η Ευρωπαϊκή Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε),  στο πλαίσιο 

συνεργασίας της με την  Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥ.

Μ.Ε.), πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο  από τις 27-28 

Οκτωβρίου 2007.  Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυτής,   έγινε  

συνάντηση μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της  Ε.Μ.Ε. και 

ακαδημαϊκών του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής 

και της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, κατά την οποία  ενημερώθηκαν για την ερευνητική 

δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και την πιθανή 

συνεργασία μεταξύ  των δύο Συνδέσμων. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Μαθηματικής Εταιρείας είναι και μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του European Research Council  (ERC) γι’ αυτό η 

συνάντηση θεωρήθηκε  πολύ σημαντική και χρήσιμη. 

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η συνεργασία του 

Πανεπιστημίου Κύπρου  για την οργάνωση του Ευρωπαϊκού 

Μαθητικού Συνεδρίου στα Μαθηματικά το οποίο 

προγραμματίζεται να γίνει το 2009 από την Κυπριακή 

Μαθηματική Εταιρεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Μαθηματική Εταιρεία και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

της Κύπρου.

Στις συναντήσεις παρέστησαν,  ο Δρ  Γρηγόρης Μακρίδης, 

πρόεδρος της ΚΥ.Μ.Ε. και Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας 

και Διεθνών Σχέσεων καθώς και   οι καθηγητές Αθανάσιος 

Γαγάτσης, αντιπρόεδρος της ΚΥ.Μ.Ε. και Κοσμήτορας της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής και 

Παντελής Δαμιανού, εκπρόσωπος  του Τμήματος Μαθηματικών 

και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Εκ μέρους της 

Ευρωπαϊκής Μαθηματικής Εταιρείας  παρέστησαν ο πρόεδρος 

Ari Lapter και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.     

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πλέον πλήρες μέλος του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Πανεπιστημίων, ΠΟΠ (International 

Association of Universities, IAU).  Ο ΠΟΠ ιδρύθηκε το 1950 και 

είναι οργανισμός της ΟΥΝΕΣΚΟ - βασισμένος στην παγκόσμια 

ένωση οργανισμών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεντρώνει 

ιδρύματα-μέλη από 150 χώρες με στόχο τη δράση στις κοινές 

ανησυχίες για την εκπαίδευση και συνεργάζεται με τους 

διάφορους διεθνείς, περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς 

ενεργούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Προτεραιότητα στις υπηρεσίες που παρέχει ο ΠΟΠ έχουν 

τα μέλη, αλλά και οι οργανώσεις, όργανα και αρχές που 

ενδιαφέρονται για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς επίσης 

και οι ιθύνοντες, ειδικοί, δάσκαλοι, ερευνητές και σπουδαστές.

Κύριος στόχος του ΠΟΠ είναι η υποχρέωση των πανεπιστημίων 

και άλλων οργάνων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να προωθήσουν, 

μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και των υπηρεσιών τις αρχές 

της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, της ανθρωπίνης αξιοπρέπειας 

και αλληλεγγύης, και να συμβάλουν, μέσω της διεθνούς 

συνεργασίας, στην ανάπτυξη υλικού και ηθικής βοήθειας για την 

ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικά.

Όπως δηλώνεται στο Χάρτη Ίδρυσης του ΠΟΠ, η αποστολή 

του είναι βασισμένη στις εξής θεμελιώδεις αρχές:  

n	 	Το δικαίωμα αναζήτησης της γνώσης για χάρη της γνώσης 

και η αναζήτηση της αλήθειας, οπουδήποτε αυτή μπορεί να 

οδηγήσει.

n	 	Η ανοχή της διαφορετικής άποψης και της απεξάρτησης από 

πολιτικές παρεμβάσεις.

Οι γενικοί στόχοι του ΠΟΠ είναι:

n	 	Η σύνδεση των μελών του, με την προσφορά ποιοτικών 

υπηρεσιών δικτύωσης και κοινής δράσης. 

n	 	Η εκπροσώπηση των μελών του (πανεπιστημίων, άλλων 

οργάνων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ενώσεων), η 

παρουσίαση των ανησυχιών τους σε δημόσιες συζητήσεις 

καθώς και η ετοιμασία διασκέψεων, συνεδριάσεων και 

δημοσιεύσεων.

Εν κατακλείδι, με την ενθάρρυνση των μελών του  να 

εργαστούν μαζί, ο ΠΟΠ πετυχαίνει:

n	 	Την ενθάρρυνση της συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής των 

εμπειριών και της εκμάθησης. 

n	 	Την υπεράσπιση ακαδημαϊκών αξιών και αρχών και τον  

καθορισμό της κατάλληλης λειτουργίας των πανεπιστημίων 

και άλλων οργάνων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

n	 	Τη συμβολή στην ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου 

οράματος των πανεπιστημίων για το ρόλο και τις 

αρμοδιότητές τους στην κοινωνία. 

n	 	Την καλύτερη κατανόηση των συγχρόνων τάσεων και των 

πολιτικών εξελίξεων μέσω της ανάλυσης, της έρευνας και 

της συζήτησης.

n	 	Την παροχή εκτενών πληροφοριών στα συστήματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να έχει ενεργό ρόλο 

μέσα στον ΠΟΠ και να συμβάλλει θετικά και αποτελεσματικά, 

τόσο στην ανάπτυξη όσο και στις δραστηριότητες του 

Οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως 

επικοινωνήσετε με την κ. Ε. Αυγουστίδου-Κυριάκου, Ανώτερη 

Λειτουργό, Υπεύθυνη Τομέα Διεθνών Σχέσεων,  

ΥΕΔΣ (2289 4295, e-mail: adavgous@ucy.ac.cy).

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΛΟΣ  
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Ν Ε Α
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Ν Ε Α

Το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο 

Πανεπιστημιούπολης αποτελεί μια 

μικρογραφία ενός αστικού σχεδιασμού. 

Κάθε στοιχείο του είναι ταυτόχρονα 

αυτόνομο και απαραίτητο για την 

αρτιότερη λειτουργία του όλου και 

κάθε έργο στη χρονική στιγμή που 

υλοποιείται, ενισχύει τη ζωτικότητα 

του χώρου και δημιουργεί νέες 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 

Πανεπιστημιούπολης.

Στο πλαίσιο του ΓΧΣ  και μέσω 

των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών η 

αρχιτεκτονική, ως προϊόν δημιουργίας, 

καλείται να συλλάβει και να 

ανταποκριθεί στα κοινωνικά ζητούμενα 

ενός τόσο σημαντικού εκπαιδευτικού 

χώρου.

Το έργο των Κτηριακών 

Εγκαταστάσεων Κοινωνικών 

Δραστηριοτήτων έχει επιλεγεί μέσα από 

μια τέτοια διαδικασία και προορίζεται 

να λειτουργήσει ως ένας παράγοντας 

κοινωνικοποίησης, αναψυχής, 

εξυπηρέτησης και απόδρασης για τον 

πληθυσμό του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Την πρόταση υπογράφουν οι 

Αρχιτέκτονες Κλεάνθους και Νίνα 

Ηλιασίδου που έλαβαν το Α’ βραβείο 

τον Φεβρουάριο 2002 στο σχετικό 

διαγωνισμό. Τον Οκτώβριο 2003 

προχώρησαν σε συνεργασία με το 

Αρχιτεκτονικό γραφείο Μαραθεύτης 

– Γιαννουρής με Συντονιστή της ομάδας 

τον κ. Κωνσταντίνο Μαραθεύτη. 

Η αρχιτεκτονική σύνθεση του 

έργου ανταποκρινόμενη τόσο στις 

παραμέτρους του Γενικού 

Χωροταξικού Σχεδίου, όσο 

και στα ζητούμενα του 

κτηριολογικού προγράμματος, 

προβλέπει την κατασκευή 

επιμέρους κτηρίων 

χωροθετημένων γύρω από 

μία κεντρική πλατεία, η οποία 

πέραν του οργανωτικού της ρόλου σε 

σχέση με το συγκρότημα, θα λειτουργεί 

και ως χώρος-συλλέκτης-για ολόκληρη 

την Πανεπιστημιούπολη. 

Το συνολικό εμβαδόν του 

συγκροτήματος ανέρχεται στις 11.700 τμ 

περίπου και οι κτηριακές ενότητες που 

το αποτελούν είναι οι ακόλουθες: 

Χώροι Επισιτισμού και Κουζινών, 

Μικρό Εμπορικό Κέντρο, Νηπιαγωγείο 

και Βρεφοκομικός Σταθμός, 

Κέντρο Υγείας, Χώροι Φοιτητικών 

Δραστηριοτήτων και Ψυχαγωγίας, Λέσχη 

Προσωπικού

Το έργο βρίσκεται στο στάδιο 

αξιολόγησης των Προσφορών. Η 

έναρξη κατασκευής του ενδέχεται να 

πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2008 

και η αποπεράτωσή του εντός του 2010.

Η αναμενόμενη δαπάνη έχει 

υπολογιστεί στις ΛΚ 10.400.000 (τιμές 

Απριλίου 2007). 

ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
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Ν Ε Α

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

επισκέφθηκε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του 

ΑΚΕΛ, Πρόεδρος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων και υποψήφιος για 

την Προεδρία της Δημοκρατίας κ. 

Δημήτρης Χριστόφιας, την Παρασκευή, 

23 Νοεμβρίου 2007, ενώ τη Δευτέρα, 

26 Νοεμβρίου 2007, το επισκέφθηκε 

ο ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και 

υποψήφιος για της Προεδρία της 

Δημοκρατίας κ. Γιαννάκης Κασουλίδης. 

 Ο αρχηγός του ΑΚΕΛ, συνοδευόμενος 

από αντιπροσωπεία του κόμματος, 

συνάντησε τις Πρυτανικές Αρχές, τους 

Κοσμήτορες των Σχολών, καθώς και 

τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της 

ΕΔΙΠΑΚ. Ο κ. Χριστόφιας συνεχάρη το 

Πανεπιστήμιο για το έργο του και τόνισε 

ότι θα βρίσκεται πάντα κοντά του ως 

αρωγός και συμπαραστάτης.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

έκανε λόγο για την αναγκαιότητα 

της θεσμοθέτησης ενός κοινωνικού 

συμβολαίου, το οποίο θα επιτρέψει 

στο Ίδρυμα να είναι ευέλικτο και 

επεσήμανε πόσο πολύτιμη θα 

μπορούσε να είναι για την Πολιτεία η 

αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης 

του ακαδημαϊκού προσωπικού. Ο 

Πρύτανης αναφέρθηκε επίσης στα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει το 

Πανεπιστήμιο όσον αφορά την κτηριακή 

επέκτασή του με την Πολυτεχνική 

Σχολή, το Τμήμα Βιολογίας και την 

πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, καθώς και 

στην ίδρυση της Ιατρικής Σχολής.  Ο κ. 

Χριστόφιας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι 

οποιαδήποτε επένδυση γίνεται στο χώρο 

της εκπαίδευσης έχει μακροπρόθεσμα 

οφέλη τόσο οικονομικά, όσο και 

κοινωνικά. Ιδιαίτερα σε σχέση με την 

Ιατρική Σχολή σημείωσε ότι «τα οφέλη 

που θα μπορούσαν να προκύψουν 

με την Ίδρυσή της θα ήταν πολύ 

περισσότερα από το κόστος δημιουργίας 

της». 

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε, 

επίσης, το θέμα της έλλειψης 

τεχνογνωσίας από πολλούς οργανισμούς 

και ιδρύματα, οι ειδικές επιτροπές των 

οποίων θα μπορούσαν να επωφεληθούν 

τα μέγιστα από τον επιστημονικό 

λόγο, καθώς και η ανάγκη να δοθεί 

περισσότερη έμφαση στον τομέα 

της διατήρησης της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς.

Από την άλλη, ο κ. Κασουλίδης, 

συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία του 

κόμματος, συνάντησε τις Πρυτανικές 

Αρχές, τους Κοσμήτορες των Σχολών, 

τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της 

ΕΔΙΠΑΚ και τον εκπρόσωπο της ΦΕΠΑΝ. 

Ο κ. Κασουλίδης εξέφρασε το θαυμασμό 

του για τα νέα κτήρια του Ιδρύματος 

και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η 

Πανεπιστημιούπολη αποτελεί ένα έργο 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

τόνισε πόσο σημαντικό είναι για ένα 

Πανεπιστήμιο να λειτουργεί αυτόνομα 

και να είναι ευέλικτο, ώστε να μπορεί να 

εξελίσσεται απρόσκοπτα. Ο Πρύτανης 

σημείωσε, επίσης, ότι η Πολιτεία πρέπει 

να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη 

του ακαδημαϊκού προσωπικού 

του Ιδρύματος προς όφελος του 

τόπου και συνεπώς να καλέσει τους 

πανεπιστημιακούς να συμμετάσχουν σε 

διάφορες Επιτροπές και Συμβούλια. Επί 

τάπητος ακόμη τέθηκαν τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο, 

όσον αφορά την κτηριακή του επέκταση, 

τη δημιουργία της 2ης φάσης των 

φοιτητικών εστιών και την ίδρυση της 

Ιατρικής Σχολής.

Ο κ. Κασουλίδης, αναγνωρίζοντας το 

έργο που επιτελείται από το Πανεπιστήμιο 

συμφώνησε ότι για να λειτουργήσει 

εύρυθμα και να αναπτυχθεί ένα Ίδρυμα 

ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να είναι 

ανεξάρτητο και να μην αντιμετωπίζεται 

από την πολιτεία ως ένα κομμάτι της 

δημόσιας υπηρεσίας. Περαιτέρω, σε σχέση 

με την Ιατρική Σχολή, παρατήρησε ότι 

η δημιουργία της  θα ήταν προς όφελος 

του τόπου, ενώ για την πανεπιστημιακή 

βιβλιοθήκη σημείωσε ότι αποτελεί ένα 

σημαντικό έργο, το οποίο θα έπρεπε ήδη 

να είχε αρχίσει.

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ.κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ
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Στο πλαίσιο της ημέρας του 

Ερευνητή, μετά από παράκληση του 

Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) και 

του Υπουργείου Παιδείας, επισκέφθηκαν 

το Ωκεανογραφικό Κέντρο στις 28 

Σεπτεμβρίου 2007 μαθητές του Λυκείου 

Λατσιών, συνοδευμένοι από τους 

καθηγητές τους, στους οποίους έγινε 

παρουσίαση των δραστηριοτήτων και 

του εξοπλισμού του Ωκεανογραφικού 

Κέντρου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Επίσκεψη μαθητών Λυκείου στο πλαίσιο της  Ημέρας του Ερευνητή

Δοκίμια κοινωνικού προβληματισμού θα εκδίδει το Πανεπιστήμιο 

βάσει απόφασης της Συγκλήτου. Τα δοκίμια θα αφορούν θέματα 

που απασχολούν ή που οφείλουν να απασχολούν την κυπριακή 

κοινωνία και αποσκοπούν στον προβληματισμό της, στην 

κατανόηση για τα σύγχρονα και πολύπλοκα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει, και, ενδεχομένως, στην ανάληψη δράσης από τους 

αρμόδιους πολιτειακούς θεσμούς και φορείς ή οργανισμούς του 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

Κατωτέρω εμφανίζονται τα δοκίμια που πρόκειται να 

εκδοθούν κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2007-Οκτωβρίου 2008. 

