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Tι θα διαβάσετε

Στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποιή

θηκε τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009, 

εκδήλωση στη μνήμη του Γιάννου Κρα

νιδιώτη με αφορμή τη συμπλήρωση 10 

χρόνων από τον αδόκητο θάνατο του. 

Η εκδήλωση, την οποία διοργάνωσαν το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ινστιτούτο 

Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών 

(ΙΣΤΑΜΕ) «Ανδρέας Παπανδρέου», τελέ

στηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της 

Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια. 

Κύριοι ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης 

Χριστόφιας και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, 

Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, 

Γιώργος Παπανδρέου. Την εκδήλωση 

χαιρέτισαν ο Πρύτανης του Πανεπιστη

μίου Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος Α. Ζέ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ 
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ

Το Διεθνές Βραβείο Il Lazio tra Europa e Mediterraneo απένει

με στον Καθηγητή Μιχάλη Πιερή η Regione Lazio της Ιταλίας 

στις 16 Ιουλίου 2009.

Θεσμοθετημένο με τη στήριξη του Προέδρου και του 

Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας, το σημαντικό αυτό 

βραβείο έχει σκοπό την προώθηση του διαλόγου μεταξύ 

των μεσογειακών χωρών, και απομένεται σε εξέχουσες προ

σωπικότητες διεθνούς κύρους από την ευρύτερη περιοχή 

της Μεσογείου. Μέχρι σήμερα με το Διεθνές Βραβείο έχουν 

τιμηθεί εκπρόσωποι δεκαπέντε μεσογειακών χωρών. Ανά

μεσά τους υπάρχουν κάτοχοι και υποψήφιοι του Βραβείου 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΠΙΕΡΗ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ  
Il lazIo tra Europa E MEdItErranEo

Συνεχίζεται στη σελίδα 2

«Η απουσία του αείμνηστου Γιάννου Κρανιδιώτη είναι 

ιδιαίτερα αισθητή για την Κύπρο και τον αγώνα της αυτές 

τις κρίσιμες ημέρες», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Δημήτρης Χριστόφιας στην ομιλία του κατά την εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου, 

κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, ανέδειξε την 

προσφορά του Γιάννου Κρανιδιώτη στην εξωτερική 

πολιτική της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το γλυπτικό του Ιταλού καλλιτέχνη Enrico Benaglia το οποίο φιλοτεχνήθηκε 

ειδικά για το Διεθνές Βραβείο Il Lazio tra Europa e Mediterraneo.Συνεχίζεται στη σελίδα 2
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νιος και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΣΤΑ

ΜΕ, Εμπειρογνώμων – Πρεσβευτής του 

Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας,  

κ. Χρήστος Αβραάμ. 

Παρόντες ήταν, επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος 

Κύπρου Χρυσόστομος Β’, ο Πρόεδρος 

της Βουλής, μέλη του Υπουργικού Συμ

βουλίου, αρχηγοί κομμάτων, ξένοι Πρε

σβευτές, αξιωματούχοι του κράτους και 

πλήθος κόσμου.

Στον χαιρετισμό του κατά την εκδήλωση, 

ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Σταύρος Ζένιος σημείωσε ότι δεν είναι 

τυχαίο που το Πανεπιστήμιο έχει συνδέ

σει το όνομά του με μερικούς από τους 

πρωτεργάτες της ευρωπαϊκής πορείας 

της χώρας μας, όπως με τον αείμνηστο 

Γιάννο Κρανιδιώτη, ο οποίος ως Υφυ

πουργός Εξωτερικών της Ελλάδας είχε 

συσχεδιάσει την ευρωπαϊκή πορεία της 

χώρας μας και υπηρέτησε στο Συμβούλιο 

του Πανεπιστημίου.

Στο δικό του χαιρετισμό ο Γενικός Διευ

θυντής του ΙΣΤΑΜΕ κ. Χρήστος Αβραάμ 

υπογράμμισε ότι ο Γιάννος Κρανιδιώτης, 

«κοιμόταν με το όνειρο μιας Κύπρου ανε

ξάρτητης, κυρίαρχης και ξύπναγε με την 

πράξη που είχε συλλάβει, την ευρωπαϊκή 

πορεία της Κύπρου». Επίσης, ο κ. Αβραάμ 

χαρακτήρισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

ένα πανεπιστήμιο με διεθνές κύρος, με 

ζωντανό επιστημονικό έργο και κοινωνι

κή παρουσία και το ευχαρίστησε για τη 

διοργάνωση της εκδήλωσης.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 

Γιώργος Παπανδρέου σημείωσε ότι η με

γαλύτερη τιμή για τον αείμνηστο Γιάννο 

Κρανιδιώτη είναι να εργαστούμε όλοι 

μαζί, με επιμονή και ρεαλισμό για να υλο

ποιηθεί το όραμά του για μια επανενωμέ

νη, ευρωπαϊκή Κύπρο.

Ο Πρόεδρος Χριστόφιας στη δική του 

ομιλία επεσήμανε ότι, παρά το σύντο

μο της ζωής του, ο Γιάννος Κρανιδιώτης 

σφράγισε τις πολιτικές εξελίξεις στις 

κρίσιμες δεκαετίες του ’80 και ΄90 για να 

καταξιωθεί ως ο πολιτικός και ο διπλω

μάτης ο οποίος συνδύαζε με επιτυχία την 

τεχνοκρατική κατάρτιση με την πολιτική 

διορατικότητα και τη σύγχρονη ευρωπαϊ

κή αντίληψη. 

Νόμπελ, προσωπικότητες της διεθνούς 

πολιτικής σκηνής, ποιητές, ηθοποιοί, επι

χειρηματίες και καθηγητές.

Εντυπωσιακός είναι και ο κατάλογος 

των φετινών βραβευθέντων, στον οποίο 

περιλαμβάνονται ο Ιταλός σκηνοθέτης 

τουρκικής καταγωγής, Ferzan Ozpetek 

(Ειδικό Βραβείο Il Lazio tra Europa e 

Mediterraneo), η πριγκίπισσα της Ιορδα

νίας Sumaya Bint ElHassan (Βραβείο Πο

λιτισμού), ο Αιγύπτιος μυθιστοριογράφος 

Gamal Al Ghitani (Βραβείο Λογοτεχνίας), 

η Μαροκινή επιστήμονας και υποψήφια 

για το Νόμπελ Ειρήνης, Rita El Khayat 

(Βραβείο Ειρήνης και Φιλίας μεταξύ των 

λαών).

Το Διεθνές Βραβείο Ποίησης απονεμή

θηκε στον καθηγητή και ποιητή Μιχάλη 

Πιερή, με το εξής σκεπτικό της Κριτικής 

Επιτροπής:

Στις ποιητικές του συλλογές, ο ποιητής και 

φιλόλογος Μιχάλης Πιερής, με πρωτότυπη 

ευαισθησία, εκδηλώνει μια σπάνια και μο-

ναδική ικανότητα να εξωτερικεύει και να 

καθιστά καθολικά καταληπτές τις προσω-

πικές του ψυχικές διαθέσεις, εμπειρίες και 

διαισθήσεις.

Για τη βαθύτητα και την εκφραστική δύνα-

μη με την οποία επιτυγχάνει να ερευνήσει 

σε στίχους φορτισμένους με υποβολές και 

αναμνήσεις βιωμένων πόλεων, τις γωνιές 

της ψυχής του, για τη δημιουργικότητα με 

την οποία καταφέρνει να μετατρέψει τις 

συμπτωματικές περιστάσεις σε επιδρομές 

μέσα σε ένα χώρο μύχιο και αυστηρά προ-

σωπικό, στον οποίο ωστόσο ο κάθε άνθρω-

πος μπορεί να αισθανθεί οικεία, η Κριτική 

Επιτροπή απονέμει στον Μιχάλη Πιερή το 

Βραβείο Ποίησης. 

Αφορμή για τη βράβευση του Πιερή 

αποτέλεσε η ποιητική του συλλογή 

Metamorfosi di città, η οποία κυκλοφόρη

σε πρόσφατα στη Ρώμη από τις εκδόσεις 

Donzelli.

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ 
ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ

Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

Συνεχίζεται από τη σελίδα 1
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Με τη λειτουργία των έξι Γρα-

φείων διασύνδεσης με τον επι

χειρηματικό κόσμο τα οποία 

πρόκειται να λειτουργήσουν 

στα Πανεπιστήμια της Κύπρου 

δημιουργείται για πρώτη φορά 

ένα ευρύ κανάλι επικοινωνίας 

 μεταξύ της ακαδημαϊκής κοι

νότητας και του επιχειρηματι

κού κόσμου με στόχο την εν

θάρρυνση της καινοτομίας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συν

τονίζει  το έργο «Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης 

με τον Επιχειρηματικό Κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν 

στην Κυπριακή Δημοκρατία» που έχει εγκριθεί από τον περασμένο 

Ιούνιο και   χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ).  Αντικείμενο του έργου είναι να οργανώσει και να αναπτύξει 

σε κάθε ένα από τα έξι Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Γραφεία τα οποία θα συνδέουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύμα

τα του κράτους με τον επιχειρηματικό κόσμο. Τα Γραφεία αυτά θα 

έχουν ως στόχο την αποτελεσματικότερη επικοινωνία και συνερ

γασία μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αλλά και την εδραίω

ση συνεργασίας μεταξύ των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων. 

Απώτερος στόχος είναι η  διάδοση μιας επιχειρηματικής κουλτού

ρας, που να προωθεί και να ενδυναμώνει τη   συνεργασία μεταξύ 

των φορέων στήριξης της καινοτομικής τεχνολογικής επιχειρημα

τικότητας στην Κύπρο. 

Tα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια είναι τα ακόλουθα: το Πανεπιστή

μιο Κύπρου (το οποίο συντονίζει το Έργο), το Ανοικτό Πανεπιστή

μιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο 

Frederick.

