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Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή 

πεντακοσίων και πλέον προσκεκλημένων 

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 

22 Οκτωβρίου 2009, στην Αθήνα, από την 

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσε-

ων (ΕΕΔΕ) η Τελετή Απονομής των Πιστο-

ποιητικών του Εθνικού Προγράμματος 

Πιστοποίησης ΕΕΔΕ «Αιέν αριστεύειν» σε 

επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανεξάρτη-

τα λειτουργικά τμήματα από την Ελλάδα 

και την Κύπρο. 

Στην τελετή αυτή η ΕΕΔΕ βράβευσε και 

πάλι τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, αυτή τη φορά με το Εθνικό Πιστο-

ποιητικό «Αιέν αριστεύειν» στην «Υιοθέ-

τηση αρχών επιχειρηματικής αριστείας». 

Η διάκριση αυτή απενεμήθηκε στο Παν-

επιστήμιο Κύπρου «τιμής ένεκεν», μετά 

και από την περσινή του διάκριση με  την 

Πιστοποίηση, «Committed to Excellence 

in Europe». Το βραβείο παρέλαβαν εκ 

μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο  

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών 

κ. Αντρέας Χριστοφίδης, ο Προϊστάμενος 

της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού κ. 

Γλαύκος Χρίστου, η Υπεύθυνη του Τομέα 

Διοίκησης και των θεμάτων Διασφάλι-

σης Ποιότητας κ. Μαρίνα Πετρίδου και ο 

Υπεύθυνος του Γραφείου Μελετών κ. Βα-

σίλης Παναγιώτου. 

Την Τελετή τίμησε με την παρουσία 

της η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνι-

στικότητας και Ναυτιλίας της Ελλάδας  

κ. Λούκα Κατσέλη, ενώ χαιρετισμούς 

κατά την εκδήλωση απηύθυναν ο Πρό-

εδρος του Δ.Σ. της ΕΕΔΕ, κ. Κωνσταντί-

νος Λαμπρινόπουλος, καθώς και ο Πρό-

εδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Κωνσταντί-

νος Μίχαλος. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του 

Πανεπιστημίου Κύπρου υλοποιεί 

ακόμη ένα στόχο που έχει θέσει 

όσον αφορά τα θέματα προστα-

σίας του περιβάλλοντος: πρόκει-

ται  για    το πρόγραμμα ανακύ-

κλωσης μπαταριών το οποίο υπο-

στηρίζει σε συνεργασία με την 

εταιρία Ανακύκλωσης Φορητών 

Ηλεκτρικών Στηλών (ΑΦΗΣ) Κύ-

πρου Λτδ. Από τις 22 Σεπτεμβρίου 

2009 έχουν  εγκατασταθεί κάδοι συλλογής μπαταριών οικιακού 

τύπου στα ακόλουθα σημεία:

Με μεγάλη επιτυχία 

συμμετείχε το Παν-

επιστήμιο Κύπρου 

για τέταρτη συνεχή 

χρονιά στην εκδή-

λωση «Βραδιά του 

Ερευνητή». Στην εκ-

δήλωση αυτή που 

π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η -

κε την Παρασκευή, Στιγμιότυπο από την τελετή βράβευσης των 

φοιτητών.
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25 Σεπτεμβρίου 2009, το Πανεπιστήμιο συμμετείχε με τις 

περισσότερες επιδείξεις. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν 

το Graphics & Hypermedia Lab, το πρόγραμμα European 

Digital Portfolio for Educators (EDIPED), το Grid & Cloud 

Computing Infrastructures, το KSpot: Monitoring the K 

Most Important Events in an Environment, τα Formula 01: 

Supercomputers@home και τα Wireless and Robotic Sensor 

Networks.

Επιπλέον, η Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του Παν-

επιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Κύπρου και την εταιρεία Com2Go, ανέπτυξαν το ηλεκτρονικό 

παιχνίδι γνώσεων EUROQUIZ το οποίο κέρδισε το ενδιαφέρον 

μικρών και μεγάλων κατά τη διάρκεια της βραδιάς. 

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι φοιτητές του Πανεπι-

στημίου Κύπρου συγκέντρωσαν κατά αποκλειστικότητα τα 

βραβεία «Φοιτητές στην Έρευνα- ΦΟΙΤΩ». Κεντρικός σκοπός 

του διαγωνισμού αυτού είναι η εμπλοκή νέων επιστημόνων 

από τα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους σε ερευνητικές 

δραστηριότητες και παράλληλα, η προβολή των επιτευγμά-

των τους και η τόνωση του ενδιαφέροντος του κοινού για την 

έρευνα. Φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου βραβεύθηκαν 

με τα πρώτα, δεύτερα, τρίτα βραβεία και επαίνους για τις 

ερευνητικές τους εργασίες, με τις οποίες έλαβαν μέρος στο 

διαγωνισμό «Φοιτητές στην Έρευνα 2008-2009» που προκή-

ρυξε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. 

Το Βραβείο Έρευνας «Νίκος Συμεωνίδης» απονεμήθηκε στο Λέ-

κτορα Θεόδωρο Ζαχαριάδη, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου, για το ερευνητικό έργο: «Ενεργειακές, Οικονομικές και 

Περιβαλλοντικές Αναλύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην Ευ-

ρώπη και την Κύπρο». Ο Δρ Ζαχαριάδης ξεκίνησε την ακαδημα-

ϊκή του καριέρα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως συνεργάτης 

του προγράμματος Marie Curie. 

Ο θεσμός της «Βραδιάς του Ερευνητή» έχει καθιερωθεί σε πανευ-

ρωπαϊκό επίπεδο από το 2005 και στοχεύει στο να φέρει το ευρύ 

κοινό, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, μορφωτικού ή κοινωνικού 

επιπέδου μαζί με τους ερευνητές και να δώσει το μήνυμα ότι οι 

ερευνητές προσφέρουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας 

της ζωής με το έργο τους.

1.  Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Ανα-

στάσιος Γ. Λεβέντης , στην είσοδο του 

κτηρίου, στο ισόγειο και στην υπόγεια 

καφετέρια.

2.  Κτήριο Σχολής Θετικών και Εφαρμο-

σμένων Επιστημών, στο ισόγειο του 

FST01 και ισόγειο του FST02.

3.  Αίθουσες Διδασκαλίας ΧΩΔ 01 στην 

Πανεπιστημιούπολη.

4.  Χώροι Διδασκαλίας στα Κεντρικά 

Κτήρια στην Καλλιπόλεως.

5.  Χώροι Διδασκαλίας και Εργαστήρια 

στο Παράρτημα Λατσιών. 

Ν Ε Α

Μετά από πρωτοβουλία της ισπανικής κυ-

βέρνησης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα συγ-

χρηματοδοτήσει τη δημιουργία του Ινστι-

τούτου Aula Cervantes στο Πανεπιστήμιο.  Το 

Ινστιτούτο Aula Cervantes έχει ως στόχο του 

τη διάδοση της ισπανικής γλώσσας και του 

πολιτισμού με  τη διοργάνωση ενός αριθμού 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Το Ινστιτούτο 

θα απευθύνεται σε φοιτητές, σε δάσκαλους, 

σε ερευνητές, σε επαγγελματίες, και σε όσους 

ενδιαφέρονται για τη μελέτη της ισπανικής 

γλώσσας και του πολιτισμού, όχι μόνο μέσα 

αλλά και έξω από το Πανεπιστήμιο. Το Ινστι-

τούτο θα συνεργάζεται με το Κέντρο Γλωσ-

σών του Πανεπιστημίου. 

Τα εγκαίνια του Aula Cervantes θα γίνουν 

με την ανάληψη της ισπανικής προεδρίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ν Ε Α

Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δη-

μοσιότητα, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής 

διάσκεψης για την 10η Σύνοδο των Πρυτά-

νεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, που 

πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 

2009 στην Πανεπιστημιούπολη, η Κύπρος 

κατέλαβε το 2007 την τελευταία θέση στην 

ευρωζώνη σε δαπάνες για την έρευνα-

τεχνολογία-καινοτομία. Συγκεκριμένα, οι 

συνολικές δαπάνες (δημόσιες και ιδιωτικές) 

στον κρίσιμο αυτόν τομέα δεν υπερβαίνει 

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

όρος στην Ευρώπη των 27 βρίσκεται στο 

επίπεδο του 1,85% του ΑΕΠ. 

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου στην οποία 

συμμετέχουν τα έξι Πανεπιστήμια της 

Κύπρου, τα τρία κρατικά (Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και 

τα τρία ιδιωτικά (European University Cy-

prus, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Frederick 

University) στις 15 Σεπτεμβρίου 2009, 

τονίστηκε μεταξύ άλλων η ανάγκη για 

αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στην 

έρευνα και τη δημιουργία εθνικής βιβλιο-

θήκης έρευνας. 

Ο Αντιπρόεδρος της Συνόδου των Πρυ-

τάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων 

και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου Σταύρος Α. Ζένιος ανέφερε ότι σε 

περιόδους μεγάλων οικονομικών κρί-

σεων πρέπει να επενδύονται χρήματα σε 

έργα, ώστε να κινηθούν οι μηχανές της 

οικονομίας, να αποφεύγονται οι μεγά-

λες περίοδοι ανεργίας και να μην χαθούν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από τη 

μείωση της παραγωγικότητας. Και στους 

τρείς τομείς, τόνισε ο κ. Ζένιος, η επένδυ-

ση στην παιδεία μπορεί να προσφέρει. 

Ο Πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων και 

Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του 

Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάνος Ραζής 

ανέφερε ότι η Σύνοδος θεωρεί ότι το Ίδρυ-

μα Προώθησης Έρευνας και Καινοτομίας θα 

πρέπει να δομηθεί με βάση τα διεθνή πρό-

τυπα, πράγμα που σημαίνει ότι τόσο ο Πρό-

εδρος όσο και τα μέλη του Συμβουλίου του 

θα πρέπει να είναι  επιστήμονες. 

Στο πλαίσιο της Γενικής Συν-

έλευσης του Δικτύου των Πα-

νεπιστημίων των Πρωτευου-

σών της Ευρώπης “UNICA” που 

διεξήχθη στο Παρίσι από τις 

5-7 Νοεμβρίου 2009, πραγμα-

τοποιήθηκε παρουσίαση από 

τον καθηγητή Bernard Belloc, 

Ανώτερο Σύμβουλο για θέμα-

τα Ανώτερης Εκπαίδευσης και 

Έρευνας του Προέδρου της 

Γαλλίας, ο οποίος ανέπτυξε το 

θέμα «Πολιτική της Γαλλίας για 

Ανώτερη Εκπαίδευση και Έρευνα». Μετα-

ξύ άλλων τόνισε ότι για να επιτευχθεί η 

μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας 

χρειάζεται να υπάρχει ελευθερία και ελα-

στικότητα στην έρευνα. Για να επιτευχθεί 

η ανάπτυξη της έρευνας και διαδοχικά 

της οικονομίας οι νέες μεταρρυθμίσεις 

που δρομολογούνται στη Γαλλία συμ-

περιλαμβάνουν περισσότερη αυτονο-

μία στα πανεπιστήμια, ενθάρρυνση της  

ανταγωνιστικότητας μεταξύ των παν-

επιστημίων, διαφοροποίηση του τοπίου 

ώστε να χαρακτηριστούν τα ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ερευνητι-

κά ιδρύματα-πανεπιστήμια, σε εκπαιδευ-

τικά/διδακτικά ιδρύματα - πανεπιστήμια, 

και σε άλλα ιδρύματα επαγγελματικών 

σπουδών.

Μερικά από τα εργαλεία που αναφέρθη-

καν είναι η ανάπτυξη των πανεπιστημίων 

με  πλήρη αυτονομία , ιδιαίτερα σε σχέση 

με τους προϋπολογισμούς τους, αυτονο-

μία στις κτηριακές τους εγκαταστάσεις 

με δικαίωμα ιδιοκτησίας, περισσότερη 

έρευνα μέσα στα πανεπιστήμια, περισσό-

τερη συνεργασία των πανεπιστημίων με 

τον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις, 

κ.ά. Επίσης, περισσότερη ελευθερία στη 

διαχείριση ανθρώπινου δυνα-

μικού και εισαγωγή αξιολόγη-

σης των ακαδημαϊκών με πα-

ράλληλη προώθηση κινήτρων. 

Η νέα πολιτική προτείνει την 

αύξηση του δημόσιου προϋ-

πολογισμού για τα πανεπιστή-

μια κατά 50% μέχρι το 2012 

και την αύξηση του δημόσιου 

προϋπολογισμού για την έρευ-

να κατά 25%. 