Σημειώνεται ότι το πρώτο δοκίμιο έχει ήδη εκδοθεί και τα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας μπορούν να το προμηθευτούν από 

το Γραφείο Επικοινωνίας (Κατερίνα Νικολαϊδου Πιετρόνι, τηλ. 2289 

4367, ηλ. διεύθυνση: Katerina@ucy.ac.cy)

ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Τίτλος Συγγραφέας

Καινοτομία και Οικονομική Ανάπτυξη:  
περιφέρεια γνώσης Λευκωσίας

Σταύρος Α. Ζένιος, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης  
και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αειφόρος διαχείριση αστικών συστημάτων ύδρευσης
Συμεών Χριστοδούλου, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  

και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γήρανσης Σάββας Κατσικίδης, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Πόσο επαληθεύθηκαν οι προσδοκίες από την εισαγωγή του Ευρώ; Πάνος Πασιαρδής, Τμήμα Οικονομικών

Αντικοινωνική συμπεριφορά στη Μέση Εκπαίδευση στην Κύπρο Ανδρέας Καπαρδής, Τμήμα Νομικής

Ν Ε Α

Ιππότης της Δημοκρατίας 

της Ιταλίας ανακηρύχθηκε 

το Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 

2007, ο Κοσμήτορας της 

Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών, Καθηγητής 

Στέφανος Στεφανίδης. Τα 

διακριτικά του Τάγματος 

Stelle della Solidorieta (OSSI), 

παραδόθηκαν, κατόπιν 

εντολής του εξοχότατου 

Προέδρου της Ιταλίας από 

τον Πρέσβη της Ιταλίας στην 

Κύπρο κ. Luigi Napolitano.

Ο κ. Στεφανίδης τιμήθηκε 

με την ανώτατη αυτή 

διάκριση για την προσφορά 

του στην προώθηση της 

ιταλικής γλώσσας και 

παράδοσης, καθώς και για 

τη συνεισφορά του στο 

πολιτιστικό γίγνεσθαι.

ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α Ν Ε Α

Βραβείο ύψους ΛΚ 1.000 απονεμήθηκε στο Χρίστο 

Αναγιωτό, τελειόφοιτο φοιτητή του Τμήματος Επιστημών της 

Αγωγής-Δημοτική Εκπαίδευση και στην Ευανθία Νικολάου, 

τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών.

Το Βραβείο απονέμεται σε φοιτητή ή φοιτήτρια που 

διακρίθηκε για την πολιτιστική του προσφορά στο χώρο του 

Πανεπιστημίου.

Η απονομή του Βραβείου έγινε από κ. Ανδρέα Λαδόμματο  

κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης στις 28 Ιουνίου  

2007.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΜΑΙΡΗΣ ΛΑΔΟΜΜΑΤΟΥ

Βραβείο ύψους ΛΚ 1.000 απονεμήθηκε εις μνήμην της 

Μιχαηλίνας Κεφάλα, στις φοιτήτριες Χρυσοβαλάντω Σάββα, 

τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής-

Δημοτική Εκπαίδευση, Κυριακή Νεάρχου, τελειόφοιτη 

φοιτήτρια του Τμήματος Βυζαντινών και Νεολληνικών 

Σπουδών, Κυριακούλλα Φράγκου, τελειόφοιτη φοιτήτρια του 

Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Μάριαμ Χατσατουριάν, τριτοετή φοιτήτρια του Τμήματος 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Το Βραβείο απονέμεται σε φοιτητές ή φοιτήτριες που 

διακρίθηκαν για την κοινωνική τους προσφορά στο ευρύτερο 

σύνολο και στο χώρο του Πανεπιστημίου.

Η απονομή του Βραβείου έγινε από τον κ. Φίλιππο 

Βατυλιώτη, Πρόεδρο του Ροταριανού Ομίλου Λευκωσία-

Λευκοθέα, κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης στις 27 

Ιουνίου 2007.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΕΥΚΟΘΕΑ

Υποτροφία ύψους ΛΚ 1.000 εις μνήμην Καρμέλας Καραγιάν, 

απονεμήθηκε στη Χριστίνα Παπαιωάννου, τελειόφοιτη 

φοιτήτρια του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής-Δημοτική 

Εκπαίδευση και στη Μαρία Εφραίμ, τελειόφοιτη φοιτήτρια 

του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας-πτυχίο 

Φιλοσοφίας.

Η Υποτροφία απονέμεται σε φοιτητή ή φοιτήτρια που 

διακρίθηκε για την εργασία/μελέτη/έργο/δραστηριότητά του  

στις Τέχνες και τον Πολιτισμό.

Η απονομή της Υποτροφίας έγινε από την κ. Βούλα Κοκκίνου, 

υπεύθυνη του υπό ίδρυση Ιδρύματος Ανδρέα Καραγιάν, κατά τη 

διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης στις 28 Ιουνίου  2007.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ

Ο κορυφαίος Ιάπωνας σκηνοθέτης Tadashi Suzuki, έχει 

δημιουργήσει μια πρωτοποριακή θεατρική μέθοδο, της οποίας 

η βασική αρχή μπορεί να συνοψιστεί στη δική του φράση 

«Culture is the Body». Η μέθοδος Suzuki συνδυάζει στοιχεία της 

παραδοσιακής ιαπωνικής κουλτούρας με τη σύγχρονη θεατρική 

πράξη. Πρόκειται για μια σειρά ασκήσεων, με τις οποίες ο 

ηθοποιός αναπτύσσει μια διαφορετική σχέση με το σώμα του 

και μαθαίνει πώς να το πειθαρχεί.

Το Πειραματικό Εργαστήρι Δημιουργικής Έκφρασης έχει ως 

στόχο, ανάμεσα σε άλλα, την διαπολιτισμική θεατρική επαφή, 

η οποία αποτελεί έναυσμα για νέες ιδέες και πειραματισμό. 

Στο πλαίσιο αυτής της στόχευσης, διοργανώνει σεμινάρια 

προπόνησης στη μέθοδο Suzuki, για την περίοδο 14/1/2008-

8/2/2008, με καθοδηγητή τον Ricardo Zeger.   

Ο Ricardo Zeger, απόφοιτος του PTTP, University of Delaware 

(MFA in acting, 2003), ταξίδεψε στην Ιαπωνία για να γίνει μέλος του 

SPAC, της θεατρικής ομάδας του Tadashi Suzuki, όπου εκπαιδεύτηκε 

στην εν λόγω μέθοδο και δούλεψε ως ηθοποιός κι ως βοηθός 

σκηνοθέτη. Το Ιούλη που μας πέρασε ήρθε στην Κύπρο, στο πλαίσιο 

του Καλοκαιρινού Σχολείου Αρχαίου Δράματος στη Δρούσια,  το 

οποίο διοργανώνεται από το Διεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου και στο 

οποίο συμμετείχε κι ένα απ’ τα μέλη του Ομίλου Π.Ε.Δ.Ε., όπου δίδαξε 

τη μέθοδο Suzuki, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην παραγωγή της 

θεατρικής παράστασης των Περσών του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία 

Heinz Uwe-Haus. Η προθυμία του κου Zeger να ξαναδιδάξει αυτή 

τη μέθοδο στην Κύπρο και το ενδιάφερον που εξέφρασε ο ‘Ομιλός 

μας γι’ αυτή την δραστηριότητα, οδήγησαν στη διοργάνωση των 

σεμιναρίων αυτών.

Τα σεμινάρια θα γίνονται καθημερινά για μια ώρα και 

στοιχίζουν €35. Το ακριβές ωράριο και ο χώρος διεξαγωγής των 

σεμιναρίων θα ανακοινωθούν αργότερα στους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις: Ευθυμία Προική, 

Πρόεδρο του Ομίλου Π.Ε.Δ.Ε. στο τηλ. 9933 8757, ηλ. διεύθυνση: 

mellon.en.edhelie@gmail.com 

SUZUKI: ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ  
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Στο Baroque Lounge Bar του ξενοδοχείου Κλεοπάτρα 

ξανασυναντήθηκαν οι απόφοιτοι και οι καθηγητές της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2007.

Οι πάνω από εκατόν 

πενήντα προσκεκλημένοι 

που κατέκλυσαν το χώρο 

της εκδήλωσης, γλέντησαν 

μέχρι τις πρώτες πρωινές 

ώρες υπό τον ήχο χορευτικής 

μουσικής και θυμήθηκαν τα 

παλιά ξαναβλέποντας παλιούς 

συμφοιτητές και καθηγητές 

τους. 

Το Γραφείο Αποφοίτων και 

ο Σύνδεσμος Αποφοίτων που οργάνωσαν το πάρτυ σκοπεύουν 

να οργανώσουν παρόμοιες εκδηλώσεις για όλες τις Σχολές του 

Πανεπιστημίου αλλά και σειρά σεμιναρίων ή ομιλιών για θέματα 

που απασχολούν τους αποφοίτους σήμερα κατά τη διάρκεια 

του 2008 με την ενεργό 

συμμετοχή των ακαδημαϊκών 

του Ιδρύματος.  

Περισσότερες φωτογραφίες 

από το πάρτυ μπορείτε να 

βρείτε στην ιστοσελίδα του 

Γραφείου Αποφοίτων που 

βρίσκεται στη διεύθυνση: 

http://www.ucy.ac.cy/alumni 

πατώντας στο σύνδεσμο Νέα 

και Εκδηλώσεις. 

ΠΑΡΤΥ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Από το νέο έτος οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου θα 

έχουν το δικό τους περιοδικό! 

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού, το οποίο θα διανέμεται 

δωρεάν σε όλους τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου 

με ενεργές διευθύνσεις αναμένεται να κυκλοφορήσει τον 

Ιανουάριο του 2008. 

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. 

Αν είστε απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

επιθυμείτε να δημοσιεύσετε κάτι στο νέο μας περιοδικό 

παρακαλώ επικοινωνήστε με την υπεύθυνη του Γραφείου 

Αποφοίτων, κ. Μαρίζα Λαμπίρη, στο τηλ. 2289 4366 ή στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: labiri.m@ucy.ac.cy 

Με αφορμή αυτήν τη νέα ειδική έκδοση το ενημερωτικό 

δελτίο του Πανεπιστημίου Κύπρου Κοινότητα θα σταματήσει 

να διανέμεται στους απόφοιτους. Όσοι επιθυμούν να το 

λαμβάνουν ηλεκτρονικά μπορούν να αποστείλουν μήνυμα στη 

διεύθυνση: koinotita@ucy.ac.cy. 

Όλα τα προηγούμενα τεύχη της Κοινότητας βρίσκονται στη 

διεύθυνση:  http://www.pr.ucy.ac.cy/newsletter/koinotita.html 

ΝΕΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ

Ν Ε Α Γ Ι Α ΤΟ Υ Σ Α Π Ο Φ Ο Ι ΤΟ Υ Σ

Ν Ε Α Α Π Ο Τ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Ο καθηγητής Andrew Wilson από το Bedford  μετέφρασε 

την πρώτη περιπέτεια του μικρού 

μάγου στα αρχαία ελληνικά. 

Η αρχαιοελληνική εκδοχή του 

βιβλίου, O Χάρι Πότερ και η 

φιλοσοφική λίθος βρίσκεται 

ήδη στα ράφια της Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 

και έχει  τίτλο, ‘Αρειος Ποτήρ και η 

του φιλοσόφου λίθος. 

Στη Κεντρική Βιβλιοθήκη 

μπορείτε επίσης να βρείτε το ίδιο 

βιβλίο στα λατινικά με τίτλο, Harrius Potter et philosophi lapis 

καθώς και το βιβλίο Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά με 

τίτλο, Harrius Potter et camera secretorum.

Στις καινούργιες παραλαβές και στα ράφια της Βιβλιοθήκης 

περιλαμβάνονται επίσης, εκτός της πληθώρας των 

επιστημονικών βιβλίων, και όσα κόμιξ με πρωταγωνιστή τον 

Αστερίξ έχουν μεταφραστεί στα αρχαία ελληνικά και στα 

λατινικά, καθώς και αυτά που μεταφράστηκαν στην ποντιακή 

και στην κρητική διάλεκτο. Υπό έκδοση βρίσκεται επίσης και 

ένα κόμιξ με πρωταγωνιστή τον Αστερίξ μεταφρασμένο στην 

κυπριακή διάλεκτο.  Μόλις εκδοθεί θα βρίσκεται και αυτό στα 

ράφια μαζί με τα άλλα κόμιξ του αγαπητού σε όλους μας ήρωα.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΟΤΗΡ ΚΑΙ Η ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΛΙΘΟΣ...
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Το εργαστήριο διαθέτει θάλαμο 

βιοασφαλείας επιπέδου 3 (BL3) και 

χρησιμοποιεί την τεχνολογία των 

μοριακών φάρων και του real-time PCR 

για διεξαγωγή έρευνας που αφορά τη 

γενετική και μοριακή ανάλυση ιών και 

βακτηρίων κλινικών δειγμάτων και την 

ανάπτυξη καινοτόμων βιοτεχνολογικών 

μεθοδολογιών. Οι μοριακοί φάροι 

χρησιμοποιούνται ως ανιχνευτές και είναι 

συνθετικά  νουκλεϊκά οξέα σε μορφή 

φουρκέτας, όπου κατά τη δέσμευσή 

τους στο νουκλεοτιδικό στόχο κατά το 

real-time PCR, υπόκεινται σε δομική 

αλλαγή ελευθερώνοντας φθορίζουσα 

ακτινοβολία. 

Προηγούμενη έρευνα αποκάλυψε μία 

μετάλλαξη στο ανθρώπινο γονίδιο CCR5 

σε ανθρώπους με Αφρικανό-Αμερικανική 

καταγωγή η οποία συμβάλει στη διάδοση 

του HIV, ενώ σε Βόρειο-Ευρωπαίους το 

γονίδιο αυτό έχει υποστεί μετάλλαξη. 

Η παρούσα έρευνα χρησιμοποιεί την 

τεχνολογία των μοριακών φάρων και του 

real-time PCR για την ανάπτυξη ποσοτικών 

μεθόδων με σκοπό την εξερεύνηση: 

(1) του ρόλου που έχει το κυτταρικό 

φορτίο του HIV-1 και οι ανθεκτικές 

ποικιλίες στα αντιρετροϊκά φάρμακα στη 

θεραπευτική αγωγή των μολυσμένων με 

HIV ασθενών και  (2) της φυλογενετικής 

ταξινόμησης και διάδοσης HIV στελεχών 

με ανθεκτικότητα στα 

αντιρετροϊκά φάρμακα 

από πρόσφατα 

και μακροχρόνια 

μολυσμένους ασθενείς 

στην Κύπρο και σε 

γειτονικές χώρες 

στην Αφρική και στη 

Μέση Ανατολή. Η 

φυλογενετική ανάλυση 

Κυπρίων ασθενών 

απεκάλυψε μία ετερογενή κατάσταση του 

HIV-1 στην Κύπρο που δέχεται επιρροές 

από χώρες της Ευρώπης, Αφρικής, Β. 

Αμερικής και Ασίας. Η τεχνολογία των 

μοριακών φάρων και του real-time 

PCR μπορεί να ενσωματωθεί και στον 

φαρμακευτικό τομέα. Πρόσφατες μελέτες 

του εργαστηρίου εστιάζονται στο de 

novo σχεδιασμό αντιικών μορίων για την 

αντιμετώπιση στελεχών των ιών HIV-1 

και HCV από υποανάπτυκτες χώρες της 

Αφρικής. Συγκεκριμένα επικεντρώνονται 

στο σχεδιασμό αναστολέων των ενζύμων 

HIV-1 ιντεγκράση και των HCV NS 

πρωτεϊνών. Ένα διεθνές διεπιστημονικό 

δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνει 

ειδικούς επιστήμονες στα πεδία 

υπολογιστικής, συνθετικής και ιατρικής 

χημείας, βιοτεχνολογίας, μοριακής και 

κλινικής ιολογίας, συμβάλουν στην 

προσπάθεια αυτή.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις:

1)  Kostrikis L. G., Tyagi S., Mhlanga M. et. 

al., Science 279 (5354): 1228-1229, 1998 

2)  Kostrikis L. G., Huang Y., Moore J. P. et. 

al., Nature Medicine 4 (3): 350-353, 1998

3)  Hatzakis A., Touloumi G., Karanicolas R., 

et. al., Lancet 355 (9204): 599-604, 2000 

4)  Kostrikis L. G., Touloumi G., Karanicolas 

R., et. al., J. Virology 76 (20): 10099-

10108, 2002

5)  Hatzakis A., Touloumi., Karanicolas R., et. 

al., AIDS 18 (17): 2261-2267, 2004 

6)  Loizidou E., Nicolaou C., Nicolaides A., 

Kostrikis L. G. Current HIV Research 

5:365-388, 2007

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα του AIDS

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

Το πρόγραμμα ΜΒΑ προσφέρει υποτροφίες 
στα μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου 
Κύπρου που επιθυμούν να ακολουθήσουν το 
πρόγραμμα και γίνονται αποδεκτοί.