Με την   ανάπτυξη ενός δυναμικού προγράμματος δημοσιότητας, 

το έργο  θα γίνει  ευρύτερα γνωστό στον επιχειρηματικό κόσμο κα

θώς και τους  πολίτες γενικότερα. Με τον τρόπο αυτό,  το έργο που 

θα επιτελείται από τα Γραφεία διασύνδεσης καθώς και τα σημαντικά 

οφέλη που θα προκύπτουν από τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊ

κού Κοινωνικού Ταμείου προς 

την κυπριακή κοινωνία, θα γί

νουν αντιληπτά από το κοινό, 

το οποίο θα εκτιμήσει τη σπου

δαιότητα που έχουν για την 

ανάπτυξη και την πρόοδο της 

κοινωνίας μας. 

Το δίκτυο των πιο πάνω Παν

επιστημίων με την υποστήριξη 

τεχνικών συμβούλων θα ανα

πτύξει μια μελέτη ωρίμανσης 

και προετοιμασίας των Γραφεί-

ων διασύνδεσης και θα τοποθετήσει ανθρώπινο δυναμικό για τη 

στελέχωση του κάθε γραφείου που θα λειτουργήσει σε κάθε ένα 

από τα έξι Πανεπιστήμια της κοινοπραξίας. Τόσο οι φυσικές υποδο

μές, όσο και τα προσόντα καθώς και το προφίλ των στελεχών των 

Γραφείων διασύνδεσης θα είναι τυποποιημένα εξ αρχής, έτσι ώστε 

να προσδίδεται αναγνωρίσιμη ταυτότητα στο έργο.

Οι στρατηγικοί στόχοι του έργου είναι οι ακόλουθοι: η διερεύνηση 

των αναγκών της κυπριακής βιομηχανίας για μεταφορά τεχνογνω

σίας καθώς και η εκτίμηση τρόπων κάλυψης αυτών των αναγκών 

από τον κυπριακό ακαδημαϊκό κόσμο, η προώθηση και η ανάπτυξη 

μεθόδων συνεργασίας που θα αποφέρουν αμοιβαίο οικονομικό και 

κοινωνικό όφελος στα πανεπιστήμια και στις επιχειρήσεις μετά το 

τέλος της χρηματοδότησης του έργου, η αναζήτηση εναλλακτικών 

μορφών κατάρτισης και αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των 

φοιτητών με σκοπό τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησής 

τους, η προώθηση της οικονομίας της γνώσης μέσω της δημιουργίας 

συνεργασιών με την τοπική βιομηχανία, η προώθηση εγγραφής δι

πλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Τα Γραφεία διασύνδεσης θα εργαστούν έτσι ώστε να ενθαρρύ

νουν τη συνεργασία με άλλους παρόντες ή μελλοντικούς φορείς 

στήριξης της καινοτομικής – τεχνολογικής επιχειρηματικότητας 

και θα στοχεύσουν στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και 

στην καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας. Πληροφορίες  

στην ιστοσελίδα http://www.ucy.ac.cy/goto/reinrese/elGR/

LinkswithIndustryOffice.aspx

ΚΟΙΝΟΠΡΑξΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Η Ίδρυση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστή

μιο Κύπρου έχει εγκριθεί από την Πολιτεία, 

σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύ

τηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημο

κρατίας στις 7 Νοεμβρίου 2008.

Προκειμένου να προετοιμαστεί το Πανεπι

στήμιο αποτελεσματικά για την ίδρυση μιας 

τόσο σημαντικής Σχολής, η Σύγκλητος όρισε 

Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία 

αποτελείται από εγνωσμένου κύρους επιστή

μονες και η οποία θα χειριστεί θέματα όπως: 

προκηρύξεις θέσεων ακαδημαϊκού προσω

πικού, προγράμματα σπουδών, προϋπολο

γισμός, ανάγκες σε εργαστήρια, εξοπλισμό, 

βιβλιοθήκη, σχέσεις με το Νοσοκομείο κ.ά. 

Η Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Καθη

γητής Άντης Αδάμ (King´s College London), 

έχει συνέλθει ήδη δυο φορές, σε διήμερες 

συνεδρίες, στις 2728 Μαΐου 2009 και στις 23 

Σεπτεμβρίου 2009. 

Παράλληλα, έχει ετοιμαστεί ο πρώτος τριε

τής προϋπολογισμός για την Ιατρική Σχολή, 

ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από τον υπό

λοιπο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου.

ΙΔΡΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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H Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, στο πλαίσιο των προ

σπαθειών που καταβάλλει για την αναβάθμιση της παροχής υπη

ρεσιών προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, έχει προχωρήσει 

στη διασύνδεση του τηλεφωνικού συστήματος του Πανεπιστη

μίου Κύπρου με αυτό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 

αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η IP τηλεφωνία. 

Όλες οι κλήσεις από και προς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

γίνονται δωρεάν, αφού χρησιμοποιούνται τα συστήματα IP τη

λεφωνίας και οι υφιστάμενες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις των 

δύο Πανεπιστημίων με το Κυπριακό Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό 

Δίκτυο (ΚΕΑΔ). Επίσης, όλοι οι χρήστες του Πανεπιστημίου που 

διαθέτουν τηλέφωνο με οθόνη μπορούν να βλέπουν το όνομα 

του ατόμου που τους καλεί ή που καλούν στο Τεχνολογικό Πανε

πιστήμιο. Ωστόσο, ο τρόπος κλήσης παραμένει ο ίδιος, δηλαδή, 

πληκτρολογείτε πρώτα τον αριθμό 9 και ακολούθως ολόκληρο 

τον αριθμό. 

Την ευθύνη του έργου έχει ο Τομέας Δικτύων της ΥΠΣ. Για πλη

ροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε σε αυτόν μέσω του γραφεί

ου στήριξης χρηστών της ΥΠΣ στο τηλέφωνο 2289 4444 ή στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ithelpdesk@ucy.ac.cy.

ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑξΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Η 64χρονη Ιρλανδέζα 

Coral Hillary, κάτοικος 

Δουβλίνου, ανακάλυψε 

τυχαία καθαρίζοντας 

το σπίτι ενός πρώην 

μέλους του βρετανικού 

στρατού στην Κύπρο 

που είχε πεθάνει, ένα 

μικρό αρχείο με έγγρα

φα, προκηρύξεις, φυλ

λάδια καθώς και ένα πανό της εποχής της ΕΟΚΑ (19551959). Ο 

κάτοχος του αρχείου είχε υπηρετήσει την περίοδο εκείνη στον 

Βρετανικό Στρατό στην Κύπρο και για κάποιο λόγο φύλαγε τα 

πρωτότυπα καρφιτσώνοντας πάνω σε αυτά τις αγγλικές τους με

ταφράσεις.

Ευτυχώς για εμάς, η κ. Coral Hillary αντιλήφθηκε αμέσως την 

σπουδαιότητα των εγγράφων και, αφού έκανε μια μικρή έρευνα 

στο διαδίκτυο – όπως η ίδια μας ανέφερε –, εντόπισε την Βιβλι

οθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και είδε ότι ψηφιοποιεί και 

διατηρεί τέτοια αρχεία. Έτσι έστειλε στην Βιβλιοθήκη του Παν

επιστημίου τον μικρό αυτό θησαυρό. 

Το υλικό αυτό, αφού ψηφιοποιηθεί, θα ενταχθεί στις ψηφιακές 

συλλογές της Βιβλιοθήκης που αφορούν την ιστορική περίοδο 

του αγώνα 19551959 και θα φιλοξενηθεί στις ιστοσελίδες της.

Η είδηση για τα έγγραφα που ήρθαν από το Δουβλίνο δημοσιεύ

τηκε στο ιστολόγιο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου «Scripta 

Πτερόεντα» και έκανε τόση εντύπωση ώστε εφημερίδες στην 

Ελλάδα και την Κύπρο (Ελευθεροτυπία και Πολίτης) έγραψαν για 

το θέμα, ενώ κάποιος καθηγητής Βιβλιοθηκονομίας επικοινώνη

σε με τη βιβλιοθήκη ζητώντας την άδεια να χρησιμοποιήσει την 

ιστορία στα μαθήματα του. 

http://libblog.ucy.ac.cy/2009/07/blogpost_06.html

ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ  
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ ΜΑΣ!

Με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

της μελέτης στα ανώτερα στελέχη των 

Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία πραγμα

τοποιήθηκε την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 

2009, ολοκληρώθηκε και η Γ΄ Φάση του 

έργου ΔΙΑΣ.

Η τελική πρόταση που υποβλήθηκε περι

λαμβάνει την εισήγηση των εμπειρογνω

μόνων για στελέχωση τόσο των Διοικη

τικών Υπηρεσιών όσο και των Τμημάτων 

και Σχολών με διοικητικό προσωπικό, σε 

αριθμό και προσόντα, μέχρι και το επίπε

δο του Γραφείου, για το έτος 2009. Επι

πρόσθετα, στη μελέτη γίνεται πρόβλεψη 

του αριθμού του διοικητικού προσωπι

κού με το οποίο πρέπει να στελεχώνονται 

οι Διοικητικές Υπηρεσίες τόσο κατά το 

έτος 2013 όσο και κατά το 2020, οπότε 

και το Πανεπιστήμιο προσδοκά να φτάσει 

στους 10.000 φοιτητές, με βάση όμως τις 

υφιστάμενες δραστηριότητες του. 