Στο πλαίσιο της Γενικής Συν-

έλευσης της UNICA στο Παρίσι, 

5-6 Νοεμβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε 

και ο διαγωνισμός επιχειρηματικότητας 

της UNICA. Την πρώτη θέση στο δια-

γωνισμό κέρδισε η παροχή υπηρεσιών 

διαδικτύου του University College Dub-

lin, τη δεύτερη θέση κατέκτησε το επιχει-

ρηματικό πλάνο του Πανεπιστημίου της 

Λουμπλιάνας, ενώ την τρίτη θέση έλαβε 

η εταιρία ανάπτυξης ιατρικών συσκευών 

Paraelectrics του Freie Universtität του 

Βερολίνου. Το σύνολο των χρηματικών 

βραβείων ανήλθε στις 35.000 ευρώ και 

χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώ-

θησης Έρευνας. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρος της UNICA, 

Καθηγητής Σταύρος Ζένιος με τον κ. Bernard Belloc, Ανώτερο Σύμβουλο για 

θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας
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Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθ-

μού UCY Voice έχει εφέτος εμπλουτισθεί 

με τις εκπομπές τις οποίες παρουσιάζουν 

οι φοιτητές του προγράμματος Erasmus 

που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Πρόκειται για τους, Josua Grabener από 

τη Γαλλία, 4ετή φοιτητή στο τμήμα Πολι-

τικών Επιστημών, Federico Searbi, 3ετή 

φοιτητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

και Fausto de Caro, 3ετή φοιτητή στο 

Τμήμα Οικονομικών Σπουδών, οι δύο τε-

λευταίοι από την Ιταλία.

Ο Josua, παρουσιάζει την εκπομπή 

“Ubuntu”, που στη γλώσσα των Ζουλού 

σημαίνει «Είμαι ό,τι είμαι λόγω αυτών που 

όλοι είμαστε». Μαζί με τους καλεσμένους 

του σχολιάζουνε και  συζητάνε θέματα 

της διεθνούς πολιτικής ζωής. Κάθε Τρίτη 

στις 10.30 π.μ.

Ο Federico και ο Fausto παρουσιάζουν 

την εκπομπή “Cooking with Fausto”. Μπο-

ρεί να ακούγεται περίεργο να κάνει κά-

ποιος ραδιοφωνική εκπομπή μαγειρικής! 

Και όμως! Ο Fausto είναι επαγγελματίας 

σεφ, ο Federico μεταφράζει τις νόστιμες 

συνταγές του στα αγγλικά και οι δύο…

διασκεδάζουν πολύ με αυτό που κάνουν!  

Κάθε Τρίτη στις 2.00 μ.μ.

Η παρουσία των τριών φοιτητών 

ERASMUS στον Ραδιοφωνικό Σταθμό του 

Πανεπιστημίου μας προσδίδει ένα χρώμα 

πολυπολιτισμικότητας στη μικρή κοινω-

νία του ραδιοσταθμού στήνοντας γέφυ-

ρες επικοινωνίας, αλληλοκατανόησης και 

ανταλλαγής απόψεων.

Το πρόγραμμα του UCY Voice μπορείτε 

να το ακούσετε από τη συχνότητα 95,2 

fm ή από την ιστοσελίδα www.ucyvoice.

ucy.ac.cy.

Ν Ε Α

Υπό την ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει υλοποι-

ηθεί η ανάπτυξη στην περιοχή των λυο-

μένων υποστατικών στον Κεντρικό Χώρο 

(πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας). Το 

έργο το οποίο μελετήθηκε, σχεδιάστηκε 

και επιβλέφτηκε από τις Τεχνικές Υπη-

ρεσίες του Πανεπιστημίου παραδίδεται 

προς χρήση από το τρέχον ακαδημαϊκό 

εξάμηνο εντός των προγραμματισθέν-

των χρονικών πλαισίων.

Το νέο κτήριο περιλαμβάνει χρήσεις 

όπως διδακτικά εργαστήρια, αποθηκευ-

τικό χώρο, ιατρείο και χώρους προσω-

πικού και υποστήριξης.  Διαθέτει επίσης 

οργανωμένο χώρο στάθμευσης συνολι-

κής δυναμικότη-

τας πενήντα τεσ-

σάρων θέσεων εκ 

των οποίων έξι για 

την εξυπηρέτηση 

ατόμων με κινητι-

κά προβλήματα.

Με την έναρξη της 

λειτουργίας του έργου, ισχύουν ρυθμίσεις 

πεζών και οχημάτων όπως πρόσβαση πε-

ζών από την οδό Μιχαήλ Γεωργάλλα και 

οχηματική είσοδος στο νέο διαμορφωμέ-

νο τμήμα του Κεντρικού Χώρου.

Ο συνολικός αριθμός θέσεων στάθμευ-

σης οχημάτων εντός της περιοχής του 

Κεντρικού Χώρου ανέρχεται σε 329 θέ-

σεις εκ των οποίων 9 είναι κατάλληλα δια-

μορφωμένες για εξυπηρέτηση ατόμων 

με κινητικά προβλήματα.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στάθ-

μευσης στο διαμορφωμένο χώρο στη 

λεω φόρο Καλλιπόλεως (έναντι Στρατο-

νομίας) και στο χώρο του στρατοπέδου 

(παρά το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς).
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Το Γαλλικό ερευνητικό σκάφος TARA Oceans θα κάνει το γύρο 

του κόσμου σε τρία χρόνια έτσι ώστε οι ερευνητές να μελετή-

σουν τις επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών στους ωκεανούς. 

Συγκεκριμένα, η αποστολή TARA έχει ως στόχο να μελετήσει, 

για πρώτη φορά σε παγκόσμια κλίμακα, τις επιπτώσεις των κλι-

ματικών αλλαγών στους θαλάσσιους μικροοργανισμούς, όπως 

το πλαγκτόν, από τους οποίους προήλθαν όλοι οι έμβιοι οργα-

νισμοί του πλανήτη μας. Οι θαλάσσιοι μικροοργανισμοί αποτε-

λούν το 90% περίπου της βιομάζας των ωκεανών, απορροφούν 

δε την πλειονότητα του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα 

και παράγουν το μισό οξυγόνο του πλανήτη.

Σύγχρονες τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αξιολό-

γηση της βιοποικιλότητας  στα δείγματα που θα ληφθούν από 

τα διαφορετικά οικοσυστήματα των ωκεανών. Τα δεδομένα που 

θα συλλεγούν κατά την διάρκεια της αποστολής ΤΑRΑ θα σχημα-

τίσουν μία ανοικτή βάση βιο-ωκεανογραφικών δεδομένων, που 

θα επιτρέψει ακολούθως τη δημιουργία εξειδικευμένων οικο-

λογικών μοντέλων πρόβλεψης της χώρο-χρονικής εξέλιξης των 

οικοσυστημάτων του πλαγκτόν.

Η αποστολή του ΤΑRΑ θα απασχολήσει περίπου εκατό επιστή-

μονες τόσο για την εκτέλεση των εργασιών πεδίου εν πλω όσο 

και στα συνεργαζόμενα ερευνητικά κέντρα που θα αναλά-

βουν να αναλύσουν τα στοιχεία και τα δείγματα που θα συλ-

λεγούν κατά την διάρκεια της αποστολής. Οι ερευνητές δεν 

έχουν ακόμα πλήρη εικόνα για τις αντιδράσεις των θαλάσσιων 

μικροοργανισμών στην αύξηση της θερμοκρασίας λόγω των 

κλιματικών αλλαγών. Άλλοι οργανισμοί πιθανώς θα ωφελη-

θούν από τα θερμότερα νερά και θα πολλαπλασιαστούν, ενώ 

άλλοι θα εξαφανιστούν.

Η αποστολή ΤΑRΑ θα καλύψει συνολικά περίπου 81.000 ναυτικά 

μίλια, σε όλους τους ωκεανούς (Ατλαντικό, Ειρηνικό, Ινδικό) κά-

νοντας στάσεις σε λιμάνια  πενήντα  χωρών περίπου, μεταξύ των 

οποίων και η Κύπρος. 

Το ερευνητικό σκάφος της αποστολής TARA Oceans ξεκίνησε το 

ταξίδι του στις 5 Σεπτεμβρίου 2009, από το λιμάνι Λοριάν της 

Γαλλίας. Κατά την  πρώτη φάση της αποστολής, το σκάφος θα 

διασχίσει την Μεσόγειο θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό. Το σκά-

φος αναμένεται να κάνει σταθμό στον Πειραιά στις 27 Νοεμβρί-

ου και ακολούθως στη Λεμεσό στις 08 Δεκεμβρίου. Στην Κύπρο, 

η αποστολή TARA Oceans θα φιλοξενηθεί από το Ωκεανογραφι-

κό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο είναι ένα από 

τα συνεργαζόμενα κέντρα του TARA. Με την ευκαιρία αυτή, το 

Ωκεανογραφικό Κέντρο θα διοργανώσει συνέντευξη τύπου για 

την αποστολή,  και ακολούθως δεξίωση και παρουσίαση της 

αποστολής ΤΑRA. 

Πληροφορίες: http://oceans.taraexpeditions.org/ 

Ν Ε Α

Οικονομική στήριξη μέσω υποτροφιών 

έτυχε το 34.7% του συνόλου των φοιτη-

τών του Προγράμματος MBA του Πανεπι-

στημίου Κύπρου από τη σύστασή του το 

2006, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της συν-

εχούς προσπάθειας για τη βελτίωση του 

Προγράμματος, την περαιτέρω σύνδεσή 

του με τον επιχειρηματικό κόσμο και την 

εδραίωσή του στην κοινωνία. Σύμφωνα 

με τα εν λόγω δεδομένα, οι υποτροφίες 

που δόθηκαν στους φοιτητές του Προ-

γράμματος MBA του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας 

του παραχωρήθηκαν τόσο από το ίδιο 

το Πρόγραμμα, όσο και από ιδιωτικούς 

οργανισμούς καθώς επίσης και από το 

Γραφείο Προγραμματισμού.

Οι συμμετέχοντες στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

(MBA) του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχουν 

την ευκαιρία να διεκδικήσουν αριθμό 

υποτροφιών που προσφέρει το ίδιο το 

Πρόγραμμα με βάση την ακαδημαϊκή 

τους επίδοση, αλλά και βάσει οικονο-

μικών κριτηρίων. Πέραν από τις υπο-

τροφίες, μεγάλος αριθμός χρηματικών 

βραβείων προσφέρεται σε φοιτητές ως 

επιβράβευση της υψηλής ακαδημαϊκής 

τους απόδοσης. 

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κατά την 

πρώτη χρονιά λειτουργίας του Προγράμ-

ματος, ο αριθμός των φοιτητών ανήλ-

θε στους 71, εκ των οποίων οι 9 πήραν 

υποτροφία, το 2007, από τους 153 φοι-

τητές, υποτροφία πήραν οι 39, το 2008 

από τους 262  δόθηκε υποτροφία στους 

68 και το 2009 από τους 265, οι 81 είναι 

υπότροφοι. Συνολικά έτυχαν οικονομικής 

στήριξης 125 φοιτητές, που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 34.7% επί συνόλου 360 απο-

φοίτων και φοιτούντων στο Πρόγραμμα.  

Αξίζει να αναφερθεί πως στο πλαίσιο 

προσέλκυσης υψηλής ποιότητας φοιτη-

τών, το Πρόγραμμα ανακοίνωσε ότι κατά 

την ακαδημαϊκή χρονιά 2009-2010 θα 

υπάρχει ένας αριθμό υποτροφιών προς 

διάφορους οργανισμούς όπως: ιδιωτι-

κούς οργανισμούς ,Κυβερνητικά Τμήμα-

τα, Αστυνομικό Σώμα, Ένωση Δήμων, 

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συν-

εργατικών Εταιρειών και Συνεργατικών 

Ιδρυμάτων, ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, και Μέσα  Μαζι-

κής Ενημέρωσης . Επίσης, το Πρόγραμμα 

συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του αν-

θρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, προσφέρει υποτροφίες σε όλα 

τα μέλη του διοικητικού προσωπικού του 

Πανεπιστημίου που γίνονται αποδεκτά 

στο Πρόγραμμα. Ήδη, δυο μέλη του διοι-

κητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου 

έχουν αποφοιτήσει από το Πρόγραμμα, 

ενώ άλλα εννέα το παρακολουθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνε-

σθε  στα τηλέφωνα 22-892400 καθημε-

ρινά και στην ιστοσελίδα www.mba.ucy.

ac.cy. 
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Κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματο-

ποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2009 απε-

νεμήθηκαν δέκα τέσσερα (14) διπλώματα 

Νοσοκόμων Πρώτων Βοηθειών σε προσω-

πικό του Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο 

παρακολούθησε το πρόγραμμα και επέτυχε 

στις εξετάσεις που διεξήχθηκαν από τον Σύν-

δεσμο και το Τάγμα Αγίου Ιωάννη. Όπως το-

νίστηκε και από τον Διευθυντή Διοίκησης και 

Οικονομικών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 

ψηλά στις προτεραιότητές του τα θέματα 

Ασφάλειας και Υγείας τόσο του προσωπικού 

όσο και των φοιτητών, και θα συμβάλλει πάν-

τοτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την 

δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περι-

βάλλοντος εργασίας. Με τους δέκα τέσσερις 

(14) νέους Νοσοκόμους Πρώτων Βοηθειών  

και με τους δέκα επτά (17) παλαιότερους 

υλοποιείται ο αρχικός στόχος που έχει θέσει 

ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας  της Υπηρε-

σίας Ανθρώπινου Δυναμικού για παρουσία 

τουλάχιστον ενός Νοσοκόμου Πρώτων Βοη-

θειών σε κάθε κτήριο του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου. Στον κατωτέρω πίνακα αναφέρεται ο 

κάθε ένας από τους δέκα τέσσερις (14) νέους 

Νοσοκόμους Πρώτων Βοηθειών και ο χώρος 

εργασίας του αντίστοιχα: 

Ονοματεπώνυμο Τίτλος/Θέση Υπηρεσία/Τμήμα Χώρος Στέγασης

Κυριάκου Αγγέλα Γενικός Γραφέας Τεχνικές Υπηρεσίες Κτήριο Λειτουργικής Υποστήριξης