Η υποτροφία απονέμεται αυτόματα  
και ανέρχεται στο 50% του συνολικού ύψους  
των διδάκτρων.

Η υποτροφία θα μετατρέπεται σε ολική, δηλαδή 
στο 100% των διδάκτρων, όταν ο φοιτητής με 
τη λήξη του πρώτου έτους περιληφθεί μεταξύ 
του ανώτατου 30% των φοιτητών.

Το σχέδιο αυτό ισχύει αναδρομικά.

Για πληροφοριές επικοινωνήστε  στο  2289 2415 
ή στην ιστοσελίδα www.mba.ucy.ac.cy

για σας

Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Σ Τ Η  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν
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Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, 

το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης 

συνεχίζει να προσφέρει ταχύρρυθμα 

μαθήματα προς τους φοιτητές του 

Πανεπιστημίου. Ευρύτερος στόχος 

του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι να διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο σε θέματα μάθησης 

προσφέροντας μαθήματα που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

φοιτητών. 

Για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

στόχου αυτού, το Κέντρο συνεργάστηκε 

για πρώτη φορά με τη Βιβλιοθήκη, ενώ 

συνέχισε τη συνεργασία του με την 

Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων 

και με την Υπηρεσία Σπουδών και 

Φοιτητικής 

Μέριμνας.

Τον Αύγουστο 

2007, σε 

συνεργασία με 

την Υπηρεσία 

Πληροφορικών 

Συστημάτων 

συνέβαλε για 

δεύτερη χρονιά, 

στη διοργάνωση 

των εισαγωγικών 

μαθημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

ενώ την περίοδο Σεπτεμβρίου-

Νοεμβρίου 2007 συνεργάστηκε με την 

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 

Μέριμνας για τη διοργάνωση της 4ης 

σειράς ταχύρρυθμων μαθημάτων 

ανάπτυξης δεξιοτήτων για φοιτητές. 

Επίσης  κατά την περίοδο 5/9 έως 

17/10  συνέβαλε για πρώτη φορά στη 

διοργάνωση εισαγωγικών μαθημάτων 

για τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης.

Η Υπηρεσία Πληροφορικών 

Συστημάτων διοργανώνει κάθε χρόνο 

πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού 

έτους, εισαγωγικά μαθήματα χρήσης 

ηλεκτρονικών υπολογιστών για 

νέους φοιτητές. Τα φετινά μαθήματα 

παρακολούθησαν 43 φοιτητές από 

όλα σχεδόν τα Τμήματα. Τα μαθήματα, 

διάρκειας δέκα πέντε ωρών, κάλυψαν τα 

κατωτέρω θέματα:

1.  Υπηρεσίες που προσφέρει 

η Υπηρεσία Πληροφορικών 

Συστημάτων

2.  Χρήση των εργαστηρίων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών

3.  Εισαγωγή στη MS Word 2003

4.  Εισαγωγή στη MS Excel 2003

5.  Εισαγωγή στη MS PowerPoint 2003

6.  Εισαγωγή στη MS Outlook 2003

Η Βιβλιοθήκη διοργανώνει κάθε 

χρόνο μαθήματα για την εισαγωγή 

νέων φοιτητών στις υπηρεσίες της. Τα 

εκπαιδευτικά σεμινάρια προσφέρονται 

από την Ομάδα Εκπαίδευσης της 

Βιβλιοθήκης και δίνεται στους φοιτητές 

η ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα 

σεμινάριο, την ημέρα και ώρα επιλογής 

τους, αφού προσφέρεται μεγάλος 

αριθμός μαθημάτων. Φέτος διεξάχθηκαν 

29 σεμινάρια που παρακολούθησαν 

554 φοιτητές από όλα τα Τμήματα του 

Πανεπιστημίου.

Τα ταχύρρυθμα μαθήματα 

ανάπτυξης δεξιοτήτων για φοιτητές 

διοργανώνονται από το Εαρινό Εξάμηνο 

2005-2006 και γίνεται προσπάθεια 

να διοργανώνονται κάθε εξάμηνο. Τα 

μαθήματα αποσκοπούν στην καλύτερη 

προετοιμασία των φοιτητών για τις 

σπουδές τους και καλύπτουν διάφορα 

θέματα σύμφωνα με τη ζήτηση από 

τους φοιτητές και την προσφορά για 

διδασκαλία από τους διδάσκοντες.

Η 4η σειρά μαθημάτων διεξήχθη κατά 

την περίοδο 15/9 έως 10/11/2007 και  

κάλυψε συνολικά 59 ώρες εκπαίδευσης. 

Τα θέματα που καλύφθηκαν και οι 

διδάσκοντες ακολουθούν:  

1.  Εισαγωγή στη Maple – Επικ. 

Καθηγητής Χρίστος Ξενοφώντος

2.  Συγγραφή Μελέτης – Επίκ. Καθηγητής 

Παύλος Παύλου 

3.  Διεξαγωγή Έρευνας μέσω της 

Βιβλιοθήκης – Επικ. Καθηγητής 

Βίκτωρ Ρουδομέτωφ

4.  Εισαγωγή στη Matlab – Λέκτορας 

Πέτρος Κωμοδρόμος

5.  Δεξιότητες και Τεχνικές Μελέτης 

– Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Φωκιανός

6.  Μεθοδολογία της Έρευνας – Επικ. 

Καθηγήτρια May Chehab

7.  Διεξαγωγή Έρευνας και Συγγραφή 

Μελέτης – ΕΕΠ, Παναγιώτης 

Σταυρινίδης

8.  Ετοιμασία Βιβλιογραφίας, Λέκτορας 

Δήμος Χαρμπής

9.  Προετοιμασία για Εξετάσεις – Ειδ. 

Επιστήμονας  Βιτάλι Ζαϊκόβσκυ

10.  Παρουσιάσεις με τη Χρήση 

Powerpoint – Λέκτορας Θεοχάρης 

Θεοχαρίδης

11.  Χρήση SPSS - Λέκτορας Γιώργος 

Σπανούδης

12.  Αξιοποίηση Σύγχρονων Τεχνολογικών 

Εργαλείων – ΕΕΠ Νικόλας 

Μουσουλίδης

Από τα ταχύρρυθμα μαθήματα 

επωφελήθηκαν πάνω από 250 φοιτητές 

του Πανεπιστημίου, αριθμός διπλάσιος 

από αυτόν της προηγούμενης  σειράς 

μαθημάτων.  

Η 5η σειρά ταχύρρυθμων 

μαθημάτων προγραμματίζεται για 

το Εαρινό Εξάμηνο 2007-2008.  

Εισηγήσεις από τους φοιτητές για τα 

θέματα που τους ενδιαφέρουν είναι 

ευπρόσδεκτες. Επικοινωνείστε με 

ηλεκτρ. ταχυδρομείο στη διεύθυνση: 

kedima@ucy.ac.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες και 

γενική ενημέρωση επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.: http://www.

ucy.ac.cy/~kedima.

Ν Ε Α ΤΟ Υ Κ Ε.Δ Ι.Μ Α.

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ



1�

Συμμετοχική 

δημοκρατία και 

επιστημονικός λόγος: 

η πρόκληση για την 

ευρωπαϊκή Κύπρο, 

Κώστας Μελακοπίδης 

(επιμ.), Βουλή των 

Αντιπροσώπων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 

και Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, Λευκωσία 2007, 

σσ. 156, ISBN 978 9963  

671 11 3 

Στο βιβλίο καταγράφονται τα συμπεράσματα και τα άρθρα 

των συμμετεχόντων στο συνέδριο με θέμα, Συμμετοχική 

δημοκρατία και επιστημονικός λόγος: η πρόκληση για την 

ευρωπαϊκή Κύπρο που έγινε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το Μάιο 

του 2005. 

Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα 

τoυ Δικτύου των Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών 

(UNICA), οργανώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

συμμετείχαν σε αυτό μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού 

του Πανεπιστημίου Κύπρου και μέλη της Βουλής των 

Αντιπροσώπων. Ως ειδικοί προσκεκλημένοι συμμετείχαν στο 

συνέδριο οι Καθηγητές, κ.κ. Ιωάννης Μεταξάς και Χαρίδημος 

Τσούκας. 

Κύριος ομιλητής του συνεδρίου ήταν ο διεθνώς 

καταξιωμένος συνταγματολόγος Καθηγητής κ. Δημήτριος Θ. 

Τσάτσος, Ομότιμος Καθηγητής των Πανεπιστημίων Παντείου 

και Hagen, Επίτιμος Διδάκτορας της Νομικής στο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Επίτιμος Καθηγητής του Γερμανικού και 

Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου του Düsseldorf, και Πρόεδρος του Κέντρου 

Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου στην Αθήνα. 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιελάμβανε τρία 

εξειδικευμένα προεδρεία που αφορούσαν στην ευρωπαϊκή 

πρόκληση και την κυπριακή πραγματικότητα, καθώς και στην 

ευθύνη των ακαδημαϊκών και των πολιτικών όσον αφορά τη 

συμμετοχική δημοκρατία και τον επιστημονικό λόγο. Κατά τη 

διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και μια ανοικτή 

συζήτηση κατά την οποία  παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα 

των τριών προεδρείων από ακαδημαϊκούς και πολιτικούς.

Το συνέδριο αποτέλεσε το πρώτο στάδιο ενός 

γενικότερου προγράμματος που στοχεύει στη συνεργασία 

της επιστημονικής κοινότητας και της επίσημης πολιτείας της 

Κύπρου εν όψει των πολλαπλών προκλήσεων που καλείται να 

αντιμετωπίσει η Κύπρος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το περιεχόμενο του βιβλίου συνθέτει στο πρώτο μέρος σε 

ενιαίο σύνολο τις θέσεις των ομιλητών του συνεδρίου και στο 

δεύτερο μέρος τα αυτούσια άρθρα των ομιλητών.  

Path Routing in Mesh 

Optical Networks, Eric 

Bouillet, Georgios Ellinas, 

Jean-Francois Labourdette 

and Ramu Ramamurthy, 

John Wiley & Sons 2007,  

σσ. 304, ISBN-10: 0-470-

01565-9, ISBN-13: 978-0-

470-01565-0

Τα σημερινά οπτικά 

δίκτυα τηλεπικοινωνιών 

υποστηρίζουν όχι μόνο 

την παροχή υπηρεσιών 

υψηλού εύρους ζώνης αλλά και την αποδοτική δρομολόγηση 

και τη γρήγορη αποκατάσταση βλαβών. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στους «έξυπνους» οπτικούς μεταγωγούς στο δίκτυο 

που χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν αποτελεσματικά το 

οπτικό δίκτυο. Το βιβλίο αυτό μελετά το γενικό πρόβλημα 

της δρομολόγησης, αποκατάστασης βλαβών, ανάλυσης 

απόδοσης, και διαθεσιμότητας σε οπτικά δίκτυα με 

πολυπλεξία κατά μήκος κύματος και τυχαία τοπολογία 

βρόγχου. Εστιάζεται συγκεκριμένα σε οπτικά δίκτυα όπου 

πολλαπλές συνδέσεις μπορούν να “μοιράζονται” την ίδια 

χωρητικότητα για αποκατάσταση βλαβών εάν τα δρομολόγια 

βασικής σύνδεσης για αυτές τις συνδέσεις, χρησιμοποιούν 

διαφορετικές οπτικές ζεύξεις, ή/και οπτικούς κόμβους. 

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσονται πολλοί αλγόριθμοι και 

διατυπώσεις γραμμικού προγραμματισμού με ακέραιους 

αριθμούς για να βρεθούν βέλτιστες λύσεις στο πρόβλημα του 

σχεδιασμού δικτύων για μονοσημειακές οπτικές συνδέσεις 

που χρησιμοποιούν ολόκληρο ή μέρος του μήκους κύματος.

Οι μέθοδοι που αναπτύσσονται στο βιβλίο δεν 

εφαρμόζονται μόνο στα οπτικά δίκτυα, αλλά μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα με άλλα είδη τεχνολογίας 

μετάδοσης και μεταγωγής. Δεδομένου ότι τα περισσότερα 

από τα δίκτυα ευρείας περιοχής εξελίσσονται σε δίκτυα 

με τοπολογία βρόγχου που χρησιμοποιούν έξυπνους 

μεταγωγούς για την δρομολόγηση και αποκατάσταση 

βλαβών, αυτό το βιβλίο είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο 

για τους ερευνητές και για τους μηχανικούς που είναι 

αρμόδιοι για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο και 

τη διατήρηση των οπτικών δικτύων με τοπολογία βρόγχου. 

Είναι επίσης ένα χρήσιμο βιβλίο για τους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές και τους πανεπιστημιακούς καθηγητές που 

ενδιαφέρονται για τα οπτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής/Ανάλυσης - ΚΟΕ

07-07  M. Αθανασιάδου, Θ. Μαμουνέας και Χρ. Σ. Σάββα, 

Έρευνα και ανάπτυξη την Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Οκτώβριος 2007.

Eric Bouillet • Georgios Ellinas 
Jean-François Labourdette • Ramu Ramamurthy

Ε Κ ΔΟ ΣΕ Ι Σ
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To Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία 

με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, 

διοργάνωσαν μεταξύ 7-10 Οκτωβρίου 

2007 συνέδριο με θέμα, Molecular 

Targets for Cancer Prevention Diagnosis 

and Treatment. 

Διακεκριμένοι επιστήμονες από την 

Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

την Αυστραλία, την Ελλάδα και το Ισραήλ 

παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις της 

έρευνάς τους σχετικά με την πρόληψη και 

την καταπολέμηση του καρκίνου. 

Μεταξύ των διαλέξεων 

περιλαμβάνονταν:  

§	 	Η συμβολή του καπνίσματος στην 

εμφάνιση του καρκίνου του πνεύμονα

§	 	Εμβόλια κατά του καρκίνου του 

τραχήλου της μήτρας

§	 	Συμβολή της σόγιας για την πρόληψη 

του καρκίνου του μαστού και του 

προστάτη

§	 	Η συμβολή των φραουλών στην 

πρόληψη του καρκίνου του 

οισοφάγου

§	 	Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις με 

συγκεκριμένους μοριακούς στόχους

§	 	Νέα γενεά αντικαρκινικών φαρμάκων 

Herceptin, Erbitux και Lapatinip με 

στόχο το EGFR. 

Το συνέδριο που ήταν κάτω από 

την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, 

προσφώνησαν ο Υπουργός Υγείας 

κος Κώστας Καδής, ο Ευρωβουλευτής 

Δρ Αδάμος Αδάμου, εκ μέρους του 

Γραφείου Προγραμματισμού ο κ. Κώστας 

Ιακώβου και το Μέλος του Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου Καθηγητής Σάββας 

Κατσικίδης.

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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ  
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 

από την 1-3 Νοεμβρίου 2007, το 6ο 

διεθνές συνέδριο Ελληνική Γλώσσα 

και Ορολογία, που διοργανώθηκε 

από την Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας 

(ΕΛΕΤΟ) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(ΠΚ), το οποίο εκπροσώπησαν οι 

Αναπληρώτριες Καθηγήτριες, κ.κ. 

Μαριλένα Καρυολαίμου και 

Μαριάννα Κατσογιάννου. Οι εργασίες 

πραγματοποιήθηκαν στο αμφιθέατρο 

του Institut Français d’Athènes και 

διήρκεσαν δύο ημέρες (Παρασκευή 2 

και Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2007).