Η έκθεση θα υποβληθεί στα αρμόδια 

Σώματα του Πανεπιστημίου Κύπρου για 

μελέτη και περαιτέρω ενέργειες.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΣ 
Διοικητική Ισόρροπη Ανάπτυξη βάσει Στόχων
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Ν Ε Α

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για τρίτη συνε

χή χρονιά το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 

Ομογενών Δασκάλων των Ελληνικών Κοι

νοτικών Σχολείων από τις 12 – 26 Ιουλίου 

2009. Η καινοτομία της φετινής χρονιάς εί

ναι ότι συμμετείχαν όχι μόνο ομογενείς από 

τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αλλά και 

από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Στο Πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν συνολι

κά 25 ομογενείς δάσκαλοι και πραγματοποι

ήθηκε σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή 

Αμερικής, την Αρχιεπισκοπή Θυατείρων Με

γάλης Βρεττανίας και το Υπουργείο Παιδεί

ας και Πολιτισμού, οργανώθηκε δε από την 

Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων  

σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της 

Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στις 13 Ιουλίου 2009, πραγματοποιήθηκε 

στο Αμφιθέατρο του Κτηρίου Συμβουλίου – 

Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην 

Πανεπιστημιούπολη, η Τελετή Έναρξης 

του Προγράμματος, η οποία περιελάμβανε 

χαιρετισμούς από τον Αντιπρύτανη Ακα

δημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητή Κώστα Χριστοφίδη, τον 

Διευθυντή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

κ. Ανδρέα Χαραλάμπους και τον Διευθυντή 

της Ελληνικής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής, 

Δρα Ιωάννη Ευθυμιόπουλο. Η παρουσίαση 

του Προγράμματος έγινε από την Καθηγή

τρια του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής 

κ. Μαίρη Κουτσελίνη.

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, οι 

ομογενείς δάσκαλοι παρακολούθησαν 

σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας της ελ

ληνικής γλώσσας, μαθήματα ιστορίας, πο

λιτισμού και θρησκευτικών από τους ακα

δημαϊκούς του Τμήματος Επιστημών της 

Αγωγής, Καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη, 

Αν. Καθηγητή Σταύρο Φωτίου, Επ. Καθηγή

τρια Σταυρούλα Τσιμπλάκου και τη Λέκτο

ρα Έλενα Ιωαννίδου. 

Παράλληλα με το πρόγραμμα των 

μαθημάτων, παρακολούθησαν δι

άλεξη από τον κ. Γιώργο Χριστο

φίδη, Διευθυντή του Γραφείου  

του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου 

Εξωτερικών και είχαν συναντήσεις με τον 

Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και τη Γενική 

Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας 

και Πολιτισμού. Πραγματοποίησαν επί

σης επισκέψεις σε ιερούς και αρχαιολογι

κούς χώρους της Κύπρου. 

Στο τέλος του Προγράμματος, ο Προ

ϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και 

Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Δρ Γρηγόρης Μακρίδης σε μια 

σεμνή τελετή επέδωσε τα πιστοποιητικά 

φοίτησης στους συμμετέχοντες. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσε 

την πρόθεσή του να επεκτείνει το πρό

γραμμα αυτό και σε ομογενείς από άλλες 

χώρες, όπως τον Καναδά, προσβλέπο

ντας σε μια περαιτέρω συνεργασία με

ταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της 

ομογένειας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο νέος πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο κ. 

Βασίλης Παπαϊωάννου, αποδεχόμενος την 

πρόσκληση του Πρύτανη, Καθηγητή Σταύ

ρου Α. Ζένιου, στο πλαίσιο της ανάληψης 

των νέων καθηκόντων του στη Λευκωσία, 

επισκέφθηκε τo Πανεπιστήμιο Κύπρου την 

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009. 

Ο Πρέσβης της Ελλάδας κ. Βασίλης Πα

παϊωάννου, συνοδευόμενος από τον 

πρώτο Γραμματέα της Πρεσβείας κ. Βα

σίλη Κατακαλίδη, συναντήθηκε με τις 

Πρυτανικές Αρχές και τους Κοσμήτορες 

των Σχολών.

Κατά την επίσκεψη γνωριμίας με τον νέο 

Πρέσβη της Ελλάδας συζητήθηκαν διά

φορα θέματα που αφορούν τη συνεργα

σία Πανεπιστημίου Κύπρου με την Πρε

σβεία της Ελλάδας και επιβεβαιώθηκε για 

μία ακόμη φορά και από τις δύο πλευρές 

πλευρές η σθεναρή βούληση που υπάρ

χει για τη συνέχιση της παραδοσιακής 

συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε το θέμα της 

θεσμικής συνεργασίας του Πανεπιστη μίου 

Κύπρου με το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το 

θέμα της εισδοχής φοιτητών από την Ελλά

δα στο Πανεπιστήμιο. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου ενημέρω

σε τον κ. Παπαϊωάννου για το ακαδημαϊκό 

και ερευνητικό έργο που επιτελεί το Πανε

πιστήμιο και τους μελλοντικούς στόχους 

του Ιδρύματος και εξέφρασε την επιθυμία 

για ενίσχυση της συνεργασίας με την ελλη

νική πρεσβεία. 

Ο κ. Παπαϊωάννου συνεχάρη το Πανεπι

στήμιο για το έργο που επιτελεί και δια

βεβαίωσε ότι θα συμβάλει στην περαιτέ

ρω ανάπτυξη της συνεργασίας, ανταπο

κρινόμενος σε προτάσεις. Διαβεβαίωσε 

επίσης ότι θα στηρίξει βαθύτατα το Σχο

λείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστη

μίου Κύπρου. 
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Με στόχο την γνωριμία με το Πανεπιστή

μιο Κύπρου και τις ευκαιρίες φοίτησης 

που έχουν οι φοιτητές από την Ελλάδα 

σε αυτό, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος 

παραχώρησε διάσκεψη Τύπου, στο Σπίτι 

της Κύπρου στην Αθήνα, την Τρίτη, 22 

Ιουλίου 2009. 

Όπως ανακοίνωσε, οι φοιτητές από την 

Ελλάδα γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο 

περίπου με το 10% του συνολικού αριθ

μού των Κυπρίων εισακτέων και οι υπο

ψήφιοι πρέπει να παρακαθίσουν στις 

Παν ελλήνιες Εξετάσεις. 

Η επιλογή τους γίνεται από το Παν

επιστήμιο Κύπρου με βάση το βαθμό 

πρόσβασης του κάθε υποψηφίου, ενώ 

στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμ

μετάσχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι 

Ελλάδας.

Σε ό,τι αφορά στα πτυχία του Παν

επιστημίου Κύπρου, είπε ότι αυτά ανα

γνωρίζονται από τον Διεπιστημονικό 

Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη

μαϊκών και Πληροφόρησης της Ελλάδας 

( Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) μετά την υποβολή της σχε

τικής αίτησης.

Αναφερόμενος στο ερευνητικό και διδακτι

κό έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, είπε ότι 

τυγχάνει όλο και μεγαλύτερης ευρωπαϊκής 

και διεθνούς αναγνώρισης τονίζοντας ότι, 

σύμφωνα με τις στατιστικές, η Κύπρος έχει 

υποβάλει τον μεγαλύτερο αριθμό ερευνητι

κών προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Έρευ-

νας (European Research Council) σε σχέση με 

τον αριθμό των ερευνητών.

Σύμφωνα με τον κ. Ζένιο, η απόφαση για 

την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής, η οποία 

αναμένεται ότι θα υποδεχτεί τους πρώ

τους φοιτητές της το 2013, αποτελεί ση

μαντικό βήμα για να καταστεί η Κύπρος 

διεθνές και περιφερειακό κέντρο τριτο

βάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας.

Ο. Πρύτανης ανακοίνωσε, επίσης, ότι το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, βρίσκεται στη δι

αδικασία ίδρυσης Γραφείων διασύνδεσης 

με τον επιχειρηματικό κόσμο, πρόγραμ

μα που θα χρηματοδοτείται από το Ευ

ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

ΟΥΡΑΓΟΣ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Tην τελευταία θέση στην ευρωζώνη κα

ταλαμβάνει η Κύπρος το 2007 σε δαπάνες 

για την έρευνατεχνολογίακαινοτομία, 

σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη 

δημοσιότητα, στο πλαίσιο δημοσιογρα

φικής διάσκεψης για την 10η Σύνοδο των 

Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστη

μίων, που πραγματοποιήθηκε την Παρα

σκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009, στην Πα

νεπιστημιούπολη. Συγκεκριμένα, οι συ

νολικές δαπάνες (δημόσιες και ιδιωτικές) 

στον κρίσιμο αυτόν τομέα δεν υπερβαίνει 

το 0,45% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος κοινοτι

κός όρος στην Ευρώπη των 27 βρίσκεται 

στο επίπεδο του 1,85% του ΑΕΠ. 

Η Σύνοδος, στην οποία συμμετέχουν τα 

έξι Πανεπιστήμια της Κύπρου, τα τρία 

κρατικά (Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πα

νεπιστήμιο Κύπρου) και τα τρία ιδιωτικά 

(European University Cyprus, Πανεπι

στήμιο Λευκωσίας, Frederick University), 

συνήλθε την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009, 

και τόνισε μεταξύ άλλων την ανάγκη αύ

ξησης των δημόσιων επενδύσεων στην 

έρευνα και τη δημιουργία εθνικής βιβλιο

θήκης έρευνας. 

Ο Αντιπρόεδρος της Συνόδου των Πρυ

τάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημί

ων και Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος 

ανέφερε ότι σε περιόδους μεγάλων 

οικονομικών κρίσεων πρέπει να επεν

δύονται χρήματα σε έργα, ώστε να 

κινηθούν οι μηχανές της οικονομίας, 

να αποφεύγονται οι μεγάλες περίοδοι 

ανεργίας και να μην χαθούν ανταγωνι

στικά πλεονεκτήματα από τη μείωση 

της παραγωγικότητας. Και στους τρείς 

τομείς, τόνισε ο κ. Ζένιος, η επένδυση 

στην παιδεία μπορεί να προσφέρει. 

Ο Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων 

και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 

του Ανοικτού Πανεπιστημίου, Καθηγητής 

Πάνος Ραζής ανέφερε ότι η Σύνοδος θε

ωρεί ότι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 

και Καινοτομίας θα πρέπει να δομηθεί 

με βάση τα διεθνή πρότυπα, πράγμα το 

οποίο σημαίνει ότι τόσο τα μέλη όσο και 

ο Πρόεδρος του Συμβουλίου θα πρέπει 

να αποτελείται από επιστήμονες. 