Παναγή Πέτρος
Ειδικό Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό

Τμήμα Πληροφορικής Κτήριο Σχολής ΘΕΕ

Ιακωβίδης Στέλιος Μηχανικός Τεχνικές Υπηρεσίες
Κτήριο Συμβουλίου- Συγκλήτου 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»

Σολομωνίδου Μαρία Γενικός Γραφέας
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας

Κτήριο Συμβουλίου- Συγκλήτου 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»

Στυλιανού Κύπρος Τεχνικός
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας 
και Κατασκευαστικής

Παράρτημα Λατσιών

Ευτυχίου Ευτύχιος
Λειτουργός 
Πανεπιστημίου

Υπηρεσία Πληροφορικών 
Συστημάτων

Κεντρικά Κτήρια Καλλιπόλεως 75

Ελισσαίος Άγης
Προϊστάμενος 
Τεχνικών Υπηρεσιών

Τεχνικές Υπηρεσίες
Κτήριο Συμβουλίου- Συγκλήτου 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»

Κοφτερού Σταυριάνα
Γενική Διευθύντρια 
Διογένη

Εκκολαπτήριο Ιδεών «Διογένης» Πράσινο Άλσος

Κωνσταντίνου Μιχάλης Τεχνικός Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»

Νικολάου Χαράλαμπος Τεχνικός Τμήμα Φυσικής Κτήριο Σχολής ΘΕΕ

Σάββα Σάββας Ανώτερος Τεχνικός Τμήμα Χημείας Κτήριο Σχολής ΘΕΕ

Αριστοδήμου Βούλλα Γενικός Γραφέας
Υπηρεσία Πληροφορικών 
Συστημάτων

Κεντρικά Κτήρια Καλλιπόλεως 75

Κόκκινος Ανδρόνικος Τεχνικός Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
Κτήριο Συμβουλίου- Συγκλήτου 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»

Χάνσον Χασάπη Λώρα Γενικός Γραφέας
Τμήμα Μαθηματικών και 
Στατιστικής

Κτήριο Σχολής ΘΕΕ

Ν Ε Α

Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των δύο 

εκατομμυρίων φοιτητών που διακινή-

θηκαν στην Ευρώπη με το πρόγραμμα 

Erasmus, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ-

κήρυξε τη βράβευση ενός φοιτητή, από 

κάθε μία από τις 31 χώρες που συμμετέ-

χουν στο πρόγραμμα, “Success Story”. 

Από το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέβαλαν 

υποψηφιότητα  δύο φοιτητές, μία φοιτή-

τρια από το Τμήμα Ψυχολογίας και ένας 

φοιτητής από το Τμήμα Χημείας. Η φοι-

τήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας, Γιάννα 

Αρμοστή, η μοναδική από την Κύπρο, 

επιλέγηκε τελικά μεταξύ των 31 φοιτη-

τών στην Ευρώπη ως “Success Story”. 

Η Γιάννα Αρμοστή φοίτησε στο Πανεπι-

στήμιο Katholieke Universiteit  Leuven 

του Βελγίου στο αντίστοιχο Τμήμα Ψυχο-

λογίας κατά το ακαδημαϊκό έτος  2008-

2009.

Η περιγραφή της κινητικότητας, δηλαδή 

το “Success Story” της φοιτήτριάς μας, 

μαζί με τη φωτογραφία της, το έμβλημα 

και τη φωτογραφία του Πανεπιστημίου 

Κύπρου εμφανίζεται σε ειδική έκδοση 

του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης 

-  Erasmus (Life Long Learning Program - 

ERASMUS) της Ε.Ε., με τίτλο “I am one of 

the two million who did it”.

Η φοιτήτρια βραβεύθηκε σε ειδική εκδή-

λωση στο Lund της Σουηδίας που πραγ-

ματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2009, 

στο πλαίσιο του Συνεδρίου Erasmus της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο είχε 

προσκληθεί με έξοδα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.

Η υποστήριξη της υποψηφιότητας των 

πιο πάνω φοιτητών έγινε από το Γραφείο 

Διεθνών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθη-

σης (Erasmus) του Τομέα Διεθνών Σχέσε-

ων της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών 

Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε 

στις 20 Νοεμβρίου 2009 στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, το Φιλανθρωπικό και Κοινωφελές 

Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας Αμμοχώ-

στου παρέδωσε στον Πρύτανη, Καθηγητή 

Σταύρο Α. Ζένιο κληροδότημα 50 χιλιάδων 

ευρώ. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου σε 

ένα λιτό χαιρετισμό, υποδέχθηκε το Συμ-

βούλιο Κοινωνικής Μέριμνας Αμμοχώστου 

και ευχαρίστησε την Προεδρεύουσα κα 

Κλειώ Χατζηκώστα καθώς και τα υπόλοιπα 

παρευρισκόμενα μέλη του Συμβουλίου, κυ-

ρίες Ζοζίτα Μυράτ, Νέδα Ζωμενή και Φρέδη 

Γαλατοπούλου για την πρωτοβουλία να πα-

ραχωρήσουν το κληροδότημα στο Πανεπι-

στήμιο. Ο κ. Ζένιος, εξαίροντας τη συμβολή 

του Σωματείου στην ανάπτυξη της εθνικής, 

κοινωνικής, πολιτιστικής και πνευματικής 

ζωής του τόπου με την επιτυχή δράση του 

επί σειρά δεκαετιών, εξέφρασε την ελπίδα 

ότι κι άλλοι φορείς και προσωπικότητες θα 

ακολουθήσουν το παράδειγμα του Σωμα-

τείου Κοινωνικής Μέριμνας της κατεχόμε-

νης πόλης για έμπρακτη στήριξη του Ανώ-

τατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας.

Η Κοινωνική Μέριμνα Αμμοχώστου ιδρύθη-

κε το 1961. Με έσοδα από το ετήσιο Λαϊκό 

Πανηγύρι ίδρυσε και είχε θέσει σε λειτουρ-

γία μέχρι το 1974 (α) Οικοτροφείο για μα-

θήτριες  από την Καρπασία που φοιτούσαν 

στο Γυμνάσιο Αμμοχώστου, (β) Σχολή Ασκη-

σίμων Παιδιών και (γ) Δύο Νηπιοκομικούς 

Σταθμούς για παιδιά εργαζομένων μητέρων. 

Επίσης, η Κοινωνική Μέριμνα Αμμοχώστου 

χορήγησε σε άριστες απόφοιτες γυμνασί-

ου υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό. 

Μετά την τουρκική εισβολή η Κοινωνική Μέ-

ριμνα Αμμοχώστου αφιερώθηκε στη φρο-

ντίδα παιδιών εγκλωβισμένων και χορήγησε 

υποτροφίες σε 15 από αυτά.

Η κ. Νέδα Ζωμενή, μέλος του Σωματείου 

Κοινωνικής Μέριμνας, ανέφερε ότι κατά 

την τελευταία του συνεδρία, το Συμβούλιο 

αποφάσισε τη διάθεση των χρημάτων του 

ταμείου του για κάποιο κοινωφελή σκοπό 

κι ακολούθως τη διάλυση του Σωματείου. Η 

χειρονομία αυτή αποτελεί για μας ιδιαίτερα 

σημαντική πράξη με την οποία ολοκληρώ-

νουμε το κοινωνικό μας έργο, σημείωσε η κ. 

Ζωμενή.  

Πάντοτε πιστεύαμε και στηρίζαμε τους νέ-

ους εκεί που διαπιστώναμε πως υπήρχε η 

ανάγκη.  Διδαχτήκαμε μέσα από την προ-

σφορά μας πως η στήριξη προς τους νέους 

ήταν και είναι η σημαντικότερη και πιο προ-

σοδοφόρα επένδυση για το παρόν και το 

μέλλον. Η κ. Ζωμενή επεσήμανε παράλλη-

λα ότι το κληροδότημα θα διατίθεται κάθε 

ακαδημαϊκό έτος, αρχής γενομένης από την 

έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου Σεπτέμ-

βριος 2009-Ιούνιος 2010, μέχρις εξαντλήσε-

ώς του, σε ένα σπουδαστή ή σπουδάστρια 

του πρώτου και τελευταίου έτους φοίτησης 

στα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Η βράβευση αυτή, διευκρίνισε η κ. Ζωμενή, θα 

αφορά τους φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται 

από εκτοπισμένη οικογένεια από την Πόλη 

και κατεχόμενη Επαρχία Αμμοχώστου και 

εξασφαλίζουν την υψηλότερη ακαδημαϊκή 

επίδοση μεταξύ των δικαιούχων φοιτητών ή 

φοιτητριών για το οριζόμενο έτος.

Στην τελετή παράδοσης του κληροδοτήμα-

τος παρέστησαν εκτός από τα μέλη του Συμ-

βουλίου της Κοινωνικής Μέριμνας Αμμοχώ-

στου, οι σύζυγοι των Μελών του Συμβου-

λίου, ο δικηγόρος του Σωματείου Μιχάλης 

Κλεόπας, ο φιλόλογος Παύλος Χατζημάρκου 

και από τη διεύθυνση της Τράπεζας Κύπρου, 

ο κ. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ο οποίος χει-

ριζόταν τους λογαριασμούς του Σωματείου.  

Επίσης, παρόντες ήταν ο Αντιπρύτανης Ακα-

δημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Κώστας 

Χριστοφίδης και ο Αναπληρωτής Κοσμήτο-

ρας της Φιλοσοφικής Σχολής, Αναπληρωτής 

Καθηγητής Martin Hinterberger.  

Ο κ. Hinterberger ευχαρίστησε το Σωματείο 

για τη μεγάλη εμπιστοσύνη με την οποία 

τιμά τη Φιλοσοφική Σχολή, λέγοντας ότι 

είναι άξιοι της τιμής και της ευγνωμοσύνης 

μας οι ευεργέτες για την προσφορά τους 

προς την εκπαίδευση. Το ιδεολογικό πνεύμα 

της ευεργεσίας, πρόσθεσε ο κ. Hinterberger, 

χρειάζεται σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, διότι 

αποτελεί πλέον εθνική επιταγή και κοινωνι-

κό χρέος να κρατήσουμε ζωντανά τα κληρο-

δοτήματα. Οι υποτροφίες που προέρχονται 

από το κληροδότημα θα αποτελούν σημαν-

τική οικονομική βοήθεια και ταυτόχρονα 

θα παρέχουν ένα ισχυρό πρόσθετο κίνητρο 

στους επιλέξιμους φοιτητές για να αφοσι-

ωθούν στα γράμματα, την ιστορία και γενι-

κότερα τον πολιτισμό, τους τόσο σημαντι-

κούς παράγοντες για τη διαμόρφωση ενός 

καλύτερου αύριο για την Κύπρο, κατέληξε 

ο Αναπλ. Κοσμήτορας. Ως απόδοση του ελά-

χιστου φόρου τιμής και βαθιάς ευγνωμοσύ-

νης προς το Σωματείο Κοινωνικής Μέριμνας 

Αμμοχώστου, η Κοσμητεία αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να φροντίζει για τη σωστή δια-

χείριση του κληροδοτήματος. 

Ν Ε Α
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Ο όμιλος τέχνης διοργάνωσε για 11η  φορά ενδοπανεπιστημακό 

διαγωνισμό τέχνης με ελεύθερο θέμα. Στο διαγωνισμό έλαβαν 

μέρος φοιτητές από όλες τις Σχολές που απαρτίζουν το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου με 23 έργα. Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν την 

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009, υπό την παρουσία του Αντιπρύτανη  

κ. Κωνσταντίνου Χριστοφίδη. 

Ο όμιλος τέχνης του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 1995 

από φοιτητές που αγαπούσαν και είχαν πάθος για την τέχνη, επει-

δή επιθυμούσαν να συνεισφέρουν με έναν δημιουργικό τρόπο 

στα πολιτιστικά και εικαστικά δρώμενα τόσο του Πανεπιστημίου 

όσο και του τόπου. Αυτή τη στιγμή ο όμιλος αριθμεί γύρω στα 

120 μέλη, τα οποία έχουν τακτικές εβδομαδιαίες συναντήσεις.  

Σκοπός του ομίλου είναι να δώσει την ευκαιρία στον κάθε φοι-

τητή να εκφράσει τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς 

του και να αποδώσει στο χαρτί την δική του έμπνευση. Του δίνει 

την ευκαιρία να ξεφύγει από την ρουτίνα των μαθημάτων και να 

αφεθεί στα θαυμαστό και ωραίο κόσμο της τέχνης.

Οι δραστηριότητες του ομίλου τέχνης επεκτείνονται τόσο σε 

κοινωνικές όσο και σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.  Αυτό απο-

δεικνύει και η ενεργός συνεισφορά του στο πλαίσιο του Ραδιο-

μαραθωνίου αλλά και οι επισκέψεις των μελών του ομίλου στην 

παιδιατρική πτέρυγα του Μακαρείου νοσοκομείου για απασχό-

ληση των παιδιών. Στο πλαίσιο της εικαστικής του δραστηριότη-

τας, ο όμιλος τέχνης διοργανώνει τον ενδοπανεπιστημιακό δια-

γωνισμό τέχνης.  Προσπαθεί έτσι να δώσει την ευκαιρία στους 

φοιτητές να επιδείξουν το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους 

στο τομέα της Τέχνης.