Το πρόγραμμα παρουσίασης των 

35 επιστημονικών ανακοινώσεων 

ήταν διαρθρωμένο σε επτά 

συνεδρίες αφιερωμένες στους τομείς: 

Γλωσσολογικές-οντολογικές αρχές της 

Ορολογίας, Ορολογική πολιτική, Διδακτική 

και Ορολογία, Ορολογία συγκεκριμένων 

θεματικών πεδίων,  Λεξικογραφικές και 

ορογραφικές μελέτες, Ορολογικοί πόροι, 

Τυποποίηση ορολογίας, Ορολογία και 

μετάφραση, Δραστηριότητα φορέων και 

οργάνων Ορολογίας.

Το συνέδριο έκλεισε με ανοικτή 

συζήτηση με θέμα, Αρχές της Ορολογίας 

– Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

για την ελληνική γλώσσα, κατά την οποία 

παρουσιάστηκε το έργο της Επιτροπής 

Τυποποίησης ΤΕΕ-ΕΛΟΤ/ΤΕ21 «Αρχές της 

Ορολογίας».

Η επιτυχία του συνεδρίου 

εξασφαλίστηκε από το ενδιαφέρον 

και την ενεργό συμμετοχή 

σημαντικού αριθμού συνέδρων 

οι οποίοι παρακολούθησαν τις 

πιο πάνω εργασίες. Περισσότερες 

πληροφορίες για το συνέδριο, καθώς 

και για την ΕΛΕΤΟ και το έργο της, 

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

αναζητήσουν στον ιστότοπο της 

ΕΛΕΤΟ www.eleto.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

η Πρεσβεία του Ιράν στην Κύπρο 

διοργάνωσαν έκθεση Ιρανικής 

Τέχνης στην οποία παρουσιάσθηκαν 

πίνακες ζωγραφικής, μινιατούρες και 

έργα καλλιγραφίας. Η έκθεση έλαβε 

χώραν στην Αίθουσα τελετών του 

Πανεπιστημίου, την Παρασκευή, 12 

Οκτωβρίου 2007.

ΕΚΘΕΣΗ ΙΡΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου Επιστημονική 

Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του 

Πεύκιου Γεωργιάδη, το Σάββατο, 13 

Οκτωβρίου 2007.

Η ημερίδα που είχε θέμα, 

Αρχιτεκτονικοί Διάλογοι: πτυχές 

ανάπτυξης και κοινωνία της γνώσης, 

διαπραγματεύτηκε τη σχέση του 

δομημένου περιβάλλοντος με τη 

διαμόρφωση κοινωνιών της γνώσης 

και πληροφορίας.  Κύριοι ομιλητές 

ήταν οι Καθηγητές του Πανεπιστημίου 

του Harvard Σπύρος Πολλάλης και 

του Πανεπιστημίου του Illinois John 

Stallmeyer, ενώ μία σειρά από άλλους 

εισηγητές (Γλαύκος Κωνσταντινίδης, 

Καρίν Γεωργιάδου, Βύρων Ιωάννου και 

Θεοχάρης Δαυίδ) συνέδεσαν το θέμα με 

τις άμεσες αρχιτεκτονικές/ πολεοδομικές 

πραγματικότητες στην Κύπρο, δίνοντας 

έτσι την ευκαιρία για έναν κριτικό 

διάλογο που είχε τόσο τοπικές όσο και 

παγκόσμιες διαστάσεις. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν, ο Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής 

Σταύρος Α. Ζένιος, η Δήμαρχος 

Λευκωσίας κυρία Ελένη Μαύρου και ο 

Εκπρόσωπος του Υπουργού Παιδείας και 

Πολιτισμού κ. Στέλιος Χαραλάμπους. 

Η ημερίδα οργανώθηκε από 

το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία 

με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κύπρου, 

το Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών 

και Αρχιτεκτόνων Κύπρου και το 

Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 

Κύπρου, με το γενικό συντονισμό της 

Επίκουρης Καθηγήτριας Αρχιτεκτονικής 

Παναγιώτας Πύλα.  Την εκδήλωση, 

η οποία τέθηκε υπό την αιγίδα του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, στήριξαν το 

Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και 

ο Δήμος Λευκωσίας. 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ-ΠΤΥΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ             
Ημερίδα εις μνήμην Πεύκιου Γεωργιάδη

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

Η ύπαρξη ξενοβιοτικών ενώσεων στα φυσικά νερά και στα 

αστικά λύματα αποτελεί σήμερα ένα νέο πεδίο έρευνας αλλά 

ταυτόχρονα ακόμα μία ανησυχία αναφορικά με τις επιπτώσεις 

που μπορεί να επιφέρουν οι ενώσεις αυτές τόσο στο περιβάλλον 

όσο και στην ανθρώπινη υγεία μέσω της διοχέτευσης των 

επεξεργασμένων λυμάτων σε υδάτινα σώματα, στη θάλασσα ή 

προς άρδευση. Στην Κύπρο, λόγω του έντονου προβλήματος 

έλλειψης νερού, η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει 

την προσοχή της προς την εκμετάλλευση κάθε σταγόνας 

διαθέσιμου νερού και κυρίως προς την επαναχρησιμοποίηση των 

επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για αρδευτικούς σκοπούς. Για 

το σκοπό αυτό χρηματοδοτεί η ίδια την τριτοβάθμια επεξεργασία 

(χλωρίωση, φιλτράρισμα) με στόχο την εξάλειψη των παθογόνων 

μικροοργανισμών καθώς και όλων των παραδοσιακών 

παραμέτρων ρυπαντικού φορτίου. Οι ξενοβιοτικές ενώσεις 

όμως, δηλαδή οι ενώσεις που είναι ξένες προς τον άνθρωπο 

και τη φύση, όπως, για παράδειγμα, φυτοφάρμακα, φάρμακα, 

αλκυφαινόλες, συνθετικά στεροειδή, δισφαινόλες, φθαλικοί 

εστέρες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες κ.λπ., δεν αποικοδομούνται εύκολα ούτε 

απομακρύνονται σε ικανοποιητικό βαθμό με τις παραδοσιακές 

μεθόδους που εφαρμόζονται. Μερικές από τις ενώσεις αυτές 

μετά από πρόσφατες μελέτες των τελευταίων δέκα ετών έχει 

διαπιστωθεί ότι μπορούν να επιφέρουν ενδοκρινικές διαταραχές 

σε οργανισμούς. Μία νέα κατηγορία που εξετάζεται σήμερα 

διεθνώς είναι αυτή των φαρμακευτικών καταλοίπων καθώς και 

των ενώσεων που βρίσκονται μέσα στα καλλυντικά αλλά και στα 

προϊόντα προσωπική φροντίδας. 

Στο πλαίσιο διάδοσης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών 

προγραμμάτων (α) ΔΙΑΤΟΧΗ ΑΠΟΕΜ/0505/02: Ανάπτυξη 

Έρευνας για τη Διάσπαση Δύσκολα Αποικοδομήσιμων και 

Τοξικών Οργανικών Ενώσεων, με χρήση Προχωρημένων 

Τεχνικών Χημικής Οξείδωσης (2006 – 2007) και (β) ΦΑΡΕΜ 

ΑΕΙΦΟ/0506/16: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμων Μεθόδων 

Χημικής Οξείδωσης για την Απομάκρυνση Οργανικών Ενώσεων 

από Αστικά Λύματα στην Κύπρο και Έλεγχοι Τοξικότητας (2007 

– 2009), τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Προώθησης 

Έρευνας, διοργανώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2007 από το 

Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ επιστημονική 

ημερίδα με θέμα Ξενοβιοτικές Ενώσεις σε Νερά και Αστικά 

Λύματα στο Σκαλί Αγλαντζιάς. Στην ημερίδα προσκλήθηκαν και 

παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από Συμβούλια Αποχετεύσεων, το 

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Γενικό Χημείο του Κράτους, το 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και 

Περιβαλλοντικά Μελετητικά Γραφεία.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το πρόβλημα που σχετίζεται 

με την ύπαρξη ξενοβιοτικών ενώσεων στα νερά και υγρά 

απόβλητα, με τις μεθόδους προσδιορισμού των ενώσεων 

αυτών καθώς και η μεθοδολογία εκτίμησης της τοξικότητας 

και οιστρογονικότητας που πιθανόν προκαλείται από τη 

διοχέτευσή τους σε επιφανειακά νερά. Επίσης παρουσιάστηκαν 

οι βασικές αρχές που διέπουν τις προχωρημένες μεθόδους 

χημικής οξείδωσης που αναπτύσσονται με στόχο την 

απομάκρυνση και μερική αποικοδόμηση των ουσιών αυτών. Το 

ενδιαφέρον του παρευρισκόμενου κοινού για τo αντικείμενο 

της ημερίδας, τα αποτελέσματα του προγράμματος ΔΙΑΤΟΧΗ 

και τα μελλοντικά αποτελέσματα του προγράμματος ΦΑΡΕΜ 

υπήρξαν αξιοσημειωτα. 

ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου, στο 

κτίριο Αναστάσιος Λεβέντης του Πανεπιστημίου Κύπρου, το 

ολοήμερο συμπόσιο με τίτλο,  Ο ρόλος της ιατρικής απεικόνισης 

στη μοντέρνα ιατρική διάγνωση, θεραπεία, και βασική επιστήμη, με 

την συμμετοχή επιστημόνων και ιατρών από τρία διαφορετικά 

ινστιτούτα/οργανισμούς της Κύπρου (συμπεριλαμβανόμενης 

της αντιπροσώπευσης από τέσσερεις σχολές του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Καρδιάς, από το 

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, και από το Νέο Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκωσίας), από τρεις  ιδιωτικές εταιρείες/κλινικές, 

και από δύο διακεκριμένους ομιλητές από ερευνητικά  και 

ακαδημαϊκά ινστιτούτα του εξωτερικού 

(Dr. Alan Johnson - Duke University, USA, 

και Δρ Άννα Αναγνωστόπουλος-Jackson 

Laboratory, USA). Στόχοι του συμποσίου, 

το οποίο οργανώθηκε από τον Επίκουρο 

Καθηγητή κ. Χρ. Κωνσταντινίδη του 

Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και 

Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου σε συνεργασία με τον Κυπριακό 

Οργανισμό Ιατροφυσικών και Βιοιατρικής 

Μηχανικής και υπό την αιγίδα της 

Παγκύπριας Ακτινολογικής Εταιρείας ήταν η 

παρουσίαση και η ανάλυση του ρόλου μοντέρνων και καινοτόμων 

διαγνωστικών απεικονιστικών μεθόδων και τεχνικών στη κλινική 

εφαρμογή και βασική επιστήμη, με έμφαση το καρδιαγγειακό και 

νευρολογικό σύστημα. Παράλληλα, το συμπόσιο αποσκοπούσε 

στη συγκεκριμενοποίηση και καθορισμό του ρόλου της βασικής 

επιστήμης και των ζωικών μοντέλων για τη μελέτη και κατανόηση 

των μηχανισμών παθολογίας, με τη χρήση απεικόνισης, όπως 

και στη έκθεση των τεχνικών προκλήσεων για διεύρυνση των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων των επιστημόνων στη Κύπρο.     

Απώτερος στόχος της διοργάνωσης ήταν η δημιουργία 

κινήτρων και ενδιαφέροντος για περαιτέρω συνομιλίες οι οποίες 

θα οδηγήσουν σε κοινές ερευνητικές προσπάθειες στη Κύπρο, 

προωθώντας έτσι το ρόλο των μοντέρνων τεχνικών της ιατρικής 

απεικόνισης στην κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών 

των ανθρωπίνων παθήσεων.

Το συμπόσιο προσφώνησε ο Κλινικός Διευθυντής του 

Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, Δρ Ευαγόρας Νικολαίδης, 

με την παρουσίαση του ρόλου της ιατρικής απεικόνισης στη 

καρδιολογία. Ακολούθησαν εισαγωγικά σχόλια από τον οργανωτή 

κ. Χρ. Κωνσταντινίδη, ο οποίος έκανε ιστορική αναδρομή στην 

εξέλιξη της ιατρικής απεικόνισης από την 

αρχική ανακάλυψη των ακτίνων Χ από 

τον Wilhelm Roentgen, και οι χαιρετισμοί 

ολοκληρώθηκαν με την προσφώνηση του 

Προέδρου του Κυπριακού Οργανισμού 

Ιατροφυσικών και Βιοιατρικής Μηχανικής,  

κ. Γ. Χριστοδουλίδη.

Το ενδιαφέρον για το συμπόσιο ήταν 

μεγάλο, όπως διαφάνηκε από τον αριθμό 

των παρευρισκομένων, ακαδημαϊκών, 

μηχανικών από κυπριακές εταιρείες, 

ιατροφυσικών, ιατρών, επισκεπτών και 

φοιτητών.  Η πραγματοποίηση του συμποσίου έγινε δυνατή με τη 

χρηματική υποστήριξη του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας, 

της Ελληνικής Τράπεζας, και του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, βάσει της υφιστάμενης επίσημης 

συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Duke της Αμερικής. Προβολή του 

συμποσίου έγινε από το Δεύτερο Πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού 

Ιδρύματος της Κύπρου μέσα από διαφορετικές τηλεφωνικές 

συνεντεύξεις από τους, κ. Χρ. Κωνσταντινίδη, Δρα Alan Johnson, 

και Δρα Μ. Παντζιαρή. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το ρεσιτάλ με δύο πιάνα που 

διοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Πολιτιστικός 

Οργανισμός Avantgarde, με τους 

ταλαντούχους πιανίστες Λεώνη 

Χατζηθωμά και Borislav Alexandrov, 

στις αρχές Οκτωβρίου.

Το ρεσιτάλ παρακολούθησε 

πλήθος κόσμου μεταξύ των οποίων 

και πολλοί νέοι. «Είμαστε ιδιαίτερα 

ευτυχείς που βλέπουμε ότι η νέα 

γενιά ανταποκρίνεται στο κάλεσμά 

μας και στηρίζει τις προσπάθειές 

μας”, δήλωσαν οι διοργανωτές. “Η 

δημιουργία προπαίδειας και η προσφορά ποιοτικών μουσικών 

εκδηλώσεων στο κοινό της Κύπρου αποτελούν πρώτιστο στόχο για 

μας και το ρεσιτάλ αυτό καταδεικνύει 

ακριβώς γιατί πρέπει και αξίζει να 

συνεχίσουμε την προσπάθεια”.

Το πλούσιο ρεπερτόριο των δύο 

καλλιτεχνών συμπεριελάμβανε έργα 

των Vladigerov, Milhaud, Strauss, 

Infante, Piazzolla και Raichev-Krushe. 

Σημειώνεται ότι οι δύο καλλιτέχνες 

συγκαταλέγονται ανάμεσα στους 

κορυφαίους στην ερμηνεία έργων για 

4 χέρια ή 2 πιάνα. 

ΡΕΣΙΤΑΛ ΜΕ ΔΥΟ ΠΙΑΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Τρισδιάστατη παρουσίαση και σύγκριση 

διαστάσεων εμβρύου, πλήρως ανεπτυγμένου 

ποντικού και ανθρώπου.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 

Νοεμβρίου 2007, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ημερίδα με θέμα, 

Διογκούμενα Εδάφη και Κυπριακό Δομημένο Περιβάλλον. Την 

ημερίδα διοργάνωσαν το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο 

Κύπρου και το ερευνητικό πρόγραμμα ΑΔΕΑΘ το οποίο συγ-

χρηματοδοτείται από το ΙΠΕ 

και τη Θεμελιοτεχνική Εταιρεία 

ΛΤΔ. Την ημερίδα με ομιλητές 

από Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία και 

Γερμανία παρακολούθησαν  

εκατό περίπου Πολιτικοί 

Μηχανικοί, Γεωλόγοι και άλλοι 

επιστήμονες. 