Ν Ε Α

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΣΤΗΝ ΑθΗΝΑ
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Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α

θΕΡΙΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ξΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2009

Για τρίτη συνεχή χρονιά, το θερινό εργαστήριο ξύλινης κατα

σκευής 2009 έφερε φοιτητές και νέους αρχιτέκτονες σε επαφή 

µε τους όρους και τις συνθήκες σχεδιασµού και υλοποίησης της 

αρχιτεκτονικής ιδέας υπό την επίβλεψη του Προγράμματος Αρ

χιτεκτονικής, μέσω της διαδικασίας σχεδιασμού και κατασκευής. 

Μέσα από την υλικότητά της, η κατασκευή αποπειράται να με

ταδώσει τις δυνατότητες της δημιουργικής σκέψης στην Αρχι

τεκτονική, δυνατότητες που μέσα από τις συνθήκες σχεδιασμού 

και υλοποίησης αποκτούν γεωμετρία, χρώμα, υφή και, πάνω απ’ 

όλα, υλική υπόσταση. 

Προτείνεται ο σχεδιασμός ενός ξύλινου επιπέδου, το οποίο με 

την κατάλληλη μορφολογική και κατασκευαστική διερεύνηση 

προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες χρήσης. Αναπτύσσεται με 

την τοποθέτηση παράλληλων τομών διαφορετικής γεωμετρίας. 

Οι τομές αυτές προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες «κατάλη

ψης» και παράλληλα το κύριο δομικό σύστημα της κατασκευής.  

Το τελικό προϊόν, έχοντας διανύσει την πορεία σχεδιασµού, κα

τασκευής, μεταφοράς και συναρμολόγησης, στοιχεία εξίσου 

σηµαντικά και αναμφίβολα αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμε

να, επιχειρεί να συνυπάρξει και να συσχετιστεί µε τον χώρο και 

τους ανθρώπους του. 

Το Θερινό Εργαστήρι Ξύλινης Κατασκευής 2009 πραγματοποιήθη

κε στο πλαίσιο των δράσεων της επιτροπής Φοιτητών και Νέων Αρ

χιτεκτόνων του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου. Οι εργασίες του 

εργαστηρίου έλαβαν χώρα στο κτήριο Αρχιτεκτονικής του Πανεπι

στημίου Κύπρου και στον κόλπο της Αγίας Τριάδας στο Παραλίμνι, 

από τις 25 Ιουνίου  4 Ιουλίου 2009. Στις εργασίες συμμετείχαν 17 

φοιτητές από αρχιτεκτονικές σχολές της Κύπρου και του εξωτερι

κού. Την επιστημονική ευθύνη των εργασιών του εργαστηρίου είχε 

το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό την 

επίβλεψη του ειδικού επιστήμονα Αιμίλιου Μιχαήλ και τον συντονι

σμό του Επίκ. Καθηγητή Μάριου Κ. Φωκά. 
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Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α

Με ιδιαίτερη χαρά ο Χορευτικός Όμιλος (Χ.Ο.) του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχτηκε και 

φέτος πρόσκληση από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για συμμε

τοχή στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τις μαύρες επετείους του 1974.

Ο Χ.Ο. παρουσίασε κυπριακούς παραδοσιακούς χορούς καθώς και επετειακό πρόγραμ

μα αφιερωμένο στην τουρκική εισβολή του 1974. Το επετειακό αυτό αφιέρωμα προκά

λεσε βαθύτατη συγκίνηση στους παρευρισκομένους καθώς τους θύμισε τα πάθη και 

τους αγώνες της Κύπρου για λευτεριά και δικαίωση.

Το φετινό ταξίδι, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 1526 Ιουλίου 2009, περιελάμ

βανε παραστάσεις στην Αθήνα και τη Σάμο με τη συνοδεία του Πρύτανη του Πανεπι

στημίου Καθηγητή Σταύρου Ζένιου. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν παραστάσεις 

στο Αίθριο της Στοάς του Βιβλίου, στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στο Περιστέρι, 

στην Κατασκήνωση του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα και στην Πλατεία Συ

ντάγματος, ενώ στη Σάμο πραγματοποιήθηκαν στο Ξενοδοχείο Δόρυσσα στο Πυθα

γόρειο, στο 1ο Γυμνάσιο στο Βαθύ, στην Πορφυριάδα Σχολή στο Καρλόβασι και στο 

γήπεδο Γυμνασίου του Μαραθοκάμπου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα τα μέλη του ΧΟ είχαν την ευκαιρία 

να ξεναγηθούν στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως και να επισκεφτούν το Σπίτι της Κύπρου. 

Στις 21 Ιουλίου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημο

κρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια, ο οποίος τους δέχτηκε με μεγάλη συγκίνηση. Ο Πρόεδρος 

της Ελληνικής Δημοκρατίας ευχήθηκε στους φοιτητές καλή επιτυχία στις σπουδές τους, 

τονίζοντας ότι έχουν μεγάλες ευκαιρίες τις οποίες η δική του γενιά δεν είχε, «κι όμως 

αγωνισθήκαμε να τις αποκτήσουμε». «Και να είστε, αν θέλετε, το παράδειγμα του ελλη

νισμού», παρότρυνε τους νέους ο κ. Παπούλιας.

Οι παραστάσεις του Χ.Ο. άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις για την Κύπρο. Προέβαλαν 

την πολιτιστική κληρονομιά της νήσου και έδωσαν την εικόνα μιας νεολαίας που δεν 

ξεχνά και αγωνίζεται. Το ταξίδι αυτό ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία για τον Χ.Ο.

ΤΑξΙΔΙ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2009

Όλοι οι φοιτητές και το προσωπικό του 

Πανεπιστημίου Κύπρου θα διακινούνται 

δωρεάν σε όλη την αστική περιοχή Λευ

κωσίας με τα λεωφορεία της εταιρείας λε

ωφορείων Λευκωσίας χωρίς οποιουσδή

ποτε περιορισμούς με την απλή επίδειξη 

της φοιτητικής τους ταυτότητας ή άλλου 

πιστοποιητικού φοίτησης ή εργοδότησης 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (διαδρομές 

και ωράρια μπορείτε να βρείτε στην ιστο

σελίδα: http://www.ucy.ac.cy/data/hure/

Diadromes%20Leoforion/diadromes.

pdf ).

Η εταιρεία λεωφορείων Λευκωσίας Λτδ 

θα δρομολογήσει ένα λεωφορείο για τη 

σύνδεση των δύο πόλων, Κεντρικά Κτή

ρια και Πανεπιστημιούπολη. Το πρόγραμ

μα διακίνησης του συγκεκριμένου λεω

φορείου θα καθορίζεται από το ωρολό

γιο πρόγραμμα μαθημάτων, εξετάσεων, 

εγγράφων κλπ. Επίσης το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου θα καθορίσει το δρομολόγιο και 

πιθανές στάσεις που θα απαιτηθούν.

Τα δρομολόγια του Λεωφορείου 50, το 

οποίο θα ξεκινά από τη Πανεπιστημιού

πολη, είναι τα ακόλουθα:

Δευτέρα-Παρασκευή

Από Αφετηρία: 7.40, 8.05, 8.30, 9.00, 9.30, 

9.55, 10.30, 11.00, 11.40, 12.20, 13.50, 

14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 

16.40, 17.00, 17.30, 18.35.

Από Άγαλμα: 8.20, 8.45, 9.10, 9.40, 10.10, 

10.30, 11.05, 11.35, 12.20, 13.10, 14.30, 

15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.05, 

17.40, 18.20, 19.15.

Σάββατο

Από Αφετηρία: 8.20, 9.00, 9.40,10.20, 

11.00, 11.40, 12.25, 13.10, 13.50, 14.40, 

15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00.

Από Άγαλμα: 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 

11.45, 12.25, 13.10, 13.50, 14.30, 15.20, 

16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40.

Κυριακή – Αργίες

Από Αφετηρία: 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 

11.00, 11.40, 12.40, 14.00, 14.40, 15.20, 

16.00, 16.40, 17.20, 18.00.

Από Άγαλμα: 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 

11.40, 12.20, 13.20, 14.40, 15.20, 16.00, 

16.40, 17.20, 18.00, 18.40.

Η διαδρομή του λεωφορείου 59 θα δι

έρχεται από την Πανεπιστημιούπολη. 

Ως ημερομηνία έναρξης της Συμφωνίας 

ορίζεται η 1η Απριλίου 2009 με ισχύ μέχρι 

30/6/2010.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
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Ν Ε Α  ΤΟ Υ  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟ Υ  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι ΚΟ Υ

Το Alpen Adria Universität Klagenfurt  στην Αυστρία είναι το 

Παν επιστήμιο που έχουν επιλέξει οι Στάλω Λοΐζου και η Τασού

λα Μικέλλη για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής 

προσωπικού Erasmus. ‘Ετυχαν μάλιστα θερμής υποδοχής τόσο 

από το Διεθνές Γραφείο   όσο και από όλα τα τμήματα που επι

σκέφθηκαν. 

Μεταξύ άλλων είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το λογι

στικό σύστημα που χρησιμοποιείται ευρέως από  την Αυστριακή 

κυβέρνηση και πολλά Πανεπιστήμια της Αυστρίας και Γερμανίας. 

Εκτός από τις καθημερινές υποχρεώσεις τους στο Πανεπιστήμιο 

του Klagenfurt, συναντήθηκαν με τον Αντιπρύτανη Εξωτερικών 

Υποθέσεων Δρα Hubert Lengauer, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο  

ενδιαφέρον για το Erasmus και το ΠΚ. Η κ. Λοϊζου και η κ. Μι

κέλλη, λογιστικοί Λειτουργοί των Οικονομικών Υπηρεσιών, είχαν 

επίσης αποδεχτεί πρόσκληση του Δρα Adolf Melezinek, Επίτιμου 

Προέδρου της Διεθνούς Εταιρείας για την Μηχανική Εκπαίδευ

ση, ο οποίος ήταν ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Φίλοι του ΠΚ 

από το 1986.