Αυτή τη χρονιά στο πλαίσιο του διαγωνισμού που οργάνωσε 

ο όμιλος υπήρξαν 23 συμμετοχές. Η κριτική επιτροπή, η οποία 

απαρτιζόταν από τους ζωγράφους και καθηγητές τέχνης, Πολυ-

ξένη Αραπάκη, Γιάννη Τερέντη και Αθηνά Κυριακού, βρέθηκε 

σε πολύ δύσκολη θέση.  Αν και η προκήρυξη του διαγωνισμού, 

προέβλεπε την απονομή τριών βραβείων, οι κριτές επέλεξαν 5 

έργα τα οποία τιμήθηκαν με την απονομή χρηματικών βραβεί-

ων. Ευχή των μελών του ομίλου είναι στο μέλλον ο θεσμός αυ-

τός να ενισχυθεί με όλο και περισσότερες συμμετοχές φοιτητών 

των οποίων το κίνητρο να είναι όχι το χρηματικό βραβείο αλλά 

η αγάπη για την τέχνη και η θέληση για την καλλιέργεια του τα-

λέντου τους.

Τα βραβεία που απενεμήθηκαν είναι:

1ο βραβείο: Γεωργία Καραολή (ΨΥΧ)  για  το έργο της 

«alchemical elements»

2o  βραβείο: Σάββας Αβραάμ (ΨΥΧ) για το έργο του 

«eye to eye.. but?»

3o βραβείο: Στυλιανή Βλαστάκη (ΒΙΟ) για το έργο της 

«H ιδεολογία του εθνικισμού»

Το 4o βραβείο μοιράζονται ο Μάριος Κυριάκου (ΟΙΚ) για το έργο 

του «guardian elf»  

και η Παντελίτσα Καρνάου (ΕΠΑΔ) για το έργο της 

«Για ένα πουκάμισο αδειανό για μιαν Ελένη..»

Το 1ο βραβείο.

Το 2ο βραβείο.

Το 3ο βραβείο.



9

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α

Το Γραφείο Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ως 

στόχο να στηρίζει και να βοηθά καθημερινά φοιτητές που επιθυ-

μούν Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπευτική στήριξη και καθοδή-

γηση. Οι φοιτητές μπορούν να εκφραστούν και να συζητήσουν 

όλα τα θέματα  που πιθανόν να τους απασχολούν.

Κάποιες από τις  δυσκολίες που συχνά αντιμετωπίζουν οι φοιτητές 

περιλαμβάνουν κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα 

στις διαπροσωπικές σχέσεις, δυσκολίες προσαρμογής στη φοιτητι-

κή κοινότητα και φοιτητικές δραστηριότητες, οικογενειακές δυσκο-

λίες, ακαδημαϊκό άγχος και προβλήματα μελέτης, αυτοκαταστροφι-

κή συμπεριφορά, σύγχυση για σημαντικές αποφάσεις, κρίση ταυ-

τότητας και άλλα που κατά συνέπεια επηρεάζουν την Ακαδημαϊκή 

τους σταδιοδρομία, και την προσωπική/κοινωνική ανάπτυξη. 

Το Γραφείο Συμβουλευτικής διοργανώνει παρουσιάσεις και ερ-

γαστήρια με θέματα που αφορούν την ψυχική και σωματική 

υγεία, προσωπικές και οικογενειακές σχέσεις και κοινωνικά θέ-

ματα που απασχολούν τους φοιτητές/τριες και, παράλληλα, κατά 

διαστήματα  ετοιμάζει και διανέμει ενημερωτικό υλικό στο χώρο 

του Πανεπιστημίου. 

Πληροφορίες: 

http://www.ucy.ac.cy/goto/acafsw/el-GR/CounselingOffice.aspx 

Επικοινωνία: 

Δρ Μάριος Αργυρίδης, Υπεύθυνος Γραφείου Συμβουλευτικής, 

τηλ. 2289 4053, ηλ. διεύθυνση: argyrides.marios@ucy.ac.cy 

Μέσα στο πλαίσιο της  εκστρατείας 

προώθησής  στο εξωτερικό που είχαν 

αναλάβει οι διδάσκοντες και οι φοι-

τητές του Προγράμματος ΜΒΑ να το 

προωθήσουν στο εξωτερικό, πραγμα-

τοποίησαν αποστολή στην Κίνα από 

τις 2 - 8 Ιουλίου κατά την οποία έγιναν 

παρουσιάσεις του Πρόγραμματος ΜΒΑ 

και των Προπτυχιακών Προγραμμάτων 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οικοδε-

σπότης ήταν το Zhejiang University στο 

Hangzhou City κοντά στην Σαγκάη.

Μέλη της αποστολής ήταν οι Υπεύθυνοι 

Καθηγητές του Προγράμματος ΜΒΑ Δρ 

Γιώργος Χατζηνικόλας και Ανδρέας Σω-

τηρίου και ο Προϊστάμενος  της Υπηρε-

σίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του 

Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Γρηγόρης 

Μακρίδης. 

Κατά τα τρία χρόνια της λειτουργίας 

του, το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου παρακολούθησαν φοιτη-

τές που προέρχονται από 12 χώρες. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου 

Κύπρου μπορείτε να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του Προγράμματος www.

mba.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσετε 

στο τηλ. 2289 2400 είτε να αποστείλε-

τε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

mba@ucy.ac.cy. 

Πραγματοποιήθηκε από τις 5-6 Σε-

πτεμβρίου σε ξενοδοχείο στην Πάφο, 

το σεμινάριο με τίτλο “UCY MBA Team 

Building” με τη συμμετοχή των νέων με-

ταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμ-

ματος ΜΒΑ και καθηγητών του Προ-

γράμματος. Στόχοι του σεμιναρίου, το 

οποίο οργανώθηκε από το Πρόγραμμα 

ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, ήταν 

μεταξύ άλλων η καλύτερη γνωριμία 

των φοιτητών και καθηγητών  και η δη-

μιουργία ομαδικού πνεύματος μεταξύ 

των φοιτητών.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι φοι-

τητές αντιμετώπισαν διάφορες σωμα-

τικές και πνευματικές προκλήσεις, στο 

πλαίσιο των ασκήσεων που τους δόθη-

καν. Οι προκλήσεις αυτές αντιμετωπί-

στηκαν με επιτυχία από τους συμμετέ-

χοντες μέσω ομαδικής προσπάθειας. Η 

ευχάριστη αυτή εμπειρία είχε ως αποτέ-

λεσμα την ανάπτυξη εμπιστοσύνης με-

ταξύ των φοιτητών και την κατανόηση 

των βασικών αρχών της διοίκησης, όπως 

είναι η ηγεσία, ο προγραμματισμός, ο 

καταμερισμός εργασίας, ο συντονισμός, 

και η αλληλοεκτίμηση.

Το ενδιαφέρον που έχει επιδειχθεί για το 

μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ στην τέ-

ταρτη τώρα χρονιά λειτουργίας του ήταν 

μεγάλο, όπως διαφάνηκε από τον αριθ-

μό αιτήσεων που δέχθηκε το Πρόγραμ-

μα. Αυτή τη στιγμή προσφέρονται ακρο-

ατήρια μερικής φοίτησης, στην Αγγλική 

και Ελληνική γλώσσα, στα οποία η μέση 

εργασιακή πείρα των συμμετεχόντων 

ανέρχεται στα 9 χρόνια και ακροατήριο 

πλήρους φοίτησης, στην Αγγλική γλώσ-

σα. Το εύρος των ακαδημαϊκών κλάδων 

και εμπειριών των φοιτητών ΜΒΑ απο-

τελούν βασικά συστατικά για τη δημι-

ουργία ενός περιβάλλοντος ανταλλαγής 

ιδεών με σκοπό τη προώθηση της γνώ-

σης και καινοτομικών πρακτικών στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα 

παρακολουθούν συνολικά 265 φοιτητές 

από 14 χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες αποτεί-

νεσθε  στα τηλέφωνα 2289 2400 καθη-

μερινά και στην ιστοσελίδα www.mba.

ucy.ac.cy. 
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23 Ιουλίου 2009. Η αρχή για ένα 

συναρπαστικό καλοκαίρι γεμάτο 

εμπειρίες, γνωριμίες και διασκέ-

δαση στην πανέμορφη Χαϊδελ-

βέργη!

Την ευκαιρία για αυτό το εκπαι-

δευτικό και συνάμα ψυχαγωγικό 

ταξίδι μας παρείχαν τα μαθήματα 

της γερμανικής γλώσσας του Παν-

επιστημίου και η καθηγήτριά μας 

κ. Annedoris Baumann, εκπρόσω-

πος του DAAD στην Κύπρο. Μετά 

από την υποβολή αιτήσεως στο 

DAAD, εξασφαλίσαμε υποτροφία 

η οποία κάλυψε τα βασικά έξοδα 

της διαμονής μας στη Γερμανία.

Από την πρώτη στιγμή η Χαϊδελ-

βέργη κατέκτησε τις καρδιές μας 

με τη φυσική της ομορφιά, την 

επιβλητική αρχιτεκτονική και τη 

ρομαντική της ατμόσφαιρα. Σύν-

τομα, στην καθημερινότητά μας 

εντάχθηκαν και τα πρωινά μαθήματα που μας έδωσαν την ευ-

καιρία να βελτιώσουμε τις ικανότητές μας στη γερμανική γλώσ-

σα, να γνωρίσουμε τον γερμανικό πολιτισμό και να έρθουμε 

σε επαφή με άτομα από όλο τον κόσμο. Τα απογεύματα, οι ξέ-

γνοιαστες περιδιαβάσεις μας στα 

στενά δρομάκια της πόλης υπήρ-

ξαν αφορμή να γνωρίσουμε τη 

γερμανική κουλτούρα και την ίδια 

την πόλη. Το «Μονοπάτι των Φιλο-

σόφων» με την πανοραμική θέα, 

το καταπράσινο λιβάδι στις όχθες 

του ποταμού Neckar, η ρομαντική 

Παλιά Γέφυρα και το μεσαιωνικό 

Κάστρο θα μείνουν ανεξίτηλα στη 

μνήμη μας. Τα Σαββατοκύριακα, 

οι οργανωμένες εκδρομές εκτός 

Χαϊδελβέργης (Στρασβούργο, 

Στουτγγάρδη, Κολονία κ.ά.) μας 

προσέφεραν αξέχαστες στιγμές 

διασκέδασης. 

Απαραίτητο συστατικό για τις 

ευχάριστες στιγμές μας ήταν η 

καλή-πολυεθνική παρέα! Το μεση-

μεριανό γεύμα στο εστιατόριο του 

πανεπιστημίου, τα κυριακάτικα 

πικ-νικ στον Neckar, οι βραδινές 

έξοδοι στα μπαράκια της Untererstasse και τα πάρτυ, συνετέλε-

σαν στο να δημιουργηθούν στενοί δεσμοί φιλίας με τους υπό-

λοιπους συμμετέχοντες. Τώρα πια ξέρουμε ότι ταξιδεύοντας στο 

εξωτερικό θα έχουμε κάποιο δικό μας άτομο να μας περιμένει!!!

Ν Ε Α  Α Π Ο  Τ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Η Βιβλιοθήκη είναι η πρώτη από τις Υπηρεσίες μας που συμμετέχει 

στη διαδικασία για επίτευξη της ανώτερης διάκρισης, «Αναγνώριση για 

την Επιχειρηματική Αριστεία» η οποία απονέμεται από τον Ευρωπαϊκό  

Οργανισμό Διοίκησης Ποιότητας EFQM. Αυτό το επιδιώκουμε διότι πι-

στεύουμε ότι η Βιβλιοθήκη μας είναι από κάθε άποψη έτοιμη να αξιοποι-

ήσει τα οφέλη μιας τόσο σημαντικής προσπάθειας αλλά ταυτόχρονα  να 

επιτύχει μια πολύ καλή αξιολόγηση, κάτω από το συντονισμό που έχει 

ανατεθεί στο Διευθυντή Βιβλιοθήκης και τα στελέχη του με την υποστήρι-

ξη του Γραφείου Διασφάλισης Ποιότητας.

Η αξιολόγηση της Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιηθεί από τις 25-26 Νοεμ-

βρίου 2009, από ομάδα τριών έμπειρων αξιολογητών του EFQM. Κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψής τους στη Βιβλιοθήκη, οι αξιολογητές συνομιλών-

τας με τα στελέχη της Βιβλιοθήκης, θα αξιολογήσουν  κατά πόσον η Βιβλι-

οθήκη μπορεί να τύχει της διάκρισης «Αναγνώριση για την Επιχειρηματι-

κή Αριστεία». Αν η αξιολόγηση είναι επιτυχής, τόσο η Βιβλιοθήκη αλλά 

και το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα επιτύχουν μια σημαντική Ευρωπαϊκή Δι-

άκριση και θα έχουν αποκομίσει σημαντικά οφέλη από τη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα αυτό.

Επί του πιεστηρίου!