Το πρόβλημα των 

διογκούμενων εδαφών 

στην Κύπρο αναμφίβολα 

προκαλεί τις μεγαλύτερες ζημιές στο δομημένο περιβάλλον 

από κάθε άλλη φυσική καταστροφή περιλαμβανομένων 

και των σεισμών. Επειδή οι ζημίες εκδηλώνονται με αργούς 

ρυθμούς και πολλές φορές εκλαμβάνονται ως ζημιές που 

οφείλονται σε άλλα φαινόμενα ή λόγους, το μέγεθος της 

αρνητικής επίδρασης των διογκουμένων εδαφών στο 

δομημένο περιβάλλον δεν 

έχει ακόμη μελετηθεί στη 

σωστή του διάσταση. Στόχος 

του σεμιναρίου ήταν να 

αναδείξει το μέγεθος και 

σημασία της επίδρασης των 

διογκουμένων εδαφών στο 

δομημένο περιβάλλον και να 

διερευνήσει τους τρόπους 

επιτυχούς αντιμετώπισης του 

προβλήματος.

ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στα καλλιτεχνικά δρώμενα συμμετέχει 

πλέον ενεργά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

το οποίο με απώτερο στόχο την ίδρυση 

μίας δικής του πινακοθήκης, τέλεσε την 

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2007, τα εγκαίνια 

της δωρεάς των έργων τέχνης του 

Ανδρέα Καραγιάν «Όμηροι 2000». 

Κατά τα εγκαίνια, τα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και οι 

φίλοι του ιδρύματος, καθώς και του διεθνώς 

καταξιωμένου καλλιτέχνη, είχαν την ευκαιρία 

να θαυμάσουν τα έργα τα οποία κοσμούν το 

Κτήριο Συμβουλίου Συγκλήτου Αναστάσιος 

Γ. Λεβέντης. Σημειώνεται ότι οι πίνακες 

της σειράς «Όμηροι 2000» αποτέλεσαν 

το έναυσμα για τη δημιουργία του έργου 

“Personae”, με το οποίο ο δημιουργός 

εκπροσώπησε επάξια τον τόπο μας στη 

Μπιενάλε της Βενετίας το 2001. 

Η δωρεά πραγματοποιήθηκε εις 

μνήμην της μητέρας του καλλιτέχνη και 

αποτελεί μία γενναιόδωρη χειρονομία  η 

οποία, όπως ευελπιστεί το Πανεπιστήμιο, 

θα θέσει τις βάσεις για μία διαδραστική 

και ενεργό σχέση μεταξύ του κόσμου 

των εικαστικών τεχνών και του 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Με την ευκαιρία της δωρεάς 

το Γραφείο Ανάπτυξης του Τομέα 

Προώθησης και Προβολής έχει εκδώσει 

ειδικό λεύκωμα στο οποίο  περιέχονται 

τα δέκα έργα καθώς και πληροφορίες για 

το έργο και τον καλλιτέχνη. Το λεύκωμα 

διατίθεται στα μέλη της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας από την ηλεκτρονική 

διεύθυνση campaign@ucy.ac.cy 

EΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝ
Το Πανεπιστήμιο προάγει τις τέχνες και τον πολιτισμό

Δύο από τους ομιλητές στην ημερίδα, οι κ.κ. Γ. Πετρίδης και Π. Παπαναστασίου
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Συνέδριο με θέμα,  Κοινά Οράματα, Κοινό Μέλλον: H Εκπαίδευση 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως Διάπλους Επιστημών και Πολιτισμών, 

φιλοξένησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου  από τις 15-17 Νοεμβρίου 

2007.  Το συνέδριο διεξήχθη υπό την αιγίδα της UNESCO και 

διοργανώθηκε με τη στήριξη του Πανεπιστημίου Κύπρου, του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού, του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το 

Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη, και της 

Έδρας Διαλόγου Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας. Χορηγοί του συνεδρίου ήταν, επίσης, η Υπηρεσία 

Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 

και Περιβάλλοντος, η Ελληνική Τράπεζα, η Πρεσβεία των ΗΠΑ 

στη Λευκωσία, το Βρετανικό Συμβούλιο, και το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και 

αντιπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών οι 

οποίοι, μέσα από τα διάφορα και διαφορετικά πεδία ενασχόλησής 

τους επιχείρησαν να ενισχύσουν αφενός τον προβληματισμό και 

αφετέρου το διάλογο σε ότι αφορά την ανάγκη διεπιστημονικής 

θεώρησης και θεσμικών συνεργασιών για τα ζητήματα της 

Αειφόρου Ανάπτυξης. Εναρκτήριες ομιλίες και χαιρετισμούς 

απηύθυναν η Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού κ. Ολυμπία Στυλιανού, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Καθηγητής Σταύρος Ζένιος, η Πρέσβειρα της Κύπρου 

στην UNESCO κ. Εντμέ Λεβέντη, ο Κοσμήτορας της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών Καθηγητής Στέφανος Στεφανίδης, 

και η Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Αναστασία Νικολοπούλου. Ομιλίες απηύθυναν 

επίσης ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Αναστάσιος Λεβέντης κ. 

Τάσος Λεβέντης και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος 

Θεόπεμπτου. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο 

Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Φώτης 

Φωτίου.

Η αφορμή για αυτό το συνέδριο προέκυψε από τις πολλαπλές 

συζητήσεις για τη συμβολή της εκπαίδευσης στην αειφόρο 

ανάπτυξη, όπως αυτή προδιαγράφεται στη Διακήρυξη της 

Θεσσαλονίκης του Διεθνούς Συνεδρίου για το Περιβάλλον και 

την Κοινωνία (1997): «Η έννοια της  αειφορίας περικλείει όχι μόνο 

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

ΚΟΙΝΑ ΟΡΑΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ:
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΩΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ 

Τις πύλες του άνοιξε και επίσημα πλέον το κτήριο Συμβουλίου-

Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2007. Τα 

εγκαίνια του κτηρίου τέλεσε ο εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος, ενώ την εκδήλωση τίμησαν 

με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

Χρυσόστομος Β΄, Υπουργοί, εκπρόσωποι κομμάτων, βουλευτές και 

πολλά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν με έναν 

πρωτότυπο τρόπο, αφού αντί του κοψίματος 

της συμβατικής κορδέλας, ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας με το πάτημα ενός κουμπιού, 

προκάλεσε τη φωταγώγηση του κτηρίου, 

του οποίου τα φώτα είχαν σβήσει για λίγο.  

«Η φωταγώγηση του κτηρίου παραπέμπει 

συμβολικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που είναι 

φάρος γνώσης στην κυπριακή κοινωνία» σημείωσε η εκφωνήτρια 

αμέσως μετά. Αναφερόμενος στο κτήριο Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, 

ο Πρόεδρος παρατήρησε ότι η ενίσχυση της προσπάθειας της 

Πολιτείας από ιδιώτες στην κατεύθυνση της χρηματοδότησης 

έργων, που συμβάλλουν στη στήριξη του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

το οποίο χαρακτήρισε ως το κατεξοχήν ανώτατο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα της χώρας, αποτελεί κορυφαία πράξη εκδήλωσης 

κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας. 

Κατά το χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος ευχαρίστησε θερμά το 

ίδρυμα Αναστάσιος Α.Γ. Λεβέντης, το οποίο είναι «ανάδοχος» του 

Κτηρίου, την Πολιτεία για την οικονομική υποστήριξη και την 

αγαστή συνεργασία και όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση 

του έργου. Όσον αφορά στη λειτουργία του κτηρίου ανέφερε 

χαρακτηριστικά: «Το τρίπτυχο ακαδημαϊκών-φοιτητών-διοικητικού 

προσωπικού μεταφέρει το κέντρο βάρους 

του από τον ιστορικό χώρο της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας στη σύγχρονη Πανεπιστημιούπολη. 

Από τις εγκαταστάσεις που εγκαινιάζουμε 

απόψε καθορίζεται η στρατηγική πολιτική ενός 

αυτόνομου εκπαιδευτικού και ερευνητικού 

ιδρύματος. Από εδώ προσφέρεται σύγχρονη 

διοικητική υποστήριξη σε μια δυναμική 

κοινότητα 330 ακαδημαϊκών, 500 νέων ερευνητών που απασχολούνται 

σε ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα, 4.000 προπτυχιακών φοιτητών, 

900 μεταπτυχιακών φοιτητών και 350 υποψηφίων Διδακτόρων. 

Εδώ γίνεται η διοικητική διαχείριση πέραν των 300 ερευνητικών 

προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 25.9 εκατ. ΛΚ, 80 δια-

πανεπιστημιακών  συμφωνιών….». 

Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
Γ.ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΛΗ

Συνεχίζεται στη σελίδα �7

Συνεχίζεται στη σελίδα �7
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Το Τμήμα Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου 

φιλοξένησε πρόσφατα τον συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας 

Βαγγέλη Ηλιόπουλο, ο οποίος παρουσίασε το θέμα, Η παιδική 

λογοτεχνία στη σύγχρονη εποχή και ο ρόλος του συγγραφέα. Ο 

Βαγγέλης Ηλιόπουλος είναι διευθυντής ιδιωτικού δημοτικού 

σχολείου στην Αθήνα και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες 

και αντιπροσωπευτικότερες φυσιογνωμίες της ελληνικής 

και ευρωπαϊκής παιδικής λογοτεχνίας των τελευταίων 15 

χρόνων με εκτενέστατο συγγραφικό και μεταφραστικό έργο. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 

10 χρόνων από την έκδοση του βιβλίου Τριγωνοψαρούλη 

με το οποίο το ευρύ κοινό τον γνώρισε και τον αγάπησε. 

Από τα πρώτα βιβλία που κυκλοφόρησαν σχετικά με τη 

διαφορετικότητα και την αποδοχή της, δείχνει στα παιδιά, 

με ευαισθησία και χιούμορ και χωρίς ίχνος διδακτισμού, το 

αβάσιμο των διακρίσεων βάσει εξωτερικών χαρακτηριστικών, 

το άδικο των βεβιασμένων κρίσεων, τη σπουδαιότητα της 

ομαδικότητας και της συνεργασίας. 

Στην ομιλία του ο συγγραφέας άγγιξε πολλά θέματα που 

τίθενται στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία. Αρχίζοντας με 

τις πρόσφατες εμπειρίες του από το 7ο  Διεθνές Φεστιβάλ 

Λογοτεχνίας στο Βερολίνο, όπου συμμετείχε, επισήμανε τα 

κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγγραφείς σε 

Ελλάδα και Γερμανία αλλά και τη διαφορά στη μεθοδικότητα 

και τον επαγγελματισμό  που επιδεικνύεται εκεί για την 

καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και την προώθηση του καλού 

βιβλίου. Το Φεστιβάλ  προηγείται του εκδοτικού ενδιαφέροντος, 

το παρασύρει και το στοιχείο της εμπορικότητας ή της 

επιφανειακής προώθησης υποβαθμίζεται. Ο συγγραφέας 

βρίσκει αντίθετη, δυστυχώς, την πορεία στα ελληνικά δρώμενα. 

Σε μια εποχή με καταιγιστικούς αριθμούς εκδόσεων κάθε 

εκπαιδευτικός και γονέας τίθεται ενώπιον μιας τρομακτικής 

ποικιλίας βιβλίων, από τα οποία, χωρίς να είναι ειδικοί, πρέπει 

να διαλέξουν οι ίδιοι ή να καθοδηγήσουν τα παιδιά στην 

επιλογή ενός αξιόλογου βιβλίου. 

Ο συγγραφέας μοιράστηκε με το ακροατήριο ένα διάλογο 

που άκουσε σε μεγάλο βιβλιοπωλείο της Αθήνας, όταν 

μια γιαγιά ζήτησε από τον υπάλληλο ‘ένα βιβλίο ροζ,  με 

νεράιδες και Μπάρμπι΄ για την εγγονή της. Τέτοιες τάσεις 

και στάσεις εισάγονται από αγορές του εξωτερικού, όπου 

πλέον στο ανθρώπινο δυναμικό μεγάλων εκδοτικών οίκων 

αντικαθίστανται συχνά οι κριτικοί λογοτεχνίας με ειδικούς 

μάρκετιγκ, θέτοντας ως πρώτιστο κριτήριο την εμπορικότητα 

ενός βιβλίου και μετατρέποντας το ‘story telling’ σε ‘story 

selling’. Ο συγγραφέας απέδωσε το μυστικό της επιτυχίας 

του ήρωά του στην έλξη που ασκεί σε παιδιά και σε ενήλικες. 

Αυτός θεωρεί ότι πρέπει να είναι και ο ρόλος του συγγραφέα 

παιδικής λογοτεχνίας: πρέπει να βρίσκει τρόπους να καλύπτει 

θέματα που απασχολούν την κοινωνία, να παρακολουθεί 

τα ενδιαφέροντα των παιδιών, να βρίσκει νέους τρόπους 

αφήγησης και άρα νέα γλώσσα. 

Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος φιλοξενήθηκε επίσης από τη Δρα 

Ελένη Λοϊζου στο μάθημα “Μορφές Γλωσσικής Έκφρασης 

στο Νηπιαγωγείο”. Αναφέρθηκε στην ανάγκη βιωματικής 

προσέγγισης των βιβλίων στη νηπιακή ηλικία, όταν μπαίνουν 

οι βάσεις για καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, μια και τα παιδιά 

μπορούν να ταυτίσουν το βιβλίο με το παιχνίδι πριν την 

καταπίεση του σχολικού εγχειριδίου. 

Με τη διπλή του συγγραφική και εκπαιδευτική ιδιότητα 

ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος πέτυχε να δώσει ένα λαμπρό 

παράδειγμα προς μίμηση στις φοιτήτριες, φοιτητές και 

εκπαιδευτικούς που τον παρακολούθησαν σχετικά με την 

ανάγκη να εμπνέουν και να συναρπάζουν τα παιδιά και όχι 

απλά να τα εκπαιδεύουν. 

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ  
ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ:  
ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

Η Επιτροπή Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

διοργάνωσε την Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2007, εκπαιδευτικό 

σεμινάριο με θέμα:

α.  Ασφάλεια και Υγεία σε χημικά εργαστήρια – Χρήση 

επικίνδυνων    ουσιών,  Δρ Τασούλα Κυπριανίδου – 

Λεοντίδου, Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας 1ης τάξης

β.  Πυρασφάλεια – Προβολή Ταινίας

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν ακαδημαϊκοί, τεχνικοί 

εργαστηρίων και μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
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Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου η ανοικτή συζήτηση με θέμα Λόγος και Αντίλογος περί 

Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης την Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 

2007. Εισηγητές στη συζήτηση ήταν ο Υπουργός Παιδείας και 

Πολιτισμού κ. ΄Ακης Κλεάνθους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Παιδείας της Βουλής κ. Νίκος Τορναρίτης, ο Γενικός Γραμματέας 

της ΟΕΛΜΕΚ κ. Γιώργος 

Ζήσιμος, καθώς και οι 

καθηγητές του Πανεπιστημίου 

Κύπρου:  Αντώνης Τσακμάκης, 

ο οποίος ετόνισε πόσο 

επιτακτική είναι η ανάγκη 

αναβάθμισης της διδασκαλίας 

του γλωσσικού μαθήματος 

των Αρχαίων και των Νέων 

Ελληνικών και, κατ’επέκταση, 

των ανθρωπιστικών 

επιστημών και των τεχνών στις εγκύκλιες σπουδές. Ευστάθιος 

Παπαροδίτης,  ο οποίος υπογράμμισε ότι ένα σωστό σύστημα 

επιλογής θα πρέπει να διαλέγει μόνο τους πλέον κατάλληλους 

για το λειτούργημα του διδασκάλου. Μαίρη Κουτσελίνη, η οποία 

υπέδειξε ότι βασικά στοιχεία του στρατηγικού σχεδιασμού 

θα πρέπει να επανεξετασθούν ώστε η μεταρρύθμιση να 

συμβάλει στη δημιουργία μιας ανθρώπινης, δημοκρατικής και 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Και Αθανάσιος Ραφτόπουλος, ο 

οποίος ανέλυσε τη σημασία που έχει η ελληνική παιδεία, κύρια 

στοιχεία της οποίας υπήρξαν ανέκαθεν η αυτογνωσία, η κριτική 

σκέψη και η πολυπολιτισμικότητα. 