Πολύτιμη ήταν επίσης η συμβολή της Δρα Marianne Luschin, 

νομικής συμβούλου του Πανεπιστήμιο του Klagenfurt, στην επι

τυχία της αποστολής τους. Η Δρ Luschin εργάστηκε με ζήλο για 

την προώθηση και τη στήριξη του Προγράμματος καθώς το Πα

νεπιστήμιο του Klagenfurt δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στις 

ανταλλαγές διοικητικού προσωπικού.

ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ  
ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Σε ειδική τελετή, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου 

2009 στην Αθήνα, η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων 

(ΕΕΔΕ) θα βραβεύσει και πάλι τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, αυτή τη φορά με το Εθνικό Πιστοποιητικό «ΑΙΕΝ ΑΡΙΣ

ΤΕΥΕΙΝ» στην «ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ

ΑΣ». Η διάκριση αυτή δίνεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου «τιμής 

ένεκεν», μετά από την περσινή του διάκριση με την Πιστοποίηση 

«Committed to Excellence in Europe». Εκπρόσωποι της Διοίκη

σης του Πανεπιστημίου θα μεταβούν στην Αθήνα για να παρα

λάβουν το βραβείο. 

Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη έχει μπει στην τελική ευθεία προε

τοιμασιών, ενόψει της αξιολόγησής της από την ΕΕΔΕ για πι

στοποίησή της με το επόμενο επίπεδο επιχειρηματικής αρι

στείας του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Ποιότητας “Recognized for 

Excellence”. Η αξιολόγηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί 

περί τα τέλη Νοεμβρίου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ERASMUS

Ο Δρ.  Lengauer και οι κυρίες T. Mικέλλη και Σ. Λοίζου.

Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης 

(ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) λειτούργησε τον Σεπτέμβριο 

του 2004. Σκοπός του Κέντρου είναι η 

υποστήριξη/ανάπτυξη της διδασκαλίας/

μάθησης ούτως ώστε αυτή να ανταπο

κρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και σε 

διεθνώς συμβατά και ανταγωνίσιμα κρι

τήρια ποιότητας.

Το Κέντρο διευθύνεται από διευθυντή 

και αναπληρωτή διευθυντή και από το 

Συμβούλιο του Κέντρου. Στο Συμβούλιο 

εκπροσωπούνται όλες οι Σχολές και οι 

προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτη

τές. Μέλη του Συμβουλίου είναι, επίσης, ο 

διευθυντής, ο αναπληρωτής διευθυντής 

και ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπου

δών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

δραστηριοποιείται στους ακόλουθους 

τομείς: 

1.  Αξιολόγηση Μαθήματος  

και Διδά  σ κοντος

2. Τηλεμάθηση   

3.  Επιμορφωτικά Σεμινάρια προς Διδά

σκοντες   

4.  Ταχύρρυθμα Μαθήματα προς Φοι

τητές 

5.  Διαγνωστικά Ερωτηματολόγια για 

Φοιτητές 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με τη λειτουργία και τις δραστηριότητες 

του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. επισκεφτείτε την ιστοσελί

δα http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

Ν Ε Α  ΤΟ Υ  Κ Ε. Δ Ι . Μ Α .

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑθΗΣΗΣ
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Από 8 Ιουνίου  18 Ιουλίου 2009 πραγμα

τοποιήθηκε η ανασκαφή του Πανεπιστη

μίου Κύπρου στο Ηραίο Σάμου. Η εν λόγω 

ανασκαφή συνιστά την πρώτη ανασκαφι

κή έρευνα του Πανεπιστημίου μας εκτός 

Κύπρου, και έχει στόχο τη διερεύνηση της 

προϊστορικής κατοίκησης στην ευφορότε

ρη περιοχή της Σάμου, όπου κατά την πα

ράδοση γεννήθηκε η θεά Ήρα, προς τιμήν 

της οποίας κατά τους ιστορικούς χρόνους 

αναπτύχθηκε το περίφημο ιερό. Οι ανα

σκαφές του Γερμανικού Αρχαιολογικού 

Ινστιτούτου από το 1911 και εξής έφεραν 

στο φως μεγαλοπρεπή οικοδομήματα και 

αναθήματα ανήκοντα στο ιερό της Ήρας, 

αποκαλύπτοντας την ιστορία του από την 

Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου έως και τη Ρω

μαϊκή περίοδο (1050 π.Χ.400 μ.Χ.). Το ιερό 

ήκμασε ιδιαίτερα κατά την Αρχαϊκή περί

οδο, στα χρόνια διοίκησης του τύραννου 

Πολυκράτη, ο οποίος έκτισε και τον περι

καλλή ‘Μέγα Ναό’ (6ος αι. π.Χ.). 

Η ανασκαφή πραγματοποιείται υπό 

την εποπτεία της Επίκ. Καθηγήτριας 

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολο

γίας Ουρανίας Κουκά και του Καθηγητή 

WοlfDietrich Niemeier, διευθυντή του 

Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου 

Αθηνών, με το οποίο το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου έχει υπογράψει πρωτόκολλο 

συνεργασίας. Η ανασκαφή χρηματοδο

τήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

(τριετές «Ερευνητικό Πρόγραμμα Λεβέ

ντη» 20092011 και το Τμήμα Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας) και από το Γερμανικό 

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Αξιοσημείω

τη ήταν η ευγενική αρωγή των χορη

γών Universal Life, Aegean Airlines και 

COSMOTE Α.Ε. Στην ανασκαφική ομάδα 

συμμετείχαν εννέα φοιτητές του Τμή

ματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και 

φοιτητές από την Γερμανία, την Ελλάδα, 

την Ιταλία και τις ΗΠΑ.

Της ανασκαφής προηγήθηκε κατάρτιση 

του καννάβου της ανασκαφής και ένταξη 

στο δορυφορικό γεωδετικό δίκτυο από τον 

γερμανό τοπογράφο Hans Birk, καθώς και 

διασκόπηση των μη ανεσκαμμένων περιο

χών του Ηραίου με μαγνητισμό και ραντάρ 

από τον Harald Stümpel και την Christina 

Klein από το Πανεπιστήμιο Kiel Γερμανίας, 

προκειμένου να καταρτιστεί το ανασκαφι

κό πρόγραμμα για τα επόμενα έτη.

Αφού απομακρύνθηκαν τα μπάζα της 

Ρωμαϊκής περιόδου από την περιοχή 

βόρεια της Ιεράς Οδού, αποκαλύφθηκαν 

λιθόκτιστοι τοίχοι οικιών υψηλής κατα

σκευής, χρονολογούμενες από τις πρωι

μότερες και μέχρι στιγμής ελάχιστα γνω

στές φάσεις του οικισμού, και συγκεκρι

μένα από την πρώτη φάση της Πρώιμης 

Εποχής του Χαλκού ΙΙ (27502500/2450 

π.Χ.). Τα ακίνητα και κινητά ευρήματα 

και η προκαταρκτική παλαιοβοτανολο

γική ανάλυση (εξέταση απανθρακωμέ

νων σπόρων) υποδηλώνουν τη χρήση 

επί μέρους χώρων των οικιών αυτών 

για την προετοιμασία (άλεσμα σιτηρών), 

την τροφοπαρασκευή (εστίες, μαγειρικά 

σκεύη) και την αποθήκευση τροφής (πί

θοι, αμφορείς). 

Η ανασκαφική διερεύνηση κάτω από 

τα αλλεπάλληλα στρώματα των βωμών 

της Αρχαϊκής περιόδου, όπου είχαν 

αφιερωθεί και πολυάριθμα κυπριακά 

αναθήματα, οδήγησε στον εντοπισμό 

βωμών της 2ης χιλ. π.Χ., πιστοποιώντας 

έτσι τις απαρχές λατρείας στην περιοχή 

περίπου από το 1700 π.Χ (Υστερομινω

ική ΙΑ περίοδος). Μινωικά κωνικά κύ

πελλα και λύχνοι μινωικού τύπου υπο

δηλώνουν τη διεξαγωγή τελετουργιών 

– και νυκτερινών – με στερεές και υγρές 

προσφορές και κατανάλωση ποτού, 

τουλάχιστον μία χιλιετία πριν το ιερό 

αποκτήσει Πανιώνια λάμψη. 

To Ερευνητικό Εργαστήρι Νηπιοσχολικής  Αγωγής (ΕΕΝΑ) δη

μιουργήθηκε με τη χορηγία του κονδυλίου της Εναρκτήριας 

Χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Δρα Ελέ

νη Λοΐζου,  Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών 

της Αγωγής (ΕΠΑ), υπεύθυνη του Εργαστηρίου. Το ΕΕΝΑ 

αρχίζει τη λειτουργία του με την έναρξη του ακαδημαϊκού 

έτους 20092010 και έχει πολυσύνθετο χαρακτήρα και χρή

ση. Ανάμεσα στις κυριότερες δραστηριότητές του περιλαμ

βάνονται η διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας και η αξιολό

γηση με απώτερο σκοπό την μελέτη των συντελεστών της 

ποιοτικής εκπαίδευσης

Από τον Οκτώβριο θα προσφέρονται 3 ερευνητικά προ

γράμματα για τα οποία η πανεπιστημιακή κοινότητα μπο

ρεί να πληροφορηθεί από την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου 

http://www2.ucy.ac.cy/eena/index.html. Για περισσότερες 

πληροφορίες: κ. Παναγιώτα Χατζηττοφή, Βοηθός Ερευνή

τρια του ΕΕΝΑ, τηλ. 22106830 ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 

eenaepa@ucy.ac.cy.

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΗΡΑΙΟ ΣΑΜΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΝΗΠΙΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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Μετά από τρεις εβδομάδες δοκιμαστικής λειτουργίας της νέας 

υπηρεσίας της ΒΠΚ σχετικά με εισηγήσεις χρηστών για την από

κτηση υλικού γενικού ενδιαφέροντος, το Γραφείο Ανάπτυξης 

Συλλογής, αφού μελέτησε και αξιολόγησε την διαμορφωθείσα 

κατάσταση, κατέληξε σε μια σειρά κανόνων – υποδείξεων για 

την ομαλότερη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας.