Ενώ το παρόν τεύχος της Κοινότητας βρι-

σκόταν υπό έκδοση, οι αξιολογητές του Ευ-

ρωπαϊκού Οργανισμού Διοίκησης Ποιότητας 

EFQM μας ενημέρωσαν ότι η Βιβλιοθήκη αξι-

ολογήθηκε επιτυχώς και της απονεμήθηκε 

η διάκριση Recognized for Excellence, 3 star! 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα διαβάσετε 

στο επόμενο τεύχος. 
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Ταχύρρυθμα Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Εξάμηνο Αρ. Μαθημάτων Αρ. Φοιτητών Φοιτητοώρες

1. Εαρινό 2005-06 6 50 186

2. Χειμερινό 2006-07 6 39 179

3. Εαρινό 2006-07 8 122 450

4. Χειμερινό 2007-08 12 261 1221

5. Εαρινό 2007-08 11 174 881

6. Χειμερινό 2008-09 9 153 706

7. Εαρινό 2008-09 7 123 705

8. Χειμερινό 2009-10 12 189 695

Σύνολο 71 1.111 5.023

Ταχύρρυθμα Εισαγωγικά Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εξάμηνο Αρ. Μαθημάτων Αρ. Φοιτητών Φοιτητοώρες

1. Χειμερινό 2006-07 6 69 1035

2. Χειμερινό 2007-08 6 63 945

3. Χειμερινό 2008-09 6 27 405

4. Χειμερινό 2009-10 6 47 705

Σύνολο 24 206 3.090

Εισαγωγή στις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης

Εξάμηνο Αρ. Μαθημάτων Αρ. Φοιτητών Φοιτητοώρες

1. Χειμερινό 2007-08 29 554 666

2. Χειμερινό 2008-09 10 42 42

3. Χειμερινό 2009-10 6 104 99

Σύνολο 45 700 807

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το 

Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης προσφέ-

ρει μαθήματα στους φοιτητές του Πανεπι-

στημίου. Ευρύτερος στόχος του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

είναι να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε 

θέματα μάθησης προσφέροντας μαθήμα-

τα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

φοιτητών. Για την ανάπτυξη του στόχου 

αυτού, το Κέντρο συνεργάζεται με τη Βιβλι-

οθήκη, την Υπηρεσία Πληροφορικών Συ-

στημάτων και την Υπηρεσία Σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας

Από την ημέρα λειτουργίας του το ΚΕ.ΔΙ.

ΜΑ. με τους συνεργάτες του έχουν προ-

σφέρει συνοπτικά τον ακόλουθο αριθμό 

μαθημάτων:

Πληροφορίες: 

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

Ν Ε Α  ΤΟΥ Κ Ε.Δ Ι.Μ Α.

Σκοπός του Κέντρου Διδασκαλίας και Μά-

θησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) είναι η υποστήριξη/ανά-

πτυξη της διδασκαλίας/ μάθησης ούτως 

ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις σύγχρο-

νες ανάγκες και σε διεθνώς συμβατά και 

ανταγωνίσιμα κριτήρια ποιότητας.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το 

Κέντρο δραστηριοποιείται στους ακό-

λουθους τομείς που αφορούν τη διδα-

σκαλία/μάθηση:

1.  Ετοιμάζει και επεξεργάζεται το Ερω-

τηματολόγιο Αξιολόγησης,

2.  Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινά-

ρια για τους διδάσκοντες,

3.  Εμπλέκεται στην υλοποίηση της πολι-

τικής τηλεμάθησης του ΠΚ,

4.  Διοργανώνει ταχύρρυθμα μαθήματα 

ανάπτυξης δεξιοτήτων για φοιτητές, και

5.  Ετοιμάζει και επεξεργάζεται διαγνω-

στικά ερωτηματολόγια προς πρωτο-

ετείς φοιτητές.

Για την περαιτέρω ανάπτυξη του Κέντρου 

το Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. έχει εισηγηθεί 

προς τις Πρυτανικές Αρχές τα ακόλουθα:

1.  Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης:

  Ηλεκτρονική διεξαγωγή του Ερωτη-

ματολογίου μέσω του συστήματος 

BannerWeb. 

2.  Προγραμματισμός νέων δραστηρι-

οτήτων: 

  Σειρά Εισαγωγικών Μαθημάτων 

για Νέους Φοιτητές: Σκοπός των μα-

θημάτων είναι η κάλυψη κενών που 

έχουν πρωτοετείς φοιτητές πριν την 

έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς. 

  Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο: 

Σκοπός του Δελτίου είναι η ενημέρω-

ση της Πανεπιστημιακής κοινότητας 

για τις δραστηριότητες του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

και η προώθηση άρθρων και ερευνών 

σε θέματα διδασκαλίας / μάθησης. 

  Σεμινάρια για νέους διδάσκοντες 

κατά την εβδομάδα προσανατο-

λισμού: Καθ’ όλη την εβδομάδα θα 

διεξάγονται σεμινάρια που θα καλύ-

πτουν, (α) πρακτικά θέματα- θέματα 

πληροφόρησης, και (β) θέματα διδα-

σκαλίας/μάθησης. 

  Εργοδότηση φοιτητών σε βοηθητικό 

έργο: Για να προσφέρουν γραμματειακό 

/ βοηθητικό έργο σε διδάσκοντες βάζο-

ντας, για παράδειγμα, υλικό στο WebCT, 

ετοιμάζοντας σημειώσεις κτλ. 

Πληροφορίες: http://www.ucy.ac.cy/~kedima.
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Το συνέδριο EAAOP2 – (European 

Conference on Environmental 

Applications of Advanced Oxida-

tion Processes) το οποίο πραγμα-

τοποιήθηκε από τις 9-11 Σεπτεμ-

βρίου στην Κύπρο αποτελεί το 

δεύτερο συνέδριο που πραγμα-

τοποιείται με θέμα την εφαρμογή 

των προηγμένων διεργασιών χη-

μικής οξείδωσης στα αστικά λύ-

ματα, βιομηχανικά απόβλητα κα-

θώς και στα φυσικά νερά σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Διοργανώθηκε από το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου (Τμήμα Πολιτικών Μηχα-

νικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος), το 

Πολυτεχνείο Κρήτης και το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ως γνωστό, 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα 

πέντε χρόνων, η ύπαρξη ξενοβιοτικών 

ενώσεων στα αστικά λύματα, στα βιομη-

χανικά απόβλητα καθώς και στα φυσικά 

νερά, αποτελεί μια νέα κατηγορία ρύπων 

που όπως έχει αποδειχθεί σχετίζονται με 

την εκδήλωση διαφόρων αρνητικών επι-

πτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον. Πολλές μελέτες έχουν απο-

δείξει ότι οι συμβατικές βιολογικές μέθο-

δοι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων δεν 

είναι ικανές να αποικοδομήσουν πλήρως 

τα υπολείμματα των χημικών αυτών ενώ-

σεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιστημονική 

κοινότητα έχει στρέψει την προσοχή της 

στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή προ-

ηγμένων οξειδωτικών διεργασιών για την 

απομάκρυνση ή ακόμα και την πλήρη 

ανοργανοποίηση των ρύπων. 

Το συνέδριο στόχευε στην παρουσίαση 

των διαφόρων επιστημονικών 

ευρημάτων αλλά και στη συζή-

τηση των διαφόρων τάσεων και 

μελλοντικών προκλήσεων που 

ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια 

την επιστημονική κοινότητα στο 

θέμα επεξεργασίας των νερών και 

υγρών αποβλήτων. Τα μέλη της 

οργανωτικής επιτροπής του τρι-

ήμερου αυτού συνεδρίου ήταν: ο 

Δρ Δ. Μαντζαβίνος (Πολυτεχνείο 

Κρήτης), η Δρ Δ. Κάσινου (Πανεπιστήμιο 

Κύπρου), ο Δρ Ι. Πούλιος (Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο), ο Δρ Ν. Καλογεράκης 

(Πολυτεχνείο Κρήτης) και ο Δρ Α. Ευ-

σταθίου (Πανεπιστήμιο Κύπρου). Το 

πρόγραμμα του συνεδρίου προσείλκυσε 

περισσότερους από εκατόν πενήντα επι-

στήμονες διεθνούς φήμης από τριάντα 

δύο χώρες οι οποίοι δραστηριοποιούνται 

στον τομέα αυτό. Το συνέδριο τέθηκε 

υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μ. 

Πολυνείκη. 

Συμφωνία συνεργασίας για τεχνολογι-

κή και επιστημονική συνεργασία υπέ-

γραψαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων στις 22 Οκτωβρίου 2009.

Η υπογραφή της Συμφωνίας συνεργα σίας 

έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα 

«Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία», που 

πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου. Τη Συμφωνία συνεργασίας υπέγρα-

ψαν εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η αρμόδια 

Υπουργός κ. Σωτηρούλα Χαραλάμ πους 

και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου 

ο Πρύτανης Σταύρος Α. Ζένιος.

Στο χαιρετισμό της κατά την εκδήλωση 

η Υπουργός Εργασίας τόνισε πως η υπο-

γραφή της Συμφωνίας συνεργασίας είναι 

ένα θετικό παράδειγμα των δυνατοτήτων 

που υπάρχουν ώστε το ερευνητικό έργο 

έμπρακτα να συμβάλει στη βελτίωση της 

καθημερινότητας του πολίτη.

Σημείωσε επίσης πως το ενδιαφέρον και 

η ευαισθητοποίηση του Πανεπιστημίου 

Κύπρου στα θέματα ασφάλειας και υγεί-

ας επιβεβαιώνονται με την ετοιμασία της 

πολιτικής του στα θέματα αυτά.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου στον χαι-

ρετισμό του ανέφερε ότι υπάρχουν ήδη 

κοινά ερευνητικά προγράμματα μεταξύ 

του Υπουργείου Εργασίας και του Πανε-

πιστημίου Κύπρου που αφορούν στη μέ-

τρηση των βιομηχανικών ρύπων και των 

αντίκτυπών τους πάνω σε θέματα υγείας. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Παν-

επιστημίου κ. Χάρης Χαραλάμπους ανέ-

φερε πως το κεντρικό σημείο της συμ-

φωνίας συνεργασίας είναι η ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας μεταξύ δυο εταίρων, όπου 

ο ένας είναι ο επίσημος και ο κατ’ εξοχήν 

φορέας αυτής της τεχνογνωσίας και ο 

άλλος έχει την επιστημονική δυνατότητα 

να την αναπτύξει και να συνεισφέρει σε 

πρωτοποριακές ιδέες, επαληθευμένες 

μέσα από την έρευνα.

Στην εκδήλωση έγινε παρουσίαση του 

θέματος «Ασφάλεια και Υγεία στην Εργα-

σία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου» από τον 

Αναπληρωτή Καθηγητή Βίκτωρα Ρουδο-

μέτωφ, Μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Υπουργός Εργασίας επισκέφθηκε ακο-

λούθως ερευνητικά εργαστήρια της Σχολής 

Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών. 

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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Τα Tμήματα Βυζαντινών και Νεοελληνικών 

Σπουδών αφενός και Αγγλικών Σπουδών 

αφετέρου διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυ-

χία  την 7η Συνάντηση Μεσογειακής Μορ-

φολογίας  (7th Mediterranean Morphology 

Meeting) οι εργασίες της οποίας πραγμα-

τοποιήθηκαν από τις 10-13 Σεπτεμβρίου 

2009 στην αίθουσα Καστελιώτισσα της 

Λευκωσίας. Οι συναντήσεις αυτές προσελ-

κύουν ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο 

και αποτελούν ένα αναγνωρισμένο πλέον 

βήμα ανταλλαγής απόψεων ερευνητών 

διαφόρων σχολών και μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων της μορφολογίας. Το συνέ-

δριο, που διεξάγεται ανά διετία, διοργανώ-

νεται από διαφορετικά πανεπιστήμια της 

Μεσογείου. Οι προηγούμενες συναντήσεις 

είχαν φιλοξενηθεί από άλλες μεσογειακές 

χώρες όπως Ελλάδα, Γαλλία, Μάλτα, Ιταλία 

και Ισπανία. Η μόνιμη επιστημονική επιτρο-

πή του συνεδρίου αποτελείται από τους 

Καθηγητές:  Αγγελική Ράλλη (Πανεπιστήμιο 

Πάτρας), Sergio Scalise (University of Bolo-

gna) και  Geert Booij (University of Leiden), 

ενώ στην τοπική οργανωτική επιτροπή του 

Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχαν οι συ-

νάδελφοι, Φωτεινή Κουτσούγερα από το 

Tμήμα Αγγλικών Σπουδών  και Μαριάννα 

Κατσογιάννου από το Tμήμα Βυζαντινών 

και Νεοελληνικών Σπουδών.

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα 

«Τριπλός Έλικας Γνώσης της Λευκωσίας: 

Προκλήσεις και Ευκαιρίες» πραγματο-

ποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου στο Πανεπι-

στήμιο Κύπρου. Η εκδήλωση εντασσόταν 

κάτω από την ευρωπαϊκή διοργάνωση 

Open Days 2009 και η συζήτηση επικεν-

τρώθηκε στο πως η συνεργασία φορέων 

από την τοπική αυτοδιοίκηση, την έρευ-

να και τις επιχειρήσεις μπορεί να αποτε-

λέσει σημαντικό παράγοντα οικονομικής 

ανάπτυξης, ευημερίας και κοινωνικής συ-

νοχής. Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν 

το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.