Το κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει τις ενδιαφέρουσες 

και πολύπλευρες τοποθετήσεις των εισηγητών, καθώς επίσης 

να εκφράσει τις δικές του απόψεις και να υποβάλει ερωτήσεις 

στους ομιλητές κατά τη συζήτηση που ακολούθησε. 

Αναφερόμενος στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ο Υπουργός 

Παιδείας ανέφερε ότι αυτή αποτελεί μια προσπάθεια για 

περιεκτική εισαγωγή αλλαγών και καινοτομιών σε όλα τα 

επίπεδα και τις πτυχές του 

κυπριακού εκπαιδευτικού 

συστήματος, προκειμένου να 

επιτευχθεί ο στόχος για «...τη 

δημιουργία ενός ανθρώπινου 

και δημοκρατικού 

σχολείου...»,  συμπέρασμα 

στο οποίο καταλήγει και η 

Έκθεση για την Εκπαιδευτική 

Μεταρρύθμιση των Εφτά 

Ακαδημαϊκών. 

 Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην έναρξη της συζήτησης 

ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Κώστας 

Χριστοφίδης, ο οποίος ήταν και ο συντονιστής της συζήτησης, 

«Τα έθνη που δεν επιβιβάζονται στο τρένο της σύγχρονης 

παιδείας θα περιθωριοποιηθούν, θα μείνουν πίσω, θα τα 

προσπεράσει η Ιστορία. Τα έθνη που δεν θα αντιληφθούν 

την αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στην παιδεία, την τεχνολογία 

και τον πολιτισμό θα δουν το βιοτικό τους επίπεδο να 

καταποντίζεται και την ποιότητα ζωής τους να καταρρέει. Ο 

σύγχρονος κόσμος αναμένει σύγχρονες απαντήσεις. Σύγχρονες 

απαντήσεις προκύπτουν από το διάλογο, τη σκέψη και την 

εμπειρία».

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ολοήμερο σεμινάριο με θέμα Experiencing e-Government 

into an e-Community διοργάνωσαν η Πρεσβεία της Ρουμανίας 

και το Πανεπιστήμιο Κύπρου τη Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 

2007, στην Πανεπιστημιούπολη. Χαιρετισμούς απηύθυναν η 

Πρέσβης της Ρουμανίας κ. Andreea Pastarnac, ο Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, ο 

Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού κ. Ανδρέας 

Μολέσκης και εκ μέρους του Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο χαιρετισμό απηύθυνε η 

Εκπρόσωπος Τύπου κ. Κλημεντίνη Διακομανώλη.

Το σεμινάριο ήταν ανοικτό στο κοινό και σ΄ αυτό 

παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, η Πρέσβης της Αυστρίας, ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου καθώς και προσωπικό και φοιτητές 

του Πανεπιστημίου. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία 

να παρακολουθήσουν ένα ευρύ φάσμα εισηγήσεων, τόσο από 

Κυπρίους όσο και από Ρουμάνους εισηγητές από το δημόσιο 

και ιδιωτικό τομέα, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και 

η παρουσίαση του η-Πανεπιστημίου από τον Αντιπρύτανη 

Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητή 

Αντώνη Κάκα.

Επίσης, στις 20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση 

στρογγυλής τραπέζης, υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή 

της ΙΒΜ Italia S.p.a. (Cyprus Branch), κ. Κυριάκου Κόκκινου.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

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

Από αριστερά, ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής, 

κ. Μάριος Δικαιάκος και ο Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Παρα-

κολούθησης του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, Δρ Θεόδωρος 

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

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού 

Προγράμματος MERSEA – Marine 

Environment and Security in the 

European areas: Oil Spill and Trajectory predictions της Ε.Ε., 

διοργανώθηκε την 3η Οκτωβρίου 2007 ενημερωτική ημερίδα 

για την χρησιμότητα των αποτελεσμάτων του πιο πάνω 

ερευνητικού προγράμματος που εκπονεί το Ωκεανογραφικό 

Κέντρο, σε διάφορες υπηρεσίας της 

χώρας. Στην ημερίδα συμμετείχαν 

λειτουργοί από το Τμήμα Εμπορικής 

Ναυτιλίας, το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών και 

αξιωματικοί του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, του Πολεμικού 

Ναυτικού, καθώς επίσης αξιωματούχοι της EMSA-European 

Maritime Safety Agency.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MERSEA ΤΗΣ Ε.Ε.

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

διεξήχθη το διεθνές εκπαιδευτικό 

συνέδριο Πολιτότητα-Πολυπολιτισμός-

Κοσμοπολιτισμός από τις 3-4 Νοεμβρίου 

2007. Το συνέδριο τελούσε υπό την 

αιγίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και  διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο 

Πολιτότητας  ΠΟΛΙ.Σ  και το Φοιτητικό 

Όμιλο ΠΟΛΙ.Σ  του Πανεπιστημίου 

Κύπρου 

Στην εναρκτήρια συνεδρία την 

εισαγωγική ομιλία έκανε η πρόεδρος του 

Ομίλου ΠΟΛΙ.Σ κ. Μαίρη Κουτσελίνη και 

χαιρετισμό ο Πρύτανης Καθηγητής Στ. 

Ζένιος ο οποίος κήρυξε και την έναρξη 

των εργασιών του συνεδρίου. 

 Προσκεκλημένοι  ομιλητές στο 

συνέδριο ήταν ο Κώστας Χρυσόγονος 

(Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης), ο οποίος ανέπτυξε το 

θέμα, Popular involvement in Constitution-

making, η Kerry Freedman (Καθηγήτρια 

Εκπαίδευσης της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο 

του Βορείου Ιλλινόις) με θέμα εισήγησης,  

Constructing Identity in the Light of Visual 

Culture και ο Alistair Ross (Καθηγητής 

Εκπαίδευσης, Διευθυντής του Ινστιτούτου 

για Σπουδές Πολιτικής στην Εκπαίδευση 

στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του 

Λονδίνου) με θέμα Citizenship Education 

and Change.

Έγιναν επίσης 55 άλλες  

δεκαπεντάλεπτες εισηγήσεις σε 

παράλληλα συμπόσια από ομιλητές από 

την Κύπρο και το εξωτερικό.

Οι θεματικές των παράλληλων 

συμποσίων είχαν  ως εξής:

1.  Η Έννοια της Πολιτότητας και η 

Εκπαίδευση του Πολίτη

2.  Καλλιτεχνική Δημιουργία και 

Ταυτότητα του Πολίτη

3.  Ισότητα Φύλων σε Πολυπολιτισμικές 

Κοινωνίες

4.  Εθνική και Ευρωπαϊκή ταυτότητα και 

Πολυπολιτισμός

5.  Ανθρώπινα Δικαιώματα, Πολιτότητα 

και Πολυπολιτισμός

6.  Εκπαίδευση για την Ειρήνη

7.  Διάλογος Θρησκειών και Πολιτισμών

Στο πλαίσιο του συνεδρίου έγινε 

επίσης έκθεση έργων τέχνης και βιβλίων. 

Γενικός συντονιστής των εργασιών του 

Συνεδρίου ήταν ο κ. Λεύκιος Νεοφύτου, 

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο 

Τμήμα ΕΠΑ. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ-ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η συντακτική επιτροπή 
της Κοινότητας
σας εύχεται Καλές Γιορτές
και Ευτιχισµένο το Νέο Έτος.
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του Άγη Ελισσαίου, Προϊστάμενου  

των Τεχνικών Υπηρεσιών

Η εδραίωση τριών στόχων-πυλώνων, 

σύμφωνα με το άρθρο του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου στην τελευταία έκδοση 

της Κοινότητας, θεωρείται η βάση για 

την επίτευξη Διοικητικής Αριστείας. Η 

ανάλυση των πυλώνων αυτών τίθεται 

στην εκτίμηση και θεώρηση της 

πανεπιστημιακής κοινότητας, κατά πόσον 

δηλαδή οι στόχοι αυτοί είναι από μόνοι 

τους ικανοί και αποτελεσματικοί για την 

επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί:

1.   European Foundation for Quality 

Management (EFQM): 

Είναι μία μορφή διάκρισης/

πιστοποίησης που αφορά στις 

διαδικασίες και μεθόδους που 

ακολουθούνται για συγκεκριμένα 

θέματα ή λειτουργίες. Η εξασφάλιση 

του πιστοποιητικού αυτού αναμφίβολα 

αποτελεί διάκριση αλλά όχι καθολική 

ή γενικευμένη πιστοποίηση υψίστης 

αρίστης σύστασης και λειτουργίας της 

αντίστοιχης διοικητικής δομής

2.   Επανατροφοδότηση Ανωτέρων 

Διοικητικών Στελεχών: 

Το σύστημα επανατροφοδότησης 

στοχεύει στον εντοπισμό των 

θετικών και αρνητικών στοιχείων που 

χαρακτηρίζουν ένα ανώτερο οργανικό 

στέλεχος ενός Οργανισμού, την εργασία 

και επαγγελματική του συμπεριφορά 

και την εν γένει απόδοση του. Από τον 

ακριβή ορισμό του όρου, προκύπτει 

ότι η μέθοδος αυτή αξιολόγησης 

προϋποθέτει ένα οργανωμένο και 

σωστά δομημένο διοικητικό σύστημα, 

εξαρτάται δε από την ύπαρξη καλής 

και σωστής επικοινωνίας και ροής 

πληροφοριών, στοιχεία απαραίτητα για  

τη στήριξη στη συνέχεια οποιασδήποτε 

βάσης επανατροφοδότησης

3.   Σχέδιο Μεταρρύθμισης 

Διοικητικών Υπηρεσιών: 

Η έλλειψη προοπτικής και 

κινήτρων, αποτελούν τη τροχοπέδη 

στην εμπέδωση θετικού κλίματος 

και ενθάρρυνσης του διοικητικού 

προσωπικού για περαιτέρω ανάπτυξη 

και απόδοση. Το Σχέδιο Μεταρρύθμισης 

τέθηκε υπό μελέτη και επεξεργασία εδώ 

και μία πενταετία τουλάχιστον και μέχρι 

στιγμής δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η 

τελική του έγκριση από το Συμβούλιο 

του Πανεπιστημίου δεν διασφαλίζει 

και την έγκρισή του από την Πολιτεία, 

η οποία δεν αναμένεται ότι εύκολα θα 

εγκρίνει ένα πρόσθετο σχέδιο ξένο με 

τους κανονισμούς και τις διαδικασίες 

που  διέπουν τη Δημόσια Υπηρεσία και 

το οποίο θα επιφέρει ένα σημαντικό 

πρόσθετο διαχρονικό κόστος στους 

προϋπολογισμούς του Πανεπιστημίου. 

Παράλληλα, η μακρόχρονη 

αυτή κυοφόρηση του Σχεδίου 

Μεταρρύθμισης θα απαιτεί τη δική του 

μεταρρύθμιση. Μέχρι την τελική του 

κατάληξη, η παραίτηση και απώλεια 

σημαντικών και αξιόλογων στελεχών για 

άλλους οργανισμούς, θα συνεχίσει να 

αποδυναμώνει το Πανεπιστήμιο.

Η αριστεία δεν επιτυγχάνεται 

με σπασμωδικά και με μειωμένης 

εμβέλειας και αποτελεσματικότητας 

μέτρα. Σίγουρα τα πιο πάνω, πέραν 

από τις εντυπώσεις που δημιουργούν, 

αποτελούν σημαντικά μεν, αλλά απλά 

εργαλεία που δυνατόν να συνεισφέρουν, 

σε κάποιο βαθμό, στην επίτευξη του 

στόχου.

 Η αριστεία, όμως,  εξαρτάται άμεσα 

από την εγκαθίδρυση πάγιων αρχών 

και αξιών, την υιοθέτηση σταθερών 

πολιτικών και τον καταρτισμό ενός 

στρατηγικού πλάνου «εφαρμοσμένου» 

προγραμματισμού, ανεξαρτήτων 

από μικροπολιτικές και πρόσκαιρες 

επιδιώξεις. Η ανταπόκριση και η 

συνέπεια σε βασικές διοικητικές αρχές, η 

μονιμοποίηση μίας σταθερής διοικητικής 

δομής και η αποστασιοποίηση από το 

μοντέλο «διοίκησης από επιτροπές», 

αποτελούν τα θεμέλια στήριξης ενός 

ισχυρού διοικητικού μηχανισμού, 

ικανού να επιδέχεται και να υλοποιεί τα 

φιλόδοξα και πολύ συχνά μεγαλόπνοα 

ακαδημαϊκά προγράμματα . Η διάθεση 

των απαιτουμένων πόρων και μέσων, ο 

σωστός και έγκαιρος προγραμματισμός 

και η διασφάλιση των απαραιτήτων 

μηχανισμών λήψης αποφάσεων 

και έγκαιρης εξασφάλισης των 

απαραιτήτων εγκρίσεων αποτελούν τους 

πραγματικούς πυλώνες στους οποίους 

θα στηριχθεί η διοικητική αριστεία. Όλα 

αυτά δεν θα είχαν κανένα αποτέλεσμα, 

εάν, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται 

και στο άρθρο, δεν υπάρχει κλίμα 

συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ 

των μελών της Πανεπιστημιακής 

κοινότητας όπως και σωστή επικοινωνία. 

Η δημιουργία του κλίματος αυτού 

αποτελεί ευθύνη όλων μας, με βασικό 

όμως συντονιστή και καθοδηγητή τη 

Πρυτανεία.

«Αριστεία», σύμφωνα με τον 

Μπαμπινιώτη, σημαίνει τη «διάκριση 

ήρωα στη μάχη» η οποία όμως 

δεν εξαρτάται κατ’ ανάγκη από την  

επανατροφοδότηση των αξιωματικών, 

την απρόσκοπτη διοικητική μέριμνα και 

τις προοπτικές αύξησης της αμοιβής 

των οπλιτών. Η διάκριση αυτή δεν θα 

είχε νόημα, εάν η προσπάθεια στη 

μάχη δεν εντάσσεται σε μία συλλογική 

προσπάθεια ενός αξιόμαχου, κατάλληλα 

οργανωμένου και εκπαιδευμένου 

συνόλου, το οποίο, κάτω από 

εμπνευσμένη ηγεσία και ακολουθώντας 

συγκεκριμένες στρατηγικές και τακτικές, 

έχει ως πάγιο στόχο τη νίκη.  

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
Η άλλη άποψη

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ
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Ε Ρ Ε Υ ΝΑ

Το πρόγραμμα έχει έντονη κοινωνική 

διάσταση και στηρίζεται στις διαπιστώσεις 

ότι: «τους επόμενους δώδεκα μήνες 3500 

παιδιά κάτω των 15 θα πεθάνουν από 

φυσική βία και αμέλεια στα πιο πλούσια και 

ανεπτυγμένα κράτη του κόσμου, ένα στα 

δέκα παιδιά αντιμετωπίζει βία στο σχολείο 

του, 1 στις 5 γυναίκες στην Ευρώπη έχει 

πέσει θύμα σωματικής βίας τουλάχιστον 

μία φορά στην ζωή της, ενώ το 1/10 των 

γυναικών έχουν βιώσει σεξουαλική βία. 

Επιπλέον μια από τις πλέον σοβαρές 

μορφές βίας εξακολουθεί να παραμένει το 

σωματεμπόριο με το 80% των θυμάτων του 

να είναι γυναίκες και νεαρά κορίτσια».

Το Πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ υιοθετήθηκε 

από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο 

στις 20 Ιουνίου του 2007, ως μέρος του 

Γενικού Προγράμματος για τα «Θεμελιώδη 

Δικαιώματα και τη Δικαιοσύνη».  Έχει 

προϋπολογισμό 116,85 εκ. ευρώ για την 

περίοδο 2007-13 και ο βασικός του στόχος 

είναι να υποστηρίξει οργανισμούς οι οποίοι 

θα αναπτύξουν προγράμματα, μέτρα και 

μηχανισμούς για την αποφυγή ή την πάταξη 

κάθε μορφής βίας ενάντια σε παιδιά, νέους 

και γυναίκες, καθώς και να προστατέψει τις 

«ομάδες υψηλού κινδύνου». 

Οι δραστηριότητες που μπορούν να 

τύχουν χρηματοδότησης είναι:

1.  ο εντοπισμός και η ανταλλαγή καλών 

πρακτικών και εμπειριών στην 

υλοποίηση πολιτικών πρόληψης κατά της 

βίας και υποστήριξης των θυμάτων βίας

2.  έρευνες και μελέτες φαινομένων που 

σχετίζονται με τη βία 

3.  επιτόπια έρευνα με την άμεση εμπλοκή 

των επηρεαζομένων σε όλα τα στάδια 

ανάπτυξης του έργου 

4.  δημιουργία διεπιστημονικών δικτύων

5.  κατάρτιση και σχεδιασμός 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων

6.  ανάπτυξη προγραμμάτων υποστήριξης 

των θυμάτων 

7.  ανάπτυξη στοχευμένων εκστρατειών 

ενημέρωσης 

8.  ανάπτυξη δράσεων που στοχεύουν 

στη θετική αντιμετώπιση των ομάδων 

πληθυσμού «υψηλού κινδύνου»

Για την υποβολή πρότασης στο 

πρόγραμμα, απαιτείται η δημιουργία 

δικτύου μεταξύ τουλάχιστον δύο 

οργανισμών από δύο διαφορετικά κράτη 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Ε.Ε.-27 

και Ε.Ε.Α.). Η πρόταση που θα κατατεθεί, 

οφείλει να ανταποκρίνεται σε μια από τις 

οκτώ πιο πάνω δράσεις. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μπορεί να χρηματοδοτήσει μέχρι 

και το 80% των δαπανών για την υλοποίηση 

του έργου. 

Στο πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ μπορούν να 

συμμετάσχουν δημόσιοι φορείς, φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, 

ερευνητικά κέντρα και Μη Κυβερνητικοί 

Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται 

στον σχετικό τομέα. Για το έτος 2008 θα 

κατανεμηθεί προϋπολογισμός της τάξης 

των 10,5 εκ  ευρώ. 

Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα έχει 

χρηματοδοτήσει 420 έργα. 

Το Νοέμβριο του 2007 θα ανακοινωθεί 

η επόμενη προκήρυξη για υποβολή 

προτάσεων. Η λήξη της προθεσμίας 

αναμένεται να είναι μέσα Φεβρουαρίου με 

αρχές Μαρτίου του 2008.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως 

δημοσιεύει και στη σχετική ιστοσελίδα 

του προγράμματος, στοχεύει όχι μόνο στο 

να επιλέξει προτάσεις που προτείνουν 

νέα έργα υψηλής ποιότητας, αλλά 

και να χρηματοδοτήσει δράσεις που 

θα στοχεύουν στην προώθηση των 

αποτελεσμάτων που έχουν ήδη παραχθεί 

από προηγούμενα έργα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με το πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ, μπορείτε να 

επικοινωνείτε με την κ. Ξένια Κωνσταντίνου, 

Λειτουργό στο Γραφείο Κατάρτισης 

Προτάσεων, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών 

Σχέσεων. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σε πρόσφατη δημοσίευση ερευνητικών ευρημάτων από 

το Εργαστήριο Μοριακής και Ιατρικής Γενετικής του Τμήματος 

Βιολογικών Επιστημών, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας 

και οι συνεργάτες του παρουσίασαν μια επιθετική μορφή 

κληρονομικής αιματουρίας την 

οποία εντόπισαν και χαρακτήρισαν 

σε αριθμό Κυπριακών οικογενειών. Η 

πρωτοτυπία των ευρημάτων αυτών, 

τα οποία διερευνώντο για πάνω 

από πέντε χρόνια πριν καταλήξουν 

σε ξεκάθαρα αποτελέσματα και να 

βρουν το δρόμο τους στη διεθνή 

επιστημονική βιβλιογραφία, έγκειται 

στο ότι για πρώτη φορά έδειξαν ότι μια 

κληρονομική μορφή αιματουρίας που προκαλείται από μεταλλάξεις 

σε γονίδια του κολλαγόνου τύπου 4, δεν ακολουθεί μια ήπια και 

καλοήθη πορεία, όπως όλοι αναμένουν σε τέτοια περίπτωση, αλλά 

εξελίσσεται σε λευκωματουρία (πρωτεΐνη στα ούρα) και νεφρική 

ανεπάρκεια, η οποία σε ποσοστό 

περίπου 20%, οδηγεί στην αιμοκάθαρση 

ή ανάγκη για μεταμόσχευση νεφρού. 

Παρόμοια ευρήματα είχαν παρουσιάσει 

και άλλοι επιστήμονες στο παρελθόν, 

όμως αποτελούσαν σπάνια περιστατικά 

τα οποία δεν απασχόλησαν ιδιαιτέρως 

την επιστημονική κοινότητα. Τα 

ευρήματα κρίθηκαν πολύ πρωτότυπα 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Συνεχίζεται στη σελίδα �7

Από αριστερά οι, Δρ  Άλκης Πιερίδης, Επιστημονικός Υπεύθυνος του 

Προγράμματος, Καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας, Συντονιστής του 

προγράμματος και Δρ Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε 

φέτος ως επίσημος εταίρος στην 

εκδήλωση  Investors’ Café, στο πλαίσιο 

των «OPEN DAYS Ευρωπαϊκή εβδομάδα 

των περιφερειών και των πόλεων 2007», η 

οποία πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 

8-11 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. 

Η έκθεση που οργανώνεται από την 

Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ και 

τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής 

Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

φιλοξένησε 212 περιφέρειες και πόλεις 

της Ευρώπης, ενώ περίπου 5.000 

άτομα συμμετείχαν στις προτεινόμενες 

δραστηριότητες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονταν 150 σεμινάρια και 

εργαστήρια. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

ήταν το μόνο Πανεπιστήμιο που διέθετε 

αποκλειστικά δικό του εκθεσιακό χώρο, 

ενώ τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια της 

Ευρώπης εκπροσωπούνταν μέσω των 

περιφερειών τους.

Συμμετέχοντας στο θεματικό χωριό 

Έρευνας και Καινοτομίας, το γραφείο του 

Πανεπιστημίου στις Βρυξέλλες διένειμε 

ενημερωτικό υλικό για την έρευνα και τα 

σχέδια καινοτομίας που αναπτύσσει το 

Πανεπιστήμιο, εξετάζοντας παράλληλα 

επενδυτικές δυνατότητες με φορείς του 

δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Ο  Επίκουρος Καθηγητής  

κ. Κωνσταντίνος Πίτρης του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών συμμετείχε 

ως ομιλητής στο εργαστήριο Early 

Health trough Innovative Technology  που 

οργάνωσε η εταιρία General Electric με 

τη συμβολή του Γραφείου Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

και που είχε ως στόχο να παρουσιάσει 

τις νέες μετασχηματιστικές ιατρικές 

τεχνολογίες που διαμορφώνουν μια νέα 

εποχή στον τομέα της υγείας. 

Οι ομιλίες επικεντρώθηκαν στις 

εξελίξεις στην ιατρική απεικόνιση 

και στα πληροφορικά συστήματα, 

στα διαγνωστικά, στα συστήματα 

παρακολούθησης ασθενών, στην 

ανακάλυψη φαρμάκων και στις 

βιοφαρμακευτικές τεχνολογίες 

παραγωγής, τα οποία βοηθούν τους 

ιατρούς ανά τον κόσμο να εξευρίσκουν 

καινούριους τρόπους πρόβλεψης και 

αντιμετώπισης των ασθενειών 

Στο εργαστήριο συμμετείχαν ως 

ομιλητές ο κ. Reinaldo Garcia, Πρόεδρος 

και CEO, της GE Healthcare International, 

ο κ. Alan Davies, Ιατρικός Διευθυντής της 

GE Healthcare, ο κ. Vilmundur Gudnason, 

Διευθυντής της Icelandic Heart 

Association. Η κ. Τζωρτζίνα Γεωργίου, 

Μέλος του γραφείου του Επιτρόπου για 

θέματα Υγείας, κ. Κυπριανού, παρουσίασε 

τη νέα στρατηγική 2008-2013 της Ε.Ε. για 

την Υγεία. 

Με αφορμή το εργαστήρι αυτό το 

Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 

του Πανεπιστήμιου και το Ευρωπαϊκό 

Γραφείο Κύπρου πραγματοποίησαν στις 9 

Οκτωβρίου στο χώρο του νέου γραφείου 

τους στις Βρυξέλλες εκδήλωση που είχε 

στόχο  την παρουσίαση των μελών του 

γραφείου και των δράσεων που αυτά 

αναλαμβάνουν σε τοπικό και διακρατικό 

επίπεδο, την προώθηση του έργου που 

επιτελείται τόσο στην Κύπρο όσο και 

στις Βρυξέλλες και την προβολή του σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία 

σχέσεων και συνεργασιών.  

Την εκδήλωση τίμησαν με την 

παρουσία τους ο Αναπληρωτής Μόνιμος 

Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην 

Ε.Ε. Πρέσβης κ. Γιώργος Σιακαλλής, 

ο οποίος απεύθυνε τον εναρκτήριο 

χαιρετισμό, ο Πρέσβης της Κύπρου στο 

Βέλγιο κ. Κωνσταντίνος Ηλιάδης και ο 

Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος 

της Ελλάδας στην Ε.Ε. Πρέσβης κ. 

Δημήτρης Ηλιόπουλος.

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης, παρουσίασε την Έρευνα και 

τα Διεθνή Προγράμματα στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, ενώ ο Δρ Γρηγόρης Μακρίδης, 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και 

Διεθνών Σχέσεων του ΠΚ και Εκτελεστικός 

Διευθυντής του ΕΓΚ μίλησε για το 

νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. 

Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε 

ως ομιλητής ο κ. John McDonald, ο οποίος 

παρουσίασε το ρόλο και το έργο της Γενικής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Η συνάντηση είχε ιδιαίτερη επιτυχία 

και αποτέλεσε μία  καλή ευκαιρία 

δικτύωσης μεταξύ των παρευρισκομένων 

για την ανάπτυξη συζητήσεων σε 

διάφορους τομείς ενδιαφέροντος, με 

αποτέλεσμα τον εντοπισμό κοινών 

στόχων, δημιουργία νέων και ενίσχυση 

των ήδη υφιστάμενων συνεργασιών.

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

Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Σ ΣΥ Ν Ε Ρ ΓΑ ΣΙ Α Σ ΣΤ Ι Σ Β Ρ Υ Ξ Ε Λ Λ Ε Σ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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Π Ρ Ο ΣΛ Η Ψ Ε Ι Σ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ ΚΟ Υ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ Υ
Νικολάου Νίκος, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Λέκτορας, 03/09/2007

Σταυρίδης Θεοχάρης, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών 

Σπουδών, Επίκουρος Καθηγητής, 03/09/2007

Α Ν Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ ΚΟ Υ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ Υ
Κυπριανού Ανδρέας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Παραγωγής, προήχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή, 

01/11/2007

Π Α ΡΑ Ι Τ Η ΣΕ Ι Σ Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ ΚΟ Υ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ Υ
Παπαϊωάννου Σοφία, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και 

Φιλοσοφίας, Λέκτορας, 01/09/2007

Ε Π Ι ΣΚ Ε Π Τ Ε Σ Κ ΑΘ Η Γ Η Τ Ε Σ
Baudin-Chan-You Emmanuelle, Επισκέπτρια Λέκτορας 

στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, 

03/09/2007-31/05/2008

Caron Pascal, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Γαλλικών 

Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, 03/09/2007-31/05/2008

Eche Antoine, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Γαλλικών 

Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, 03/09/2007-31/05/2008

Kotzeva Rossitza, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα 

Οικονομικών, 03/09/2007-31/12/2007

Mackay Πωλίνα, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Αγγλικών 

Σπουδών, 03/09/2007-31/05/2008

Manzari Francesca, American University of Provence, 

Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και 

Συγχρόνων Γλωσσών, 03/09/2007-31/12/2007 

Otterbacher Jahna, Επισκέπτρια Λέκτορας, στο Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 03/09/2007-

31/05/2008

Parrott Jeffrey K., Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Αγγλικών 

Σπουδών, 03/09/2007-31/12/2007

Sakhatova Gulshen, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα 

Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, 03/09/2007-

31/12/2007

Yashin Mehmet, Middlesex University, Επισκέπτρια Λέκτορας 

στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, 

03/09/2007-31/12/2007

Ακριβής Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 

03/09/2007-31/12/2007 

Αρακελιάν Βένη, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα 

Μαθηματικών και Στατιστικής, 01/09/2007-31/05/2008

Βλίττης Αδάμος, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Δημόσιας 

Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 01/09/2006-31/05/2008

Γεωργαντζής Νικόλαος, Universitat Jaume I  Castello Spain, 

Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών, 

03/09/2007-31/05/2008 

Γεωργιάδου Πολυξένη, Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαιδευτικής Αττικής, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα 

Ψυχολογίας, 03/09/2007 – 31/12/2007

Γιαννακόπουλος  Άγγελος, Πανεπιστήμιο Konstaz, Επισκέπτης 

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών, 03/09/2007 – 31/12/2007 

Γούναρης Αναστάσιος, University of Manchester, Επισκέπτης 

Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής, 03/09/2007-31/05/2008

Δεμέστιχα Στυλιανή, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 03/09/2007-31/12/2007

Δημητρίου Μανώλης, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο 

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών,  03/09/2007 – 31/12/2007

Εμμανουήλ Αλεξάκης, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής 

στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 03/09/2007 

– 31/12/2007

Ευαγόρας Ευαγόρου, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 03/09/2007 – 

31/12/2007, 

Ζήρος Νικόλαος, University of Manchester, Επισκέπτης 

Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών, 03/09/2007-31/05/2008

Ηρακλέους Πανίκος, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο 

Τμήμα Πληροφορικής, 03/09/2007-31/12/2007

Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 

Οικονομικών, 01/09/2007-31/0572008

Καλέμος Απόστολος, University of Illinois, Επισκέπτης 

Λέκτορας στο Τμήμα Χημείας, 03/09/2007-31/12/2007

Καναβού Νικολέττα, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα 

Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, 03/09/2007-31/12/2007

Κατσαμπέκης Ανάργυρος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 

03/09/2007-31/05/2008 

Καψωμένος Ερατοσθένης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Βυζαντινών και 

Νεοελληνικών Σπουδών, 03/09/2007-31/12/2007 

Κεττένη Έλενα, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα 

Οικονομικών, 01/09/2007-31/05/2008

Κόκκινος Κωνσταντίνος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 

Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας, 

03/09/2007 – 31/12/2007 

Κούνιας Ευστράτιος, Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ομότιμος 

Καθηγητής), Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών 

και Στατιστικής, 03/09/2007-31/05/2008 

Κουτρουβέλης Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Πατρών, 

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και 

Στατιστικής,03/09/2007-31/05/2008 

Κυριάκου Άρτεμις-Νίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, 03/09/2007-31/12/2007 

Λεμονίδης Χαράλαμπος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 

03/09/2007 – 31/12/2007 

Λέστας Μάριος, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 

Πληροφορικής, 03/09/2007-31/05/2008

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



��

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

Μανιάτης Γεώργιος, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 

Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και 

Φιλοσοφίας, 03/09/2007-31/12/2007

Μισυρλής Νικόλαος, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα 

Πληροφορικής, 03/09/2007-31/05/2008

Μίχος Ιωάννης, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 

Μαθηματικών και Στατιστικής, 03/09/2007-31/05/2008

Ντόκας Ιωάννης, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 

Μαθηματικών και Στατιστικής, 03/09/2007-31/05/2008

Πεταλίδου Φανή, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Επισκέπτρια 

Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 

03/09/2007-31/05/2008 

Πιλλά Ελένη, Goldsmiths University, Επισκέπτρια Λέκτορας στο 

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, 03/09/2007-31/05/2008

Πλατής Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 

03/09/2007-31/12/2007 

Πυργιωτάκης Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 03/09/2007 

– 31/12/2007 

Ρέππα Αναστασία-Αθανασούλα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 

03/09/2007 – 31/12/2007 

Ρόμπολης Λεωνίδας, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 03/09/2007-

31/05/2008

Σαββαντίδης Γεώργιος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ομότιμος 

Καθηγητής)Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Κλασικών 

Σπουδών και Φιλοσοφίας, 03/09/2007-31/12/2007 

Σοφοκλέους Αναστάσης, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 

Πληροφορικής, 03/09/2007-31/12/2007

Στεφανόπουλος Ευάγγελος, Επισκέπτης Επίκουρος 

Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 

03/09/2007-31/12/2007

Συμεωνίδης Χαράλαμπος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(Ομότιμος Καθηγητής), Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα 

Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, 03/09/2007-31/12/2007 

Τερσένοβ Άρης, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 

Μαθηματικών και Στατιστικής, 03/09/2007-31/05/2008

Φάντης Κώστας, Georgia State University, Επισκέπτης 

Λέκτορας στο Τμήμα Ψυχολογίας, 03/09/2007 – 31/12/2007 

Φαντής Κώστας, Ερευνητικό Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής 

Θεσσαλονίκη, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα Ψυχολογίας, 

03/09/2007-31/12/2007

Χαλάτσης Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, 03/09/2007-31/05/2008 

Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα 

Μαθηματικών και Στατιστικής, 03/09/2007-31/12/2007 

Χαραλαμπόπουλος Αγαθοκλής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής στο 

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 03/09/2007 – 31/12/2007 

Χαραλάμπους Μιχαήλ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, 

03/09/2007-31/12/2007 

Χατζηλιάδης Νίκος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Επισκέπτης 

Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας, 03/09/2007-31/12/2007

Χατζηνικολάου Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 

Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών, 

03/09/2007-31/05/2008 

Χριστοδούλου Γεώργιος, Επισκέπτης Καθηγητής Τμήμα 

Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, 03/09/2007-31/12/2007 

Χριστοδούλου Ιωάννης, Επισκέπτης Λέκτορας στο Τμήμα 

Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, 03/09/2007-31/12/2007

Χρυσοστόμου Χρυσόστομος, Επισκέπτης Λέκτορας στο 

Τμήμα Πληροφορικής, 03/09/2007-31/05/2008

Π Ρ Ο ΣΛ Η Ψ Ε Ι Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ Υ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ Υ
Βασιλείου Σαβούλλα, Τεχνικός(Πολ. Μηχ./Αρχιτεκτ.), Τεχνικές 

Υπηρεσίες, 02/10/2007

Δημήτρη Δήμητρα, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Σχολή 

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, 01/10/2007

Ευαγόρου Άντρη, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Υπηρεσία 

Ανθρώπινου Δυναμικού, 08/10/2007

Κολιού-Κίτσου Μάρω, Γενικός Γραφέας, Υπηρεσία Ανθρώπινου 

Δυναμικού, 01/08/2007

Κοντού Σοφία, Τεχνικός Γραφέας Συμβασιούχος, Υπηρεσία 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, 22/10/2007

Λαμπίρη Μαρίζα, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Γραφείο 

Αποφοίτων), Πρυτανεία, 01/11/2007

Μιχαηλίδου Ανδρούλλα, Βοηθός Μηχανογράφησης, Τμήμα 

Πληροφορικής, 01/06/2007

Νικολαϊδου Κατερίνα, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Γραφείο 

Επικοινωνίας), Πρυτανεία, 01/11/2007

Παναγή Αντώνης, Τεχνικός (Πολ. Μηχ./Αρχιτεκτ.), Τεχνικές 

Υπηρεσίες, 02/10/2007

Πέτρου-Καλορκωτή Δέσπω, Τεχνικός (Σχεδιάστρια) 

Συμβασιούχος, Τεχνικές Υπηρεσίες, 15/10/2007

Σιακαλλή Αννίτα, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Σύγκλητος), 

Πρυτανεία, 01/11/2007

Τουλούπη Ανδρούλλα, Γενικός Γραφέας, Υπηρεσία Σπουδών 

και Φοιτητικής Μέριμνας, 03/09/2007

Π Α ΡΑ Ι Τ Η ΣΕ Ι Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ Υ Π Ρ Ο ΣΩ Π Ι ΚΟ Υ
Γρηγορίου Έλενα, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Σχολή 

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 11/09/2007

Επιφανίου Μιχάλης, Βοηθός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία 

Πληροφορικών Συστημάτων,  01/10/2007

Μούσκος Ηλίας, Βοηθός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία 

Πληροφορικών Συστημάτων,  28/10/2007

Μούσκος Χάρης, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Υπηρεσία 

Πληροφορικών Συστημάτων, 01/10/2007

Χαράκη Μαρία, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Βιβλιοθήκη, 

05/09/2007
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και σημαντικά ώστε δημοσιεύθηκαν στο 

τεύχος του Νοεμβρίου του Journal of 

the American Society of Nephrology, και 

απετέλεσαν ένα από τα Highlights του 

συγκεκριμένου τεύχους. Η σημασία των 

ευρημάτων αυτών επισημαίνεται επίσης 

με την ταυτόχρονη δημοσίευση ειδικού 

Editorial από τον διάσημο Καθηγητή Clifford 

Kashtan, αφιερωμένου στο σχολιασμό των 

αποτελεσμάτων της Κυπριακής ομάδος. Ο 

Καθηγητής Kashtan καταλήγει στο Editorial 

τονίζοντας ότι, παρόλο που τα ευρήματα 

της Κυπριακής ομάδος δεν ανατρέπουν τη 

γενική άποψη ότι όντως πολλοί ασθενείς 

έχουν μικροσκοπική αιματουρία με καλή 

πρόγνωση, εντούτοις υποδεικνύουν ότι 

από εδώ και στο εξής ακόμη και ασθενείς 

με μικροσκοπική αιματουρία με καλή 

αναμενόμενη πρόγνωση πρέπει να 

εξετάζονται για το ενδεχόμενο ανάπτυξης 

πρωτεϊνουρίας, κάθε ένα έως δύο χρόνια, 

προφανώς για προληπτικούς λόγους. Το 

άμεσο όφελος των ευρημάτων της έρευνας 

αυτής για τους Κυπρίους πολίτες είναι ο 

σχεδιασμός μιας εύκολης διαγνωστικής 

μεθόδου για άτομα που παρουσιάζονται 

με οικογενή μικροσκοπική αιματουρία, 

ενώ για άτομα που ανήκουν σε ήδη 

μελετημένες οικογένειες προσφέρθηκε 

εύκολη και ανώδυνη μοριακή διερεύνηση 

για προληπτικούς λόγους. Όπως πάντα, 

η έγκαιρη διάγνωση βοηθά τον γιατρό 

στον περαιτέρω χειρισμό του ασθενούς, 

ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα ευρήματα 

αυτά θα βοηθήσουν ώστε να αποφευχθεί 

η επεμβατική νεφρική βιοψία στο πλαίσιο 

διερεύνησης τέτοιων περιστατικών.

Η πρωτότυπη εργασία μπορεί να 

εντοπισθεί στο διαδίκτυο μέσω του Medline 

(J Am Soc Nephrol 18: 3004-3016, 2007), 

ενώ σύντομη εκλαϊκευμένη εκδοχή των 

αποτελεσμάτων βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

του Εργαστηρίου Μοριακής και Ιατρικής 

Γενετικής (http://www.ucy.ac.cy/biology/

staff/CDeltas/tbmn.html)

Η ανωτέρω εργασία χρημοτοδοτήθηκε 

κυρίως από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 

της Κύπρου μέσω του προγράμματος 

ΕΝΙΣΧ/0505/02. Μερική χρηματοδότηση 

ελήφθη επίσης από τις Ιατρικές Υπηρεσίες 

του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου ως 

Συνεργαζομένου Φορέα, τον Παγκύπριο 

Σύνδεσμο Φίλων Νεφροπαθών και 

από τον επιχειρηματία Ευστάθιο 

Κωνσταντινίδη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας 

παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια 

διάσκεψης τύπου στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, στις 9 Οκτωβρίου 2007. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

Συνεχίζεται από τη σελίδα �3

το περιβάλλον αλλά και τη φτώχεια, τον 

πληθυσμό, την υγεία, την ασφάλεια των 

τροφίμων, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την ειρήνη».  Το συνέδριο 

επικεντρώθηκε στην εφαρμογή της 

αειφόρου ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα 

της εκπαίδευσης μέσω παιδαγωγικών και 

διδακτικών μοντέλων που οδηγούν σε 

διαθεματικές προσεγγίσεις της  αειφορίας.  

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

περιλαμβάνει την αγωγή ειρήνης, 

την  αγωγή του πολίτη, την παγκόσμια 

ευαισθητοποίηση, την περιβαλλοντική 

ακεραιότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Η ικανότητα αυτή πρέπει να αντλείται από 

το συνολικό φάσμα των θεμάτων που 

σχετίζονται με την αειφορία, τονίζοντας 

ιδιαίτερα θέματα όπως είναι οι προσωπικές 

συμπεριφορές, η κατανόηση, ο σεβασμός 

της διαφορετικότητας, η υποστήριξη της 

κοινωνίας των πολιτών και των θεσμών της 

και η προώθηση της ευαισθητοποίησης των 

πολιτών και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Το συνέδριο ήταν ανοιχτό για το κοινό, 

διεξήχθη δε με ταυτόχρονη μετάραση από 

και προς τα Ελληνικά και τα Αγγλικά, στην 

αίθουσα Β108 του Κτηρίου Συμβουλίου 

Συγκλήτου Αναστάσιος Γ.Λεβέντης 

(Πανεπιστημιούπολη).

Πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε 

να βρείτε στην ιστοσελίδα: 

http://www.pi.ac.cy/edusustainability

ΚΟΙΝΑ ΟΡΑΜΑΤΑ, ΚΟΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ:
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΩΣ ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ 

Συνεχίζεται από τη σελίδα �8

Πανεπιστημίου κ. Φειδίας Πηλείδης 

παρατήρησε ότι η ευρύτερη κτηριακή 

ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης 

ακολουθεί διεθνή πρότυπα, «σεβόμενη 

παράλληλα το πλαίσιο των συμφωνιών 

στις οποίες καταλήξαμε από κοινού με την 

Πολιτεία». Με τη σειρά του ο Πρόεδρος 

του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης κ. 

Τάσος Λεβέντης εξέφρασε την ευαρέσκειά 

του και ευχαρίστησε τη Σύγκλητο «που 

αποφάσισε να τιμήσει τον αείμνηστο 

Αναστάσιο Γ. Λεβέντη, δίνοντας το όνομά 

του στο μεγαλοπρεπές  αυτό κτήριο». 

«Τόσο η οικογένεια Λεβέντη όσο και το 

Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη θα βρισκόμαστε 

δίπλα στο Πανεπιστήμιο για υλική και ηθική 

συμπαράσταση, για το καλό της ιδιαίτερης 

πατρίδας μας» πρόσθεσε κλείνοντας την 

ομιλία του.

Την εκδήλωση, της οποίας ακολούθησε 

δεξίωση, πλαισίωσε με σύντομο 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα η χορωδία του 

Πανεπιστημίου Κύπρου  Τερψιχορία. 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ
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τομέα με την επιχειρηματική οικογένεια και την ερευνητική 

κοινότητα. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας επελέγη για την 

πρωτοβουλία του Κοινοτάρχη Ορόκλινης, κ. Σπύρου Ελιοδώρου, 

να συνενώσει την τοπική αυτοδιοίκηση της επαρχίας Λάρνακας  

για να διεκδικήσει τη συμμετοχή και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών 

κονδυλίων προς όφελός της και  για τη συνεργασία της με 

αντίστοιχη πετυχημένη τοπική αυτοδιοίκηση της Ελλάδας. Η 

κοινότητα Καλοπαναγιώτη  αποτελεί μοναδική εξαίρεση σε 

ολόκληρη την Κύπρο διότι υπό την καθοδήγηση του κοινοτάρχη 

Γιάννη Παπαδούρη, ετοίμασε Ρυθμιστικό Σχέδιο που εγκρίθηκε 

ως πιλοτικό έργο αναβίωσης της ορεινής κοινότητας και για 

την περίοδο 2004 - 2006 κέρδισε συγχρηματοδοτούμενα 

κονδύλια αξίας πάνω από €7 εκ. για έργα που εκτελούνται 

μέχρι σήμερα, ενώ θα πάρει και επιπλέον πιστώσεις από τη νέα 

προγραμματική περίοδο που θα αλλάξουν την όψη της κοινότητας 

και θα βελτιώσουν τη ποιότητα ζωής των κατοίκων. Τέλος, η κ. 

Λένια Σαμουήλ ακολούθησε μια πετυχημένη επαγγελματική 

σταδιοδρομία στη δημόσια υπηρεσία της Κύπρου και το 2005 

διεκδίκησε τη θέση Αναπληρώτριας Γενικού Διευθυντού στη Γενική 

Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρά 

τον έντονο ανταγωνισμό από άλλες κοινοτικές χώρες επελέγη 

και είναι σήμερα η πιο υψηλόβαθμη Κυπρία αξιωματούχος στην 

ιεραρχία της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πέρα από τις 

πολιτικές θέσεις που ανήκουν δικαιωματικά σε Κυπρίους. Αποτελεί 

ζωντανή απόδειξη του πόσο ψηλά μπορούν να φθάσουν οι ικανοί 

συμπολίτες μας στις Βρυξέλλες.

Τις τιμητικές διακρίσεις επέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

κ. Τάσσος Παπαδόπουλος.
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αριστείας στο οποίο  εκπροσωπούνται, μεταξύ άλλων,  το 

Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, 

του Όσλο, της Στοκχόλμης, της Αθήνας, της Κοπεγχάγης, το 

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και το Πανεπιστήμιο 

του Καρόλου στην Πράγα. Το εν λόγω δίκτυο προωθεί 

τα θέματα εκπαίδευσης και έρευνας των μελών του σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρύτανης, «η εκλογή 

αποτελεί διάκριση για το Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο 

αποδεικνύεται  ότι κερδίζει συνεχώς την εκτίμηση των 

Ευρωπαίων συνεργατών μας ως ένα κατ’ εξοχήν ερευνητικό 

ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα διεθνών προδιαγραφών, το οποίο 

μπορεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων. Αλλά και για την Κύπρο», πρόσθεσε ο κ. Ζένιος, 

«η εκλογή αποδεικνύει ότι μια μικρή χώρα μπορεί να έχει λόγο στα 

ευρωπαϊκά θέματα, φτάνει να έχουμε άποψη, και η άποψή μας να 

είναι σύγχρονη, μελετημένη και τεκμηριωμένη». 

ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ UNICΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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σύσφιξη και συστηματοποίηση των ήδη υφιστάμενων 

σχέσεων συνεργασίας του Ιδρύματος με την παροικία. Στο 

πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στο Kτήριο 

της Kυπριακής Kοινότητας, κατά την οποία έγινε παρουσίαση 

του Πανεπιστημίου Κύπρου και των προγραμμάτων σπουδών 

του. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν τα ειδικά θερινά 

προγράμματα  για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και 

την εξοικείωση των σπουδαστών με την ιστορία και τον 

πολιτισμό της ιδιαίτερης πατρίδας τους.  Ιδιαίτερη εντύπωση 

προκάλεσε στα εθνικά και τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

που κάλυψαν εκτενώς το Συνέδριο πόσο κοντά βρίσκεται το 

Πανεπιστήμιο της Κύπρου στους αποδήμους, κάτι το οποίο 

«συμβάλλει στην επιστροφή της τρίτης γενιάς στις ρίζες της».
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