  Όπως έχει ήδη αναφερθεί σαφώς τόσο στην ηλεκτρονική 

ενημερωτική επιστολή όσο και στο έντυπο εισηγήσεων, ο 

χρήστης οφείλει, πριν από την υποβολή της αίτησης, να βε

βαιώνεται ότι το προτεινόμενο πρός αγορά υλικό δεν υπάρ

χει στον κατάλογο της ΒΠΚ. Σε αντίθετη περίπτωση, και εφό

σον ο τίτλος υπάρχει στον κατάλογο της ΒΠΚ, το Γραφείο 

Ανάπτυξης Συλλογής δεν θα λαμβάνει την αίτηση υπόψιν κι 

ο χρήστης δεν θα ενημερώνεται αναφορικά με τη συγκεκρι

μένη αίτησή του. Επιπλέον, ο εν λόγω τίτλος θα συνυπολογί

ζεται με τους έξι τίτλους των αιτήσεων που κάθε χρήστης 

δικαιούται να υποβάλει κάθε εξάμηνο. 

  Ως μέγιστος αριθμός αιτήσεων ορίζονται οι έξι (6) τίτλοι αι

τήσεων ανά χρήστη κάθε εξάμηνο. 

 Το μέγιστο κόστος ανά τίτλο είναι 80.00 ευρώ.

  Υπενθυμίζεται ότι, όταν πρόκειται για αγορά υλικού που αφο

ρά το διδακτικό/ερευνητικό πεδίο του, το ακαδημαϊκό προ

σωπικό οφείλει να τηρεί τις απαιτούμενες διαδικασίες μέσω 

των οικείων Τμημάτων και να συμπληρώνει το έντυπο: “Ειση

γήσεις για αγορά υλικού από ακαδημαϊκό προσωπικό». 

  Τέλος, είναι σημαντικό να καταχωρίζονται   σωστά τόσο τα 

βιβλιογραφικά στοιχεία της αίτησης όσο και τα στοιχεία του 

αιτούντα. Σημαντικό είναι, επίσης, οι αιτήσεις να υποστηρί

ζονται με σκεπτικό και επιχειρήματα έτσι ώστε η αξιολόγη

σή τους να είναι ουσιαστική.

Η ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗΣ: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚθΕΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕξΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗΣ

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολι

τισμού της Κύπρου και το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας 

απονέμουν ετήσια βραβεία λογοτεχνίας. 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου εξέθεσε στην Κεντρι

κή Βιβλιοθήκη (Καλλιπόλεως 75) τα βραβευθέντα κατά το 2008 

βιβλία. Η έκθεση διήρκεσε από τις 29 Ιουνίου μέχρι και τις 31 

Ιουλίου 2009. 

Τα βιβλία που τιμήθηκαν με κυπριακό κρατικό βραβείο αφορού

σαν τις κατηγορίες:

 Ποίηση

 Μυθιστόρημα

 Διήγημα

  Μελέτη για τη λογοτεχνία, ιστορία και τον πολιτισμό της Κύ

πρου από μη Κύπριο συγγραφέα

 Μελέτη για τη λογοτεχνία και τις τέχνες

 Εικονογράφηση 

Τα βιβλία τα οποία έλαβαν ελληνικό κρατικό βραβείο αφορού

σαν τις κατηγορίες:

 Λογοτεχνία

 Ποίηση

 Διήγημα

 Μυθιστόρημα

 Δοκιμίοκριτική

 Χρονικόμαρτυρία

  Μετάφραση έργου ξένης λογοτεχνίας στην ελληνική γλώσσα

 Παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου φιλοδοξεί να κατα

στήσει θεσμό την ετήσια έκθεση των βραβευθέντων βιβλίων σε 

Κύπρο και Ελλάδα.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου πρόκειται να διε

ξαγάγει έρευνα για τη σφυγμομέτρηση του βαθμού ικανοποί

ησης των χρηστών της, από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 

Οκτωβρίου 2009. Η έρευνα αυτή έχει κύριο στόχο τη διαμόρ

φωση ενός σχεδίου δράσης που θα αποσκοπεί στη βελτίωση 

των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, θα βασίζεται δε στην εκτί

μηση των απόψεων του κάθε μέλους της πανεπιστημιακής 

κοινότητας σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπη

ρεσιών, του πληροφοριακού υλικού και των κτηριακών εγκα

ταστάσεων. Η εν λόγω έρευνα έχει επίσης ενταχθεί στο πλαί

σιο της προσπάθειας που καταβάλλει η Βιβλιοθήκη για Ανα

γνώριση στην Αριστεία (Recognized for Excellence, EFQM). 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα είναι καθοριστικής 

σημασίας για τη Βιβλιοθήκη, τόσο για την αξιολόγηση της μέ

χρι σήμερα πορείας της και του βαθμού αξιοποίησής της από 

την πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και για την εκτίμηση των 

αναγκών των χρηστών της σχετικά με τις παρεχόμενες από τη 

Βιβλιοθήκη υπηρεσίες. 

Ν Ε Α  Α Π Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η



12

Ν Ε Α  Α Π Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Για τη διεξαγωγή της έρευνας θα χρησιμοποιηθεί το ερωτηματολό

γιο LibQUAL+® το οποίο είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και μοναδικό 

στο είδος του εργαλείο για την έρευνα ελέγχου του βαθμού ικανοποί

ησης των χρηστών σε θέματα παροχής υπηρεσιών σε βιβλιοθήκες. 

Το LibQUAL+® έχει δημιουργηθεί μετά από μια σειρά μελετών της 

Ένωσης Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (Association of Research Libraries) για 

την προσαρμογή του ερωτηματολογίου SERVQUAL στις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις των χρηστών μιας βιβλιο θήκης. Είναι μεταφρασμένο 

σε 14 γλώσσες και χρησιμοποιείται από 1.000 και πλέον βιβλιοθήκες 

διεθνώς, ενώ τα άτομα που έχουν συμμετάσχει στη σχετική έρευνα 

αριθμούν σήμερα πέραν των 1.200.000 σε όλο τον κόσμο. Η Βιβλιοθή

κη του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η πρώτη στον ελληνόφωνο χώρο 

που διεξάγει τη συγκεκριμένη έρευνα αναλαμβάνοντας, ως εκ τούτου, 

τη μετάφραση και προσαρμογή του ερωτηματολογίου στο ελληνικό 

ακαδημαϊκό περιβάλλον. 

Με τη χρήση του LibQUAL+®η βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα να 

συγκριθεί με άλλες βιβλιοθήκες παρόμοιου μεγέθους ή ιδιαιτε

ροτήτων, να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα άλλων βιβλιοθηκών 

που συμμετέχουν στην ίδια έρευνα (υιοθετώντας τις καλύτερες 

πρακτικές), αλλά και να συγκρίνει διαχρονικά τα δικά της αποτε

λέσματα (επαναλαμβάνοντας συστηματικά την ίδια έρευνα).

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LibQUAL+®

Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ

Practical Financial 

Optimization:  

A library of GAMS models, 

A. Consiglio, S. Nielsen and 

S.A. Zenios, Wiley Finance, John 

Wiley & Sons, Cambridge 2009, 

σ. 205, ISBN 9781475133715

Πρόκειται για τον δεύτερο τόμο 

του έργου Practical Financial 

Optimization, στο οποίο ο Καθη

γητής του Τμήματος Δημόσιας 

Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Σταύρος Α. Ζένιος ανα

πτύσσει μαζί με τους συνεργάτες του τα λογισμικά προγράμματα 

που εφαρμόζουν οι σύγχρονες μεθοδολογίες διαχείρισης χρη

ματοοικονομικών κινδύνων. Τις θεωρίες αυτές είχε αναπτύξει ο 

συγγραφέας στον πρώτο τόμο του έργου που δημοσιεύθηκε από 

τον εκδοτικό οίκο Blackwell Publishing, Cambridge, MA το 2007. Η 

βιβλιοθήκη λογισμικών προγραμμάτων FINLIB, Financial Library, 

η οποία αναπτύσσεται στη γλώσσα μαθηματικού προγραμματι

σμού GAMS, επιτρέπει την αλγεβρική απεικόνιση μεγάλης κλίμα

κας προβλημάτων μαθηματικού προγραμματισμού. Η βιβλιοθήκη 

FINLIB αποτελείται από περισσότερα των σαράντα μοντέλων που 

αφορούν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων διαχείρισης χρηματοοι

κονομικών κινδύνων για τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, διευ

θυντές χαρτοφυλακίων αμοιβαίων κεφαλαίων, διαχείριση προσω

πικών αποθεμάτων κα. Τέσσερα από τα μοντέλα αφορούν μελέτες 

περιπτώσεων, όπως είχαν αναπτυχθεί στα πλαίσια παροχής συμ

βουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνείς οργανισμούς στην Ευρώπη 

και Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαχείριση της αβεβαιότητας μέσω στο

χαστικού προγραμματισμού αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό 

των περισσότερων μοντέλων. Μεταξύ άλλων η βιβλιοθήκη περιέ

χει πλήρη απεικόνιση του μοντέλου που βραβεύθηκε με το EURO 

Excellence in Research Award το 2006 από την Ευρωπαϊκή Ομο

σπονδία Εταιρειών Επιχειρησιακής Έρευνας. Τα μοντέλα βρίσκο

νται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.gams.com/finlib, ενώ το 

βιβλίο δίνει μια εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού GAMS, 

περιγράφει τα μοντέλα και τα δεδομένα που το καθένα χρησιμο

ποιεί, και συσχετίζει το κάθε μοντέλο με τις σχετικές ενότητες και 

τις θεωρίες του πρώτου τόμου. 

Κύπρος 1957-1963, Diana 

Markides, μτφρ. Ελένη Ιερεί

δουΜόλλισον, Mεσόγειος, 

Αθήνα 2009, ΙSBN 97896019

04368

Η συγγραφέας ιχνηλατεί την 

πορεία των δημαρχείων τα 

οποία, καθώς άλλαζαν μορ

φή, έπαυαν να είναι η βασική 

παραδοσιακή πλατφόρμα της 

ελληνοκυπριακής κοινωνίας 

απ´όπου προωθούνταν τα 

ιδανικά της Ένωσης, και μετατρέπονταν απλώς σε ένα ζωτι

κό πρόσχημα πάνω στο οποίο τα τουρκικά, πολύ περισσότε

ρο από τα τουρκοκυπριακά, συμφέροντα στο νησί έβρισκαν 

έρεισμα. Αναπόφευκτα, η διαδικασία που οδήγησε στις Συμ

φωνίες ΖυρίχηςΛονδίνου, και η οποία διαμόρφωσε τη δομή 

της ανεξαρτησίας, έχει κύριο ρόλο σε αυτή τη μελέτη. Μια δι

αδικασία που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ιστορική 

ανάλυση.

Η Diana Markides είναι senior research fellow στο Institute of 

Commonwealth Studies, University of London. Διδάσκει ως επι

σκέπτρια στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 

από τις 15 – 19 Ιουνίου 2009, στον Πρω

ταρά η διεθνής επιστημονική ημερίδα 

του «3ου Βορειοαμερικανικού, Ελληνι

κού και Κυπριακού εργαστηρίου πάνω 

στα παραμαγνητικά υλικά» (3rd North 

America – Greece  Cyprus Workshop on 

Paramagnetic Materials). Η συγκεκριμένη 

συνάντηση, που συνδιοργανώθηκε από 

ακαδημαϊκούς από τα Τμήματα Χημείας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πανεπι

στημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου 

της Φλώριδα (Η.Π.Α.), και από ερευνητές 

από το Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του 

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», είχε διοργανωθεί 

για πρώτη φορά το Μάιο του 2005 στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Οι στόχοι της συ

γκεκριμένης ημερίδας περιελάμβαναν: 

(α) την αλληλεπίδραση επιστημό

νων από την Κύπρο, την Ελλάδα και 

τη Βόρειο Αμερική (Η.Π.Α., Καναδάς) 

που δραστηριοποιούνται στο γενι

κότερο πεδίο των παραμαγνητικών 

υλικών· (β) την επιμόρφωση νέων 

ερευνητών (διδακτορικών και μετα

διδακορικών) σε ερευνητικά πεδία 

αιχμής· και (γ) την πραγματοποί

ηση προφορικών παρουσιάσεων 

των νέων ερευνητών. Συμμετείχαν 

με προφορικές παρουσιάσεις περί

που 60 επιστήμονες από την Κύπρο 

(Πανεπιστήμιο Κύπρου και Τεχνο

λογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), από 

την Ελλάδα (Πανεπιστήμια Πατρών, 

Ιωαννίνων, ΑΠΘ και Ινστιτούτο Επι

Μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2009 θα είναι 

ανοικτή η πρόσκληση υποβολής προτά

σεων για τη δράση Initial Training Networks 

(ΙΤΝs) στο πλαίσιο των δράσεων Marie 

Curie του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για 

την Έρευνα. Η δράση στοχεύει στη βελ

τίωση των προοπτικών καριέρας των νέων 

ερευνητών, παρέχοντάς τους τη δυνατότη

τα για απόκτηση νέων ερευνητικών εμπει

ριών, γνώσεων και δεξιοτήτων και δίνοντάς 

τους την ευκαιρία για επιπλέον κατάρτιση 

σε έναν οργανισμό (πανεπιστήμιο, ερευνη

τικό κέντρο, επιχείρηση) της Ε.Ε. ή των υπό 

ένταξη χωρών. Το ποιοι ερευνητές είναι επι

λέξιμοι καθορίζεται με βάση την επαγγελ

ματική τους εμπειρία στην έρευνα και όχι 

με βάση την ηλικία τους. Η επαγγελματική 

εμπειρία υπολογίζεται από την ημέρα που 

ο υποψήφιος για ΙΤΝ κατάρτιση απέκτησε 

το πτυχίο που του επιτρέπει να ξεκινήσει 

διδακτορικό.

Η δράση υλοποιείται μέσω ενός μηχανι

σμού διεθνούς δικτύωσης. Συγκεκριμέ

να, είναι συνήθως απαραίτητη η συμμε

τοχή στο Δίκτυο τουλάχιστον τριών εταί

ρων (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 

επιχειρήσεις) από τουλάχιστον τρία κρά

τημέλη της Ε.Ε. ή από υπό ένταξη χώρες. 

Το δίκτυο ορίζει κοινό πρόγραμμα ερευ

νητικής κατάρτισης, απασχόλησης και 

φιλοξενίας νέων ερευνητών από τα μέλη 

του Δικτύου, το οποίο θα βασίζεται στις 

ανάγκες των ερευνητών για εκπαίδευση 

σε παρεμφερή ή διαφορετικά ερευνητικά 

ή τεχνολογικά πεδία. 

Η κοινοτική υποστήριξη περιλαμβάνει: 

α) πρόσληψη πρωτόπειρων ερευνητών 

με σκοπό την κατάρτιση, β) τη δυνατό

τητα δημιουργίας ακαδημαϊκών εδρών 

σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ή ισοδύναμων θέσεων σε άλλους ερευ

νητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις 

για πεπειραμένους ερευνητές με σκοπό 

τη μεταφορά νέων γνώσεων και τη βελ

τίωση της εποπτείας των πρωτόπειρων 

ερευνητών που καταρτίζονται στο πλαί

σιο ενός δικτύου, και γ) τη δικτύωση και 

τη διοργάνωση εκδηλώσεων κατάρτισης 

βραχείας διάρκειας (συνέδρια, θερινά 

σχολεία και μαθήματα εξειδικευμένης 

κατάρτισης), ανοιχτές τόσο για ασκούμε

νους του δικτύου όσο και για ερευνητές 

εκτός δικτύου.  

Το ποσοστό χρηματοδότησης ενός ερευ

νητή που συμμετέχει στο ITN είναι 100%. 

Ακόμα και η πένα που θα αγοράσει θα 

μπει στα λειτουργικά έξοδα. Συγκεκριμέ

να, καλύπτονται δαπάνες μηνιαίας απα

σχόλησης και επιπλέον επίδομα κινητι

κότητας των νέων ερευνητών καθώς και 

των έμπειρων ερευνητών «επισκεπτών», 

επίδομα διεύρυνσης καριέρας ερευνη

τών (2000€/ερευνητή/χρόνο), ταξίδια, 

δαπάνες συντονισμού, διαχείρισης Δι

κτύου και υλοποίησης επιστημονικής 

κατάρτισης & εκπαίδευσης, οργάνωσης 

συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων, κα

λοκαιρινών μαθημάτων, συνεδρίων, άλλα 

λειτουργικά έξοδα οργανισμών. 

Πληροφορίες: Ροζμαρί Στρεβινιώτη, Λει

τουργός, Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, 

Rond Point Schuman 11, B1040 Βρυξέλ

λες, τηλ.: +32 (0) 2 280 22 85, τηλεομοιό

τυπο: +32 (0) 2 734 44 34, ηλ. διεύθυνση: 

strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ  
ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.

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

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ «3ΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»

Συνεχίζεται στη σελίδα 14 Η επίσημη αφίσα της συνάντησης 3rd NAGC
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στήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκρι

τος»), από τις Η.Π.Α. (University of Florida, 

Massachusetts Institute of Technology, 

University of Michigan, Indiana 

University, University of California, Davis, 

Vanderbilt University, κλπ), τον Κανα

δά (University of Guelph, University of 

Victoria, University of Montreal) καθώς 

και αριθμός ακαδημαϊκών και ερευνη

τών από άλλες χώρες (Γερμανία, Ισπανία, 

Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία κλπ.).  Κατά τη 

διάρκεια του εργαστηρίου, εκτός από τη 

σύνθεση και τη μελέτη των παραμαγνη

τικών υλικών, συζητήθηκαν και θέματα, 

όπως θερμοηλεκτρικά υλικά, υλικά για 

αποθήκευση και μεταφορά ενέργειας, 

κατάλυση, χρήση κρυσταλλογραφίας 

ακτίνων Χ μονοκρυστάλλων και σκόνης 

για την εύρεση της απόλυτης δομής μο

ριακών υλικών αλλά και πρωτεϊνών, χρή

ση φασματοσκοπικών τεχνικών για διά

φορες εφαρμογές (τόσο στην επιστήμη 

υλικών όσο και σε βιολογικά συστήματα) 

κλπ. για τα οποία έγιναν σχετικές ανακοι

νώσεις. Χορηγοί της ημερίδας ήταν το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΙΠΕ, ο Δήμος 

Παραλιμνίου, ο Κυπριακός Οργανισμός 

Τουρισμού και η εταιρεία C. Georgiou Lab 

Supplies Ltd προς τους οποίους η οργα

νωτική επιτροπή εκφράζει θερμές ευχα

ριστίες. Η τέταρτη συνάντηση της σειράς 

θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2011 

στην Πάτρα.

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

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ «3ΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»

Συνεχίζεται από τη σελίδα 13

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου του Κατακλυσμού, πραγματο

ποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το πρώτο σεμινάριο για τη 

διδακτική της ισπανικής ως ξένης γλώσσας. Τα τελευταία χρόνια, 

το ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη γλώσσα έχει αυξηθεί, και 

είναι πολλοί αυτοί που αρχίζουν να μαθαίνουν Ισπανικά. Και κα

θώς μεγαλώνει ο αριθμός των μαθητών, μεγαλώνει επίσης και ο 

αριθμός των καθηγητών. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν ευκαιρίες 

για την παρακολούθηση σεμιναρίων για τη διδακτική της ισπα

νικής στην Κύπρο, κάνοντας έτσι αισθητό το κενό που υπάρχει 

στις ευκαιρίες επιμόρφωσης των καθηγητών ισπανικών. Για τον 

λόγο αυτό, το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Ισπανικών 

του Κέντρου Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου, με την συμ

μετοχή του Instituto Cervantes της Σόφιας, της Πρεσβείας της 

Ισπανίας και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών. 

Το κύριο θέμα του σεμιναρίου αφορούσε στις καινούριες με

θόδους διδασκαλίας της ισπανικής ως ξένης γλώσσας. Επίσης, 

παρουσιάστηκαν εργαστήρια για εργαλεία βαθμολόγησης, τε

χνικές διδασκαλίας και μάθησης, διδασκαλία της γραμματικής, 

καθώς και προτάσεις για την χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

διδασκαλία.

Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 15 ώρες, πέντε ώρες επί τρεις 

ημέρες, και πραγματοποιήθηκαν δώδεκα εργαστήρια. Την εκδή

λωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Juan José Urtasun, πρέ

σβης της Ισπανίας στην Κύπρο και ο Jack Burston, διευθυντής 

του Κέντρου Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Οι ομιλητές εκπροσώπευσαν διάφορα ιδρύματα: το Τμήμα Ισπα

νικών του Κέντρου Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το 

Instituto Cervantes της Σόφιας και του Βελιγραδίου, το Κρατικό 

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης και το Pascal English School της Λεμε

σού. Τέλος, ο ισπανικός εκδοτικός οίκος Difusión, συμμετείχε στο 

σεμινάριο με μια ομιλήτριασυγγραφέα του βιβλίου για τη διδα

σκαλία ισπανικών Gente Joven.

Κρίνοντας από τη προσέλευση και το ενδιαφέρον των καθη

γητών ισπανικών στην Κύπρο, δεν αποκλείεται το σεμινάριο 

αυτό να αποτελέσει το πρώτο από μια σειρά παρόμοιων σε

μιναρίων.

Α’ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑθΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Οι συμμετέχοντες καθηγητές των Ισπανικών σε μια πρακτική άσκηση για την 

προφορική έκφραση και ακουστική κατανόηση. (Φωτογραφία: Silvia López)

Ο Καθηγητής Daniel G. Nocera  του 

Massachusetts Institute of Technology κατά τη 

διάρκεια της ομιλίας του.
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Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας 

ακαδημαϊκής χρονιάς 20092010, το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε την 

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2009, στην εσω

τερική αυλή του Πανεπιστημίου, τελετή 

έναρξης κατά την οποίαν υποδέχτηκε 

τους νεοεισερχόμενους προπτυχιακούς 

και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Στην ομιλία του ο Πρύτανης του Πανε

πιστημίου Κύπρου Καθηγητής Σταύρος 

Α. Ζένιος καλωσόρισε τους φοιτητές και 

τις φοιτήτριες καλώντας τους να αξιο

ποιήσουν και να διευρύνουν την γνώση 

τους. Πρόσθεσε ότι το Πανεπιστήμιο 

υποδέχεται φέτος το μεγαλύτερο αριθμό 

φοιτητών από τον καιρό της ίδρυσής του. 

Πρόκειται για 1.350 προπτυχιακούς και 

500 μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Απευθυνόμενος προς τους φοιτητές ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπι

στημίου κ. Χάρης Χαραλάμπους ανέφε

ρε ότι η έναρξη ενός νέου ακαδημαϊκού 

έτους είναι πραγματική τελετή μόρφω

σης, ήθους, καλλιέργειας του πνεύματος, 

επιστήμης, έρευνας και προόδου. 

Στο χαιρετισμό του ο Προεδρεύων της 

ΦΕΠΑΝ κ. Πέτρος Δημητρίου προέτρεψε 

τους νεοεισερχόμενους φοιτητές να γίνουν 

πρωταγωνιστές σ’ αυτό το νέο κεφάλαιο 

της ζωής τους, να αδράξουν κάθε ευκαιρία 

και να ζήσουν έντονα κάθε στιγμή. 

Η πρώτη άριστη εισαχθείσα φοιτήτρια 

στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Δη

μοτική Εκπαίδευση, Παναγιώτα Ηρα

κλέους στο χαιρετισμό της ανέφερε ότι οι 

νεοεισερχόμενοι φοιτητές έχουν επιλέξει 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις πανεπιστη

μιακές τους σπουδές, επειδή διαθέτει ένα 

ασυγκρίτως υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο. 

Ως ένδειξη αναγνώρισης και εκτίμησης 

για την πολυετή προσφορά στο διδα

κτικό και ερευνητικό τους έργο, το Παν

επιστήμιο Κύπρου απένειμε στο πλαίσιο 

της τελετής τιμητικές διακρίσεις στους 

συνταξιοδοτηθέντες/αποχωρήσαντες 

ακαδημαϊκούς: Αναπληρώτρια Καθηγή

τρια Φιλία Βόντα, Αναπληρωτή Καθηγητή 

Δημήτρη Παπαδή, και Καθηγητή Δημή

τρη Αγγελάτο.

Η τελετή περιελάμβανε δεξίωση και συν

αυλία από το μουσικό σχήμα ΟΖΟΝ. 

Χορηγοί της Τελετής ήταν οι εταιρείες 

Photos Photiades Distributors Ltd και η 

ΚΕΑΝ. 

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡξΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑÚΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  •  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ  •  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ
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Σε κλίμα συγκίνησης, 1.159 απόφοιτοι 

προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προ

γράμματος σπουδών παρέλαβαν τα 

πτυχία τους, κατά τις τρείς Τελετές Απο

φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 24 

Ιουνίου, την Πέμπτη 25 Ιουνίου και την 

Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009.

Κατά την 14η Κεντρική Τελετή Αποφοίτη

σης, στις 24 Ιουνίου, απονεμήθηκαν 409 

πτυχία σε φοιτητές της 

Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών, της Σχολής 

Θετικών και Εφαρμοσμέ

νων Επιστημών και της 

Σχολής Οικονομικών Επι

στημών και Διοίκησης. 

Την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 

2009 ορκίστηκαν 524 

φοιτητές και φοιτήτριες 

της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών και Επιστη

μών της Αγωγής, της 

Πολυτεχνικής Σχολής και 

της Φιλοσοφικής Σχολής, ενώ την Παρα

σκευή, 26 Ιουνίου, ήταν η σειρά των 225 

μεταπτυχιακών φοιτητών εκ των οποίων 

οι 19 ήταν διδακτορικού επιπέδου. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος σε ομιλία 

του με θέμα, «Η τύχη ευνοεί τους τολμη

ρούς» κάλεσε τους αποφοίτους να προ

φυλαχθούν από εκείνους που σκοτώνουν 

τον ενθουσιασμό και την αποφασιστι

κότητά τους. Επίσης, ο Πρύτανης έκανε 

αναφορά στους απόφοιτους του Πανεπι

στημίου, οι οποίοι χαίρουν μεγάλης εκτί

μησης από τους εργοδότες τους. Ο Πρό

εδρος του Συμβουλίου Χάρης Χαραλά

μπους στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι 

οι απόφοιτοι αποτελούν την προέκταση 

του Πανεπιστημίου στην κοινωνία μας.

Στην πρώτη Τελετή απηύθυνε χαιρετισμό 

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης 

Χριστόφιας, ο οποίος και απένειμε τα βρα

βεία στους πρωτεύσαντες φοιτητές των 

Σχολών. Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος 

Χριστόφιας ανέφερε ότι οι απόφοιτοι, με 

τη συμπλήρωση των σπουδών τους στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχουν αποκτήσει 

τα ακαδημαϊκά εφόδια αλλά και την ωρι

μότητα που απαιτείται για προσωπική και 

επαγγελματική επιτυχία. Διαβεβαίωσε ότι 

η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει με 

κάθε δυνατό τρόπο το Πανεπιστήμιο Κύ

πρου αλλά και την επέκταση γενικά της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην δεύτερη Τελετή τα βραβεία στους 

πρωτεύσαντες φοιτητές των Σχολών 

επέδωσε ο Πρόεδρος της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, Μάριος Καρογιάν. Στο 

χαιρετισμό του ανέφερε ότι οι γνώσεις, 

η αγωγή και η όλη παιδεία 

που έχουν αποκτήσει οι 

απόφοιτοι στο Πανεπι

στήμιο Κύπρου, θα είναι 

εφαλτήριο για πρόοδο και 

επιτυχία. 

Κύριος ομιλητής στην Τε

λετή των Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών ήταν ο κ. Λου

κάς Γ. Χριστοφόρου, Ford 

Foundation Professor of 

Physics του University 

of Tennessee των ΗΠΑ, 

Senior Fellow Emeritus 

του Oak Ridge National Laboratory των 

ΗΠΑ και Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας 

Αθηνών, ο οποίος παρουσίασε το θέμα: 

«Επιστήμη και Αξίες». 

Και στις τρείς Τελετές Αποφοίτησης, 

εκτός από το ακαδημαϊκό και διοικητικό 

προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

παρευρέθηκαν σημαντικές προσωπικό

τητες από διάφορους χώρους. 
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Κείμενο με τίτλο, Δύο έπαινοι σε καθηγητές του προγράμματος Αρχιτεκτονικής Τεύχος 29, Ιούνιος 2009

Τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού του Προγράμματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου που απέσπασαν επαί

νους στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του Νέου Δημοτικού Μεγάρου Δερύνειας είναι τα εξής: ο Επ. Καθηγητής Μάριος Κ. Φω

κάς, οι Ειδικοί Επιστήμονες Δημήτρης Οικονομίδης και Μάριος Χριστοδουλίδης και ο Χρίστος Χριστοδούλου, και ο Επ. Καθη

γητής Χρίστος Χατζηχρίστος, ο Ειδικός Επιστήμονας Αιμίλιος Μιχαήλ και ο Βασίλης Ιερίδης.
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