Κύριοι εισηγητές στη συζήτηση ήταν  ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

καθηγητής Σταύρος Ζένιος, ο Αντι-

πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΕΒ, κ. Χρίστος 

Μιχαηλίδης και ο Διευθυντής της IBM 

Κύπρου κ. Κυριάκος Κόκκινος. Κλήθη-

καν επίσης να τοποθετηθούν ο Πρύ-

τανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

καθηγητής Μιχάλης Ατταλίδης, η Αντι-

πρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας κ. Έλενα 

Τάνου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

IMH, εκδότης του IN-Business κ. Γιώρ-

γος Μιχαήλ. Την εισαγωγή στο θέμα και 

τον συντονισμό της συζήτησης έκανε ο 

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης, Εκτελεστικός 

Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου 

Κύπρου.

Οι συμμετέχοντες έθιξαν τη σημασία ανα-

ζήτησης μηχανισμών για τη δημιουργία 

κουλτούρας καινοτομίας, την καλ λιέργεια 

του κοινωνικού κεφαλαίου καθώς και την 

ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για τα 

οφέλη που αποφέρει η επένδυση στην 

έρευνα και καινοτομία.

Τα λεπτομερή πορίσματα της συζήτησης 

θα δημοσιευθούν σε μορφή αναφοράς 

και θα αποσταλούν στις Βρυξέλλες. Ο 

στόχος της αναφοράς θα είναι να κατα-

γράψει την υφιστάμενη κατάσταση όπως 

έχει παρουσιαστεί και να δώσει τις κατευ-

θυντήριες γραμμές  σε σχέση με τα επό-

μενα βήματα ενίσχυσης της Περιφέρειας 

Γνώσης της Λευκωσίας μέσω συγκεκρι-

μένων δράσεων, να παρουσιάσει δηλα-

δή, τις κατευθυντήριες γραμμές για την 

οικονομική ανάπτυξη μέσω της τριπλής 

συνεργασίας. 

Πληροφορίες: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύ-

πρου, τηλ. 22 89 42 94

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

Ο Διευθυντής της ΙΒΜ Κύπρου κ. Κυριάκος Κόκκινος απευθύνεται στο κοινό που παρακολούθησε τη 

συζήτηση. Διακρίνονται επίσης ο Πρύτανης Καθηγητής Σταύρος Ζένιος, ο Αντιπρόεδρος της ΟΕΒ  

κ. Χρίστος Μιχαηλίδης και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Δρ. Γρηγόρης 

Μακρίδης.
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Τη δημοφιλή έκθεση φωτογραφίας με τίτλο, Φωτογραφίζοντας 

την Αμερική, η οποία ταξίδεψε για πρώτη φορά στην Κύπρο, φι-

λοξένησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με την Πρε-

σβεία των ΗΠΑ στην Λευκωσία, στο πλαίσιο της πολιτιστικής του 

προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο.

Η έκθεση φωτογραφίας άνοιξε τις πύλες της στο κοινό τη Δευτέ-

ρα, 9 Νοεμβρίου 2009 στον προθάλαμο της Αίθουσας Τελετών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσαν ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Σταύρος Α. Ζένιος και ο 

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο Φράνκ Ουρμπάντσικ.

Στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου τόνισε ότι η 

διοργάνωση της έκθεσης φωτογραφίας με την Αμερικανική Πρε-

σβεία στην Κύπρο αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι το Παν-

επιστήμιο Κύπρου, αποτελεί έναν χώρο ανταλλαγής ιδεών και 

πολιτιστικής δημιουργίας. 

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ κ. Φράνκ Ουρμπάντσικ ευχαρίστησε θερμά 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη φιλοξενία της έκθεσης Φωτο-

γραφίζοντας την Αμερική, η οποία, όπως ανέφερε, αφηγείται την 

αμερικάνικη ιστορία μέσω της τέχνης, παρέχοντας την μοναδική 

ευκαιρία στους επισκέπτες να αντιληφθούν το χαρακτήρα, τα 

ιδεώδη και τις φιλοδοξίες των ΗΠΑ. 

Η έκθεση αυτή, που παρουσιάζει τη «βιτρίνα» της πολιτιστικής 

κληρονομιάς των ΗΠΑ,  αποτελείται από 40 φωτογραφίες, που 

απεικονίζουν ήδη υπάρχοντα ιστορικά έργα της αμερικανικής 

τέχνης, συμπεριλαμβανομένων έργων ζωγραφικής, χειροτεχνί-

ας, γλυπτικής, φωτογραφίας και αρχιτεκτονικής. 

Η έκθεση χρησιμοποιεί την τέχνη ως καταλύτη για τη μελέτη της 

Αμερικής, αποτυπώνοντας τα πολιτιστικά, πολιτικά και ιστορικά 

νήματα που έχουν υφάνει τη δομή του Αμερικανικού έθνους με 

την πάροδο του χρόνου. 

Οι φωτογραφίες παρουσιάζουν από πρώιμα έργα ιθαγενών  

Ινδιάνων μέχρι αριστουργήματα σημαντικών ζωγράφων του 

19ου και 20ου αιώνα, όπως η Μαίρη Κάσατ και Τόμας Χαρτ Μπέ-

ντον και από έργα φωτογράφων όπως ο Γουόκερ Έβανς και η 

Ντοροθέα Λάνγκ, μέχρι σχέδια και κτήρια αρχιτεκτόνων όπως ο 

Φράνκ Λόιντ Ράιτ και Γουίλιαμ Βαν Άλεν. 

Την εν λόγω έκθεση, η οποία παρέμεινε ανοικτή για το κοινό μέ-

χρι και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2009, επισκέφθηκε πλή-

θος κόσμου. 

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



Με ένα πολύ πρωτότυπο και ενδιαφέρον 

θέμα άρχισε τις διαλέξεις του το Ζηνώ-

νειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στη Λάρ-

νακα, το οποίο συνεχίζει για 11η χρονιά 

το πρόγραμμα των  ανοικτών διαλέξεων, 

από μέλη του Διδακτικού και Ερευνητι-

κού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου και άλλων Πανεπιστημίων.

Η Τελετή Έναρξης του 11ου χρόνου που 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 14 Οκτω-

βρίου 2009 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 

του Ιερού Ναού Αγίου Λαζάρου Λάρνακας 

είχε θέμα: «Ο κοινωνικός τύπος του χώρκα-

του και η σημασία του».  Εισηγητής ήταν 

ο κ. Καίσαρας Μαυράτσας, Αναπληρωτής 

Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, και συντονιστής 

ο Δρ Βάσος Θ. Οικονόμου, Παθολόγος-

Καρδιολόγος, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλ-

λόγου Αμμοχώστου «Γαληνός».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μαυράτσας έθεσε 

ορισμένες βάσεις για την πολιτισμική, την 

αισθητική και κυρίως την κοινωνιολογική 

ανάλυση των εννοιών του χωριάτη και 

της χωριατοσύνης στην ελληνοκυπριακή 

κοινωνία.  Η ανάλυσή του επικεντρώθηκε 

στην έννοια της χωρκατοσύνης και έγινε 

προσδιορισμός στον κοινωνικό τύπο του 

χώρκατου και τη σημασία του στην ελ-

ληνοκυπριακή κοινωνία. Στην ελληνοκυ-

πριακή κοινωνία των απαρχών του 21ου 

αιώνα, τόνισε ο κ. Μαυράτσας, η έννοια 

της χωρκατοσύνης έχει αποδεσμευτεί 

σχεδόν πλήρως από το στενό πλαίσιο 

τόσο της προσήλωσης σε παραδοσιακές 

αξίες και αντιλήψεις που συνδέονται με τη 

ζωή της υπαίθρου όσο και της απουσίας 

καλών τρόπων.  Η χωρκατοσύνη, συνέχι-

σε, παραπέμπει και σε μια συγκεκριμένη 

ψυχοσύνθεση, που μπορεί να χαρακτηρί-

ζει και άτομα τα οποία δεν επιδεικνύουν 

πλέον ή δεν επιδεικνύουν τόσο έντονα 

τα πιο παραδοσιακά χαρακτηριστικά που 

συνδέονται με τη χωριατοσύνη. 

Στην εκδήλωση, η οποία ήταν ανοικτή για 

το κοινό, παρευρέθηκαν και απηύθυναν 

χαιρετισμό εκ μέρους των συνδιοργα-

νωτών ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας 

Μωυσέως, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων, Καθηγητής Κώστας Χριστο-

φίδης και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της 

Προοδευτικής Κίνησης Λάρνακας Αντώ-

νιος Δημητριάδης.  Παρευρέθηκαν επί-

σης φοιτητές και πλήθος κόσμου.

Οι διαλέξεις του Ζηνώνειου Ελεύθερου 

Πανεπιστημίου στη Λάρνακα πραγμα-

τοποιούνται με την στήριξη των Πολι-

τιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού και χορηγούς 

επικοινω νίας τον ραδιοφωνικό σταθμό 

Zenith 96.4 FM και την εφημερίδα Ο Φι-

λελεύθερος.  

Οι διαλέξεις  του 11ου χρόνου θα καλύψουν 

την περίοδο 14/10/2009 – 24/3/2010, εί-

ναι ανοικτές στο κοινό και δίδονται κάθε 

δεύτερη Τετάρτη, στις 7:30μ.μ. Σε όσους 

παρευρεθούν σε όλες τις διαλέξεις απο-

νέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.  

Για την αντιμετώπιση της οικονομικής 

κρίσης το κράτος χρειάζεται να αναλά-

βει και να συνδυάσει δύο, σχετικά νέες 

πρωτοβουλίες: Πρώτον, τη στρατηγική 

επένδυση στα Πανεπιστήμια και άλλα 

ερευνητικά κέντρα για άμεση και ποιο-

τική εργοδότηση νέων ανθρώπων και, 

δεύτερον, την προώθηση σχεδίων εν-

θάρρυνσης της επιχειρηματικότητας των 

νέων, ειδικά σε νέους βιώσιμους τομείς 

της οικονομίας. 

Αυτήν την πρόταση υπέβαλε ο Αντιπρύ-

τανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Αντώνης Κάκας, ο οποίος ανέπτυξε το 

θέμα, Πανεπιστήμιο και οικονομική κρίση 

κατά την εναρκτήρια διάλεξη του 12ου 

κύκλου διαλέξεων του Ελεύθερου Παν-

επιστημίου στο Σκαλί Αγλαντζιάς την 

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009. Τις διαλέ-

ξεις οργανώνουν ο Δήμος Αγλαντζιάς, το 

Παν επιστήμιο Κύπρου και το Ραδιοφωνι-

κό Ίδρυμα Κύπρου με χορηγό τη Νέα ΣΠΕ 

Αγλαντζιάς.  

Ο κ. Κάκας τόνισε ότι η επένδυση στην 

έρευνα και την καινοτομία αποτελεί ση-

μαντική οικονομική αξία με πολλαπλα-

σιαστικά οφέλη.   Ειδικά σε περιόδους 

οικονομικών προκλήσεων είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να επιλέγει μια χώρα προσε-

κτικά τις επενδύσεις της και να αναζητά 

αυτές που θα αποφέρουν  πολλαπλά και 

πολλαπλασιαστικά οφέλη. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύ-

θυναν χαιρετισμό εκ μέρους των τριών 

συνδιοργανωτών ο Δήμαρχος Αγλαν-

τζιάς Ανδρέας Πέτρου, ο Βοηθός Γενικός 

Διευθυντής του ΡΙΚ Μιχάλης Στυλιανού 

και ο Κοσμήτορας Θετικών και Εφαρμο-

σμένων Επιστημών, Καθηγητής Κωνσταν-

τίνος Παττίχης.  Παρευρέθηκαν επίσης ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, φοιτητές 

και πλήθος κόσμου. 

Η διάλεξη που ήταν ανοικτή για το κοινό 

μεταδόθηκε ζωντανά από το Πρώτο Πρό-

γραμμα του Ραδιοφώνου του ΡΙΚ. 

Ο θεσμός του Ελεύθερου Πανεπιστημίου 

προσφέρει την ευκαιρία στο ευρύ κοι-

νό να ενημερωθεί σχετικά με τα ποικίλα 

επιστημονικά θέματα γενικότερου εν-

διαφέροντος, μέσω των εκλαϊκευμένων 

διαλέξεων που πραγματοποιούνται.  Ο 

δωδέκατος κύκλος διαλέξεων στο Σκα-

λί Αγλαν τζιάς θα φιλοξενήσει εισηγητές 

από τα Τμήματα Πληροφορικής, Τουρ-

κικών και Μεσανατολικών Σπουδών, 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 

Ψυχολογίας, Βιολογικών Επιστημών και 

Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επι-

χειρήσεων. Οι διαλέξεις δίδονται κάθε 

πρώτη Τετάρτη του μήνα.  

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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Ο 21ος αιώνας ξεκίνησε με την τρομοκρατική επίθεση στους δί-

δυμους Πύργους στην Νέα Υόρκη και το Πεντάγωνο στην Πρω-

τεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών.  Ο πόλεμος που είχε κηρυχθεί 

ενάντια στην τρομοκρατία  έγινε από τότε μέρος της καθημερινής 

μας ενημέρωσης.  Πολλοί άνθρωποι έχουν αναισθητοποιηθεί  απέ-

ναντι στην καθημερινή τραγωδία του χαμού, την κατάρρευση των 

κοινωνικών και οικονομικών δομών, τις  μετακινήσεις  των πλη-

θυσμών, τα θέματα της φτώχιας  και της βίας, γνώριμα φαινόμενα 

και στην εμπειρία των Κυπρίων  από τα γεγονότα του 1963 και του 

1974. Κατά την φεμινιστική προοπτική, όλα αυτά τα φαινόμενα  εί-

ναι έμφυλα, δηλαδή γυναίκες και άνδρες τα βιώνουν διαφορετικά. 

Οι διεθνείς στατιστικές μας πληροφορούν ότι ανάμεσα στα θύματα 

του πολέμου οι γυναίκες είναι αναλογικά πολύ περισσότερες από 

τους άνδρες όσον αφορά τους πρόσφυγες, τα θύματα βιασμού, 

τις μαχόμενες στρατιωτίνες. Συχνά τα σύμβολα και   οι δομές που 

σχετίζονται με τις σχέσεις των φύλων χρησιμοποιούνται για να νο-

μιμοποιήσουν τον πόλεμο ως κάτι το επιθυμητό και το έντιμο,  ότι 

οι άνδρες στρατιώτες κινητοποιούνται να προστατεύσουν  τα γυ-

ναικόπαιδα, ενώ οι γυναίκες μετατρέπονται σε σύμβολα του πόνου 

και της δυστυχίας. 

Αυτοί οι  πόλεμοι και οι εθνοτικές διενέξεις προκάλεσαν μεγάλα 

μεταναστευτικά ρεύματα προς τις χώρες της Δύσης, ώστε ο 21ος 

αιώνας να ονομαστεί και ο αιώνας της μετανάστευσης. Οι γυναίκες 

μετανά στριες είναι σήμερα το  ήμισυ των ανθρώπων που αφήνουν 

την πατρίδα τους και μετατρέπονται σε φθηνό εργατικό δυναμικό 

βιώνοντας εκμετάλλευση και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων τους στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης αγοράς και  της πα-

γκοσμιοποίησης. 

Ένα άλλο φαινόμενο συνδεδεμένο με τις διενέξεις και την μετανά-

στευση είναι  η εμπορία ανθρώπων, ειδικά γυναικών, με στόχο την 

σεξουαλική εκμετάλλευση τόσο στις Ευρωπαϊκές όσο και σε άλλες 

χώρες.  Κάθε χρόνο η πολιτική οικονομία του σεξ αποφέρει  κέρδος 

πάνω από 32 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ χιλιάδες γυναίκες και 

κορίτσια χάνουν τη ζωή τους στα χέρια αυτών των εμπόρων ή εκα-

τοντάδες κορίτσια αυτοκτονούν για να απαλλαγούν  από την σκλα-

βιά και την απερίγραπτη ταπείνωση. 

Όλα τα ανωτέρω θέματα παρουσιάστηκαν σε ημερίδα στο Πανε-

πιστήμιο Κύπρου, στις 18 Νοεμβρίου 2009, στην αίθουσα Α018 και 

στην Αίθουσα Τελετών στην οδό Καλλιπόλεως.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτι-

κών Επιστημών και το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών σε συνεργασία με 

την Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων 

στο πλαίσιο της έναρξης του προγράμματος Σπουδών του Κοινω-

νικού Φύλου. 

Εισαγωγή στη θεματική Θέματα Φύλου τον 21ον Αιώνα:  Διενέξεις, 

Μετανάστευση και Εμπορία Ανθρώπων έκανε η Επίκουρη Καθηγή-

τρια Μαρία Χατζηπαύλου.  Διακεκριμένες καθηγήτριες και ερευ-

νήτριες έκαναν παρουσιάσεις: Η Σιμόνα Σιαρόνι, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια στο Τμήμα Γυναικείων Σπουδών του State Univer-

sity of New York μίλησε με θέμα, Φύλο, Διενέξεις και Αλλαγή μέσα 

από μια Συγκριτική Προοπτική Μια Φεμινιστική Προοπτική για το 

Ισραήλ, την Παλαιστίνη και την Βόρειο Ιρλανδία  Η  Φλόγα Ανθί-

ας, Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης στο 

Roehampton University του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέπτυξε το 

θέμα,  Gender, Mobility, intersections and translocations: new con-

figurations of the gender, ethnicity and migration matrix in a tran-

snational world. Η Μαρία Κόντος, Ερευνή-

τρια στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας 

στο J.W. Goethe University in Frankfurt/

Main and λέκτορας στο J.W. Goethe Uni-

versity της Γερμανίας μίλησε για το θέμα, 

Εμπορία Ανθρώπων και Μετανάστευση. Για 

την εμπειρία της Κύπρου μίλησαν οι, Τζό-

ζη Χριστοδούλου, Συντονίστρια του Με-

σογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνι-

κού Φύλου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

με θέμα,  Εμπορία Γυναικών με σκοπό την 

σεξουαλική εκμετάλλευση στην Κύπρο, Χα-

ρακτηριστικά, Εξελίξεις και Θέματα Πολιτι-

κής και η   Μινέ Γιουσέλ, Διευθύντρια του 

Οργανισμού Πρόλογκ με θέμα, Μια Εκτί-

μηση της Εμπορίας των Γυναικών στην Βό-

ρεια Κύπρο.  Το απόγευμα παρουσιάστη-

καν δυο ταινίες:  “Οι Γυναίκες της Κύπρου” 

των Βασιλική Κατριβάνου και Πούσρα 

Αζούζ (2009) και το “Νανούρισμα” της 

Γιάννας Αμερικάνου (2008).

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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Στις πρόσφατες προόδους της επιστή-

μης στην εξερεύνηση του νανόκοσμου 

και τις εφαρμογές της νανοτεχνολογίας 

σε νέα προϊόντα και τεχνικές για την ια-

τρική, αναφέρθηκε ο Διευθυντής της 

Ερευνητικής Μονάδας Νανοτεχνολογίας 

«Ήφαιστος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Χαράλαμπος Δουμανίδης, ο 

οποίος ήταν ο εισηγητής της εναρκτήρι-

ας διάλεξης του έκτου χρόνου διαλέξεων 

του Ιεροκηπείου Ελεύθερου Πανεπιστη-

μίου, με θέμα, Νανοϊατρική: Εφαρμογές 

της νανοτεχνολογίας στις ιατρικές Επιστή-

μες. 

Αυτές περιλαμβάνουν νέα υλικά για κα-

θαρό νερό και αέρα, συσκευασίες φαρ-

μάκων, αντιμικροβιακά υλικά χειρουργι-

κών εργαλείων και μέσων αποστείρωσης, 

νέα πληρωτικά υλικά για την οδοντιατρι-

κή και επιδέσμους και αλοιφές για δερ-

ματικές παθήσεις. Επίσης, εξετάστηκαν 

νέα ικριώματα για την τεχνητή ανάπτυξη 

ιστών στην αναδομητική ιατρική, όπως 

τεχνητών οστών και επικαλύψεων και τε-

χνητών μοσχευμάτων για το μυοκάρδιο, 

για καρκίνο του εντέρου, και ερυθροποι-

ητικό ιστό για Μεσογειακή αναιμία και τις 

αιμοσφαιρινοπάθειες. 

Ο κ. Δουμανίδης αναφέρθηκε επίσης σε 

νέες διαγνωστικές τεχνικές και νέες θερα-

πευτικές μεθόδους με νανοκρυσταλλικά 

και άλλα φάρμακα και νανοκάψουλες για 

στοχευμένη χορήγηση φαρμάκων με να-

νορομποτική καθοδήγηση, καθώς και γο-

νιδιακή θεραπεία με τη νανοχειρουργική.

Η εναρκτήρια διάλεξη πραγματοποιήθη-

κε με επιτυχία την Παρασκευή, 30 Οκτω-

βρίου 2009, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 

του Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου. 

Συντονιστής της εναρκτήριας διάλεξης 

ήταν ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κα-

θηγητής Πάνος Παπαναστασίου. 

Την εναρκτήρια διάλεξη χαιρέτισαν εκ μέ-

ρους του Δημάρχου Γεροσκήπου ο Πρόε-

δρος της Πολιτιστικής Επιτροπής και Δη-

μοτικός Σύμβουλος του Δήμου, κ. Ανδρέ-

ας Μιχαήλ, εκ μέρους του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής 

Σχολής, Καθηγητής Πάνος Παπαναστασί-

ου και ο Διευθυντής του Ράδιο Πάφος, κ. 

Φώτης Νικολαϊδης. Στο χαιρετισμό του ο 

Δήμαρχος Γεροσκήπου κ. Τάσος Κούζου-

πος τόνισε ότι οι προηγούμενοι κύκλοι 

διαλέξεων που πραγματοποιήθηκαν με 

αρκετή επιτυχία, αποτέλεσαν σημαντικές 

πολιτιστικές παρεμβάσεις στην πόλη της 

Γεροσκήπου και προσέφεραν αρκετές 

γνώσεις και εμπειρίες. Ο Κοσμήτορας 

της Πολυτεχνικής Σχολής ανέφερε ότι ο 

θεσμός του Ιεροκηπείου Ελεύθερου Παν-

επιστημίου στην Πάφο αποτελεί άλλον 

ένα τρόπο επικοινωνίας και ανάπτυξης 

γόνιμου διαλόγου και προβληματισμού 

με την κοινωνία της Πάφου. Στο χαιρε-

τισμό του ο Διευθυντής του Ράδιο Πά-

φος, κ. Φώτης Νικολαϊδης ανέφερε ότι 

το Ιεροκήπειο  Ελεύθερο  Πανεπιστήμιο 

δεν χρειάζεται πλέον συστάσεις για την 

ποιότητα και το επίπεδο των θεμάτων 

που παρουσιάζει  και διαπίστωσε ότι ο 

θεσμός αυτός  εξελίσσεται  σε  ένα από 

τους σημαντικότερους φορείς τακτικής 

επιμόρφωσης στην Πόλη και την  επαρ-

χία της Πάφου. 

Τις διαλέξεις διοργανώνουν ο Δήμος Γε-

ροσκήπου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

το Ράδιο Πάφος, με χορηγό τη ΣΠΕ Γε-

ροσκήπου και χορηγούς επικοινωνίας το 

τηλεοπτικό κανάλι «Ωμέγα» και την εφη-

μερίδα «ο Φιλελεύθερος». 

Ο Έκτος Χρόνος του Ιεροκηπείου Ελεύ-

θερου Πανεπιστημίου στην Πάφο θα  

διαρκέσει  μέχρι και τις 30 Απριλίου 2010. 

Οι διαλέξεις, οι οποίες μεταδίδονται απ’ 

ευθείας από το Ράδιο Πάφος, πραγμα-

τοποιούνται κάθε τελευταία Παρασκευή 

του μήνα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 

Πολυδύναμου Κέντρου Γεροσκήπου, με-

ταξύ των ωρών 7:00 και 8:30 μ.μ. 

Η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής στην Κύπρο κυρία Ανδρούλλα Καμι-

ναρά ήταν φιλοξενούμενη του προγράμματος Ξέ-

νων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 

2009. Παρουσίασε στους πρωτοετείς φοιτητές του 

νέου Προγράμματος μια ανασκόπηση της ιστορίας 

της ΕΕ καθώς και των κυριοτέρων οργάνων και πο-

λιτικών της. Ακολούθησαν γόνιμες ανταλλαγές με 

τους φοιτητές.
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Σε μια προσπάθεια να προσεγγίσει τη 

διόλου αμελητέα πλέον φιλιππινέζικη 

κοινότητα στην Κύπρο, το Πολιτιστικό Κέ-

ντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συν-

εργασία με το Κυπριακό Κέντρο του Διε-

θνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, προσκάλεσε 

τη Θεατρική Ομάδα Kabpapagariya από 

το Πανεπιστήμιο Μιντανάο των Φιλιππί-

νων να συμμετάσχει στο 12ο Πολιτιστικό 

Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 

το θεατρικό έργο “Dula Ta – Ας παίξουμε”.

Το έργο παρουσιάζει τις συνέπειες και τη 

συμφορά του πολέμου μέσα από τα μάτια 

δύο παιδιών που εκπροσωπούν τις δύο 

διαμαχόμενες κοινότητες στο νησί του 

Μιντανάο, το οποίο 40 χρόνια τώρα κα-

τασπαράζεται από σφοδρές συγκρούσεις 

μεταξύ μουσουλμάνων αυτονομιστών 

και κυβερνητικών δυνάμεων. Πρόκειται 

για ένα μονόπρακτο έργο του καθηγη-

τή Romeo F. Narvaez, το οποίο με πολύ 

ζήλο και προσπάθεια ανέβασε η Θεατρι-

κή Ομάδα του Πανεπιστημίου Μιντανάο 

που διανύει τη δεύτερη δεκαετία από την 

ίδρυσή της και διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην επίτευξη των πολιτιστικών 

στόχων του Πανεπιστημίου.

Οι δύο παραστάσεις του έργου, που συν-

οδεύεται από υπέρτιτλους στα Ελληνικά 

και στα Αγγλικά, πραγματοποιήθηκαν 

στις 20-21 Σεπτεμβρίου 2009 στο Αρχο-

ντικό της οδού Αξιοθέας, στο πλαίσιο του 

12ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπι-

στημίου Κύπρου.

Ως ένδειξη εμπράγματης δέσμευσης για 

την ισότιμη ένταξη των κοινοτήτων των 

οικονομικών μεταναστών, το Πολιτιστικό 

Κέντρο παραχώρησε 200 εισιτήρια δωρε-

άν στους συνδέσμους των Φιλιππινέζων 

υπηκόων στην Κύπρο, ώστε να έχουν οι 

Φιλιππινέζοι συμπολίτες μας τη δυνατό-

τητα να παραστούν στις δύο εκδηλώσεις.

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου και το Κυπριακό Κέντρο 

του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου ευ-

χαριστούν το Υπουργείο Εξωτερικών, το 

Υπουργείο Εσωτερικών και τις Προξενι-

κές Αρχές των Φιλιππίνων στην Κύπρο 

για την πολύτιμη βοήθειά τους στην 

πραγματοποίηση των δύο παραστάσε-

ων. Χορηγοί όλων των εκδηλώσεων του 

Πολιτιστικού Φεστιβάλ είναι η ΟΠΑΠ (Κύ-

πρου) Λτδ και ο Κυπριακός Οργανισμός 

Τουρισμού.
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Η Βιβλιοθήκη σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του Πανεπι-

στημίου Κύπρου οργάνωσε έκθεση βιβλίου με την ευκαιρία του  

μεγάλου διεθνούς συνεδρίου  με θέμα, «Σύγχρονα ζητήματα του 

αστικού δικαίου σε Ελλάδα και Κύπρο».

Τα βιβλία που εκτέθηκαν  αποτελούσαν μέρος της βιβλιοθήκης 

του Γεώργιου Μιχαηλίδη-Νουάρου που κληροδοτήθηκε στη Βι-

βλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το  συνέδριο ήταν αφιε-

ρωμένο στην μνήμη του.

Η έκθεση  έλαβε χώρα στον προθάλαμο της Αίθουσας Τελετών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως 75) κατά την διάρκεια 

του συνεδρίου, από τις 30-31 Οκτωβρίου 2009.

Το 21ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεθνή εκπαί-

δευση (European Association for International Education, EAIE) πραγμα-

τοποιήθηκε στη Μαδρίτη από τις 16-20 Σεπτεμβρίου 2009. Στο Συνέδριο 

συμμετείχαν πάνω από 3.600 σύνεδροι από όλο τον κόσμο. Το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τον Δρα Γρηγόρη Μακρίδη, Προ-

ϊστάμενο της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων και Πρόεδρο 

της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης Συντονιστών του Erasmus (EAEC), από την κ. 

Έλενα Αυγουστίδου-Κυριάκου, Υπεύθυνη του Τομέα Διεθνών Σχέσεων 

της ΥΕΔΣ και Εκτελεστική Γραμματέα του EAEC και την κ. Έμμα Ζένιου, 

Υπεύθυνη του Γραφείου Διεθνών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης της 

ΥΕΔΣ και Εκτελεστική Ταμία του EAEC. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε 

επίσης μέρος και στην Εκπαιδευτική Έκθεση, σε περίπτερο του EAEC, η 

οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του Συνεδρίου ΕΑΙΕ και βοηθά στην 

ανάπτυξη νέων διμερών συνεργασιών με ιδρύματα του εξωτερικού.
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Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 5 Νοεμ-

βρίου 2009, στην Αίθουσα Τελετών του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, η παρουσίαση των βι-

βλίων των Εκδόσεων Μεσόγειος, Επί Ανάσ-

σης Βικτωρίας του Κυριάκου Δημητρίου και 

Κύπρος 1957-1963 της Ντιάνας Μαρκίδου. 

Κατά την εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε 

ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην 

επιτυχή πορεία των Εκδόσεων Μεσόγειος 

και στην ουσιαστική συμβολή τους στην 

ανάπτυξη της εκδοτικής δραστηριότητας 

και της πνευματικής παραγωγής στην Κύ-

προ και κατ’ επέκταση στη διάδοση της 

επιστήμης, της τέχνης και του πολιτισμού. 

Αναφερόμενος στα βιβλία ο κ. Χριστοφίδης 

επεσήμανε την αντικειμενικότητα που τα 

χαρακτηρίζει ως προς την απεικόνιση των 

γεγονότων, καθώς επίσης το γεγονός ότι και 

τα δύο έργα είναι αποτέλεσμα διεξοδικής 

έρευνας από πλευράς των συγγραφέων.

Τα βιβλία παρουσίασε ο Αναπληρωτής 

Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Πέτρος Παπαπολυβίου. Ο κ. Παπαπολυ-

βίου ανέλυσε τις σημαντικότερες πτυχές 

των θεμάτων που εξετάζουν τα βιβλία 

δίνοντας έμφαση τόσο στο πλούσιο και 

αξιόλογο περιεχόμενό τους όσο και στην 

εξαίρετη δομή τους ως επιστημονικών 

έργων, και έκανε αναφορά σε επιλεγμένα 

αποσπάσματα από τα βιβλία. Ιδιαίτερη 

εντύπωση προκάλεσαν στο κοινό που 

παρευρέθηκε οι αναφορές στο βιβλίο του 

κ. Δημητρίου για την εικόνα που διατη-

ρούσαν οι Άγγλοι για τους Κύπριους επί 

Αγγλοκρατίας και οι παραπομπές του σε 

συγκεκριμένους Βρετανούς συγγραφείς 

που περιγράφουν τον μέσο Κύπριο χρη-

σιμοποιώντας υποτιμητικά επίθετα. Αρκε-

τή συζήτηση  προκάλεσε και η εισήγηση 

στο βιβλίο της κ. Μαρκίδου ότι ο βασικός 

λόγος για τη μη επίλυση των προβλημά-

των που πήγαζαν από το Σύνταγμα ήταν 

κυρίως αποτέλεσμα της διαφορετικής 

αντίληψης που είχαν οι Ελληνοκύπριοι και 

οι Τουρκοκύπριοι για το χαρακτήρα της 

νεοσύστατης Δημοκρατίας.

Ακολούθησε σύντομη παρέμβαση από 

τους συγγραφείς των βιβλίων και συζήτη-

ση με τους παρευρισκόμενους κατά την 

οποία τέθηκαν διάφοροι προβληματι-

σμοί και ακούστηκαν απόψεις αναφορικά 

με συγκεκριμένες θεματικές πτυχές των 

βιβλίων στις οποίες είχε επικεντρωθεί η 

παρουσίαση, αλλά και γενικότερα ερωτή-

ματα που αφορούσαν στην περίοδο της 

Αγγλοκρατίας και στα χρόνια που προη-

γήθηκαν της Ανεξαρτησίας της Κύπρου.

Στη δεξίωση που ακολούθησε, παράλλη-

λα με τη δυνατότητα αγοράς βιβλίων των 

Εκδόσεων Μεσόγειος, οι παρευρισκόμε-

νοι είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν μια 

ενδιαφέρουσα έκθεση με φωτογραφίες 

και εικόνες της Κύπρου από τη βικτωρια-

νή εποχή, οι οποίες ανήκουν στη συλλογή 

Κώστα και Ρίτας Σεβέρη, και περιλαμβά-

νονται στο βιβλίο, Επί Ανάσσης Βικτωρίας.

Πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 

2009, στην Αίθουσα Τελετών του Παν-

επιστημίου Κύπρου εκδήλωση με την 

αφορμή των εορτασμών των 20χρονων 

του διεθνούς δικτύου CRANET στη Συ-

γκριτική Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμι-

κού (Cranfield Network on Comparative 

Human Resource Management).

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από 

τους οργανισμούς που αποτελούν το 

CRANET Κύπρος, δηλαδή το Κέντρο Πα-

ραγωγικότητας, το Τμήμα Δημόσιας Δι-

οίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Κυπριακό 

Σύνδεσμο Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού, είχε ως στόχο να παρουσιάσει 

την έρευνα Cranet. Συγκεκριμένα, οι πα-

ρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία, εκτός 

από τη δυνατότητα ενημέρωσης για το 

δίκτυο Cranet και τη σημασία της έρευ-

νας που διεξάγεται κάθε τρία περίπου 

χρόνια, να παρακολουθήσουν ενδιαφέ-

ρουσες παρουσιάσεις με αποτελέσματα 

από τη σύγκριση πρακτικών διεύθυνσης 

ανθρώπινου δυναμικού, τόσο μεταξύ  

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Κύ-

προ όσο και μεταξύ χωρών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη δεξίωση που ακολούθησε, οι παρευ-

ρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλ-

λάξουν απόψεις σχετικά με τις πρακτικές 

διεύθυνσης του ανθρώπινου δυναμικού 

που εφαρμόζονται από διάφορους οργα-

νισμούς στην Κύπρο.

Το ερευνητικό δίκτυο Cranet στο οποίο 

ανήκει και η Κύπρος αποτελείται από 

40 και πλέον χώρες και διεξάγει ψηλού 

επιπέδου έρευνα σε θέματα διεύθυνσης 

ανθρώπινου δυναμικού τα τελευταία 20 

χρόνια.

Το Cranet Κύπρος ιδρύθηκε το έτος 1997, 

με στόχο την ενεργό συμμετοχή του 

στο διεθνές δίκτυο CRANET.  Έκτοτε το 

Cranet Κύπρος αποτελεί ένα από τα πιο 

ενεργά μέλη του δικτύου, συμμετέχοντας 

σε όλες τις δραστηριότητές του.

πληροφορίες: www.cranet.org και www.

cyhrma.org/CRANET.aspx
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H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη νέα πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων για το έτος 2010 στο πλαίσιο του προγράμματος Δια 

Βίου Μάθηση, η οποία προβλέπει προϋπολογισμό ύψους 1,016 

εκατ. ευρώ.  Στο συνοδευτικό έγγραφο της πρόσκλησης το οποίο 

φέρει τον τίτλο, «Επικαιροποίηση 2010 - Στρατηγικές Προτεραιό-

τητες» καθορίζονται τα θέματα προτεραιότητας που αποτελούν 

αντικείμενο της πρόσκλησης στο πλαίσιο των διαφόρων δράσεων 

του προγράμματος. Αν και η νέα πρόσκληση παραμένει στο μεγα-

λύτερο μέρος της αμετάβλητη, εισάγονται ορισμένες προσαρμογές 

έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις προτεραιότητες 

πολιτικής. Οι προτάσεις για να επιλεγούν θα πρέπει κανονικά να 

ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες αυτές.

Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντικές για τη νέα πρόσκληση υποβολής 

προτάσεων είναι οι ακόλουθες πρόσφατες πρωτοβουλίες:

  η ανακοίνωση «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας», με 

σκοπό την πρόβλεψη και την ικανοποίηση των μελλοντικών 

αναγκών σε δεξιότητες·

  η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, 

όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο, 

«Μια νέα εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό των πανεπι-

στημίων: το φόρουμ της ΕΕ για το διάλογο πανεπιστημίων-

επιχειρήσεων»·

  οι δραστηριότητες για την τόνωση της κινητικότητας των 

πολιτών και οι προσπάθειες για την εξασφάλιση διαφάνειας 

στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη 

και τη βελτίωση της αναγνώρισης των περιόδων μάθησης 

στο εξωτερικό.

Οι κύριες προθεσμίες του 2010 είναι οι ακόλουθες:

  Comenius, Grundtvig: Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση: 15 

Ιανουαρίου 2010 / 30 Απριλίου 2010 / 15 Σεπτεμβρίου 2010 

  Περίοδος άσκησης σε θέση βοηθού στο πλαίσιο του 

Comenius: 29 Ιανουαρίου 2010 

  Leonardo da Vinci: Κινητικότητα (συμπεριλαμβανομέ-

νου του πιστοποιητικού κινητικότητας Leonardo Da 

Vinci)· Erasmus: Εντατικά μαθήματα γλωσσών (ΕΜΓΕ): 5 

Φεβρουαρίου 2010 

  Πρόγραμμα Jean Monnet: 12 Φεβρουαρίου 2010 

  Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Συμπράξεις· 

Comenius: Συμπράξεις Comenius Regio· Grundtvig: Ερ-

γαστήρια: 19 Φεβρουαρίου 2010 

  Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Πο-

λυμερή σχέδια, δίκτυα και συνοδευτικά μέτρα:  26 Φε-

βρουαρίου 2010 

  Leonardo da Vinci: Μεταφορά καινοτόμων πολυμερών 

σχεδίων: 26 Φεβρουαρίου 2010 

  Erasmus: Εντατικά προγράμματα (ΕΠ), σπουδαστική 

κινητικότητα για σπουδές και περίοδοι εργασίας (συμ-

περιλαμβανομένου του πιστοποιητικού περιόδου 

άσκησης κοινοπραξίας Erasmus) και κινητικότητα προ-

σωπικού (διδακτικό έργο και κατάρτιση προσωπικού): 

12 Μαρτίου 2010 

  Grundtvig: Περίοδος άσκησης σε θέση βοηθού, σχέδια 

εθελοντισμού για ηλικιωμένα άτομα: 31 Μαρτίου 2010 

  Εγκάρσιο πρόγραμμα: 31 Μαρτίου 2010 

  Εγκάρσιο πρόγραμμα: Βασική δραστηριότητα 1, Εκπαι-

δευτικές επισκέψεις: 31 Μαρτίου 2010 / 15 Οκτωβρίου 2010 

Για τις επισκέψεις και τις ανταλλαγές στο πλαίσιο του Grundtvig 

και για τις προπαρασκευαστικές επισκέψεις στο πλαίσιο όλων 

των τομεακών προγραμμάτων υπάρχουν διαφορετικές προθε-

σμίες ειδικά για κάθε χώρα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να 

ανατρέξουν στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρω-

παϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθηση της Κύπρου. 

Πληροφορίες: Ροζμαρί Στρεβινιώτη, τηλ.: +32 (0) 2 280 22 85, ηλ. 

διεύθυνση: strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy


