
ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Περισσότεροι από 150 Μεταπτυχιακοί φοιτητές αποφοίτη-

σαν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 26 Φεβρουαρίου 2010, 

σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο χώρο των Αθλη-

τικών Εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη. Την εκδήλωση 

τίμησαν με την παρουσία τους πολιτειακοί παράγοντες, μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά κυρίως οι συγγενείς και οι φί-

λοι των αποφοίτων.

Κατά την Τελετή Αποφοίτησης απονεμήθηκαν 8 Διδακτορικοί 

τίτλοι και 146 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Επιπέδου Μάστερ σε 

τελειόφοιτους της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστη-

Τα εγκαίνια του Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου τέλεσε την Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010, ο Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Χριστόφιας. Το πρόγραμμα της Τελετής Εγκαινίων άνοιξε η μασκότ του 

Πανεπιστημίου Κύπρου «Σοφία η μέλισσα» η οποία έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της και 

συνόδευσε στο χώρο της εκδήλωσης τις Ομάδες του ιδρύματος. Την παρέλαση άνοιξαν οι 

ομάδες των cheerleaders και της Αεροβικής Γυμναστικής. Ακολούθησαν οι ομά-

δες Μπάντμινγκτον, Αντισφαίρισης, Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, Κα-

λαθόσφαιρας Γυναικών, Καράτε, Κλασσικού Αθλη-

τισμού, Πετόσφαιρας αντρών 
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ΑρΧΑΙΑ ΚΥΠρΙΑΚΗ γρΑΜΜΑΤΕΙΑ

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου, την Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2010, παρουσία του Αρχιεπισκό-

που Χρυσοστόμου, του πρώην προέδρου της Βουλής των Αντι-

προσώπων Βάσου Λυσσαρίδη, του Προέδρου του Ιδρύματος 

Α. Γ. Λεβέντη, Αναστάσιου-Παύλου Λεβέντη, του Δημάρχου της 

κατεχόμενης Ακανθούς, των αρχών του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης συγγραφέων, 

ακαδημαϊκών και πλήθους κόσμου παρουσιάστηκε το εξάτομο 

έργο για την Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία που εκδόθηκε από 

το κοινωφελές ‘Ιδρυμα Α. Γ. Λεβέντη υπό τη γενική εποπτεία του 

επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλους του  
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και γυναικών, Ποδοσφαίρου, Χειροσφαί-

ρισης αντρών και γυναικών και Φούτσαλ 

Αντρών και Γυναικών. Την παρέλαση συ-

μπλήρωσαν οι αθλητές των νεοσύστατων 

ομάδων σκουώς. Η τελετή των εγκαινίων 

περιελάμβανε επίσης βραβεύσεις αθλη-

τών/φοιτητών, που διακρίθηκαν τα τε-

λευταία χρόνια σε διεθνές, παγκύπριο και 

πανεπιστημιακό επίπεδο. Πραγματοποι-

ήθηκε επίσης προβολή σύντομης ταινίας 

που παρουσίαζε τους διάφορους χώρους 

του Αθλητικού Κέντρου.

Την εκδήλωση πλαισίωσε το ατομι-

κό πρόγραμμα με μπάλα και το ατομικό 

πρόγραμμα με κορίνες, καθώς επίσης και 

το ομαδικό πρόγραμμα με κορδέλες, που 

παρουσίασε η Εθνική Ομάδα Ανσάμπλ 

Κύπρου, με το οποίο κατέκτησε την τρίτη 

θέση στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα στο 

σύνθετο ομαδικό. 

Κατά τα εγκαίνια ο Πρόεδρος του Συμ-

βουλίου και ο Πρύτανης παρέδωσαν στον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναμνηστικό 

δώρο. Στην αναφορά του ο Πρύτανης τό-

νισε ότι το δώρο είναι μια πλακέτα με το 

μικρότερο έμβλημα της Κυπριακής Δημο-

κρατίας που κατασκευάστηκε για πρώτη 

φορά με τη μέθοδο της λιθογραφίας από 

το Λέκτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Ματθαίο Ζερβό. 

Έχει διάμετρο μικρότερη από αυτή της 

ανθρώπινης τρίχας, ενώ οι γραμμές μέσα 

στο φτερό του περιστεριού είναι ίσες με 

ένα εκατοστό της διαμέτρου μίας ανθρώ-

πινης τρίχας. Το δώρο δημιουργήθηκε 

με την ευκαιρία των 50 χρόνων από την 

ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και 

αποτελεί το πρώτο από μια σειρά δώρων 

που θα προσφέρει το Πανεπιστήμιο σε 

εξέχουσες προσωπικότητες.

Στην Τελετή των Εγκαινίων παρευρέ-

θησαν επίσης, ο Υπουργός Παιδείας και 

Πολιτισμού, ο Εκπρόσωπος του Μακαρι-

ωτάτου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παι-

δείας της Βουλής, Βουλευτές και εκπρό-

σωποι κομμάτων, οι Δήμαρχοι Αγλαντζιάς 

και Ακανθούς, πρέσβεις και πρόξενοι, εκ-

πρόσωποι του Αρχηγού της Αστυνομίας 

και του ΓΕΕΦ, ο Πρόεδρος του Κυπριακού 

Οργανισμού Αθλητισμού, Πρόεδροι και 

εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών, οι αρχιτέ-

κτονες και συντελεστές του έργου, αθλη-

τές και αθλήτριες και πλήθος κόσμου.

Ν Ε Α

ΕγΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΑθΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤρΟΥ
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Με γνώμονα την κοινωνική προσφορά 

και με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση 

των ηγετών του αύριο στον επιχειρημα-

τικό κόσμο, το αυτοχρηματοδοτούμενο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

παραχωρεί και φέτος σημαντικό αριθμό 

υποτροφιών σε στελέχη οργανισμών τόσο 

στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Συνολικά, το Πρόγραμμα στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων θα παραχωρήσει, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 , 30 υποτρο-

φίες σε στελέχη που απασχολούνται στον 

ιδιωτικό και κυβερνητικό τομέα δηλαδή 

σε Κυβερνητικά Τμήματα, στο ΓΕΕΦ, στο 

Αστυνομικό Σώμα, στην Ένωση Δήμων, 

στην Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης 

Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργα-

τικά Ιδρύματα, στην Αρχή Ηλεκτρισμού 

Κύπρου, στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών 

Κύπρου, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 

εταιρείες από τον Ιδιωτικό Τομέα και στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα Διοίκηση 

Επιχειρήσεων έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με 

διεθνή πρότυπα και λαμβάνει υπόψη τις 

τάσεις της αγοράς και της σύγχρονης φιλο-

σοφίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Προσ-

φέρεται ειδικά για επαγγελματίες που θέ-

λουν να επενδύσουν στην ανάπτυξη των 

διοικητικών και ηγετικών ικανοτήτων τους. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο 

χρόνια και προσφέρεται τόσο στην ελληνι-

κή όσο και στην αγγλική γλώσσα, κατά τις 

βραδινές ώρες 18:00 – 22:00 

Η κίνηση αυτή του Πανεπιστημίου Κύπρου 

όσον αφορά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμ-

μα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων εντάσσεται 

στην προσπάθεια που κάνει αφ’ ενός μεν 

να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέ-

δου, αφετέρου δε να προσφέρει κοινωνι-

κά στηρίζοντας οικονομικά όσους αιτητές 

έχουν ανάγκη. Στόχος του Προγράμματος 

είναι η συνέχιση του υψηλού ποσοστού 

οικονομικής στήριξης των φοιτητών του. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τη-

λέφωνο 2289 3600 και στην ιστοσελίδα 

www.mba@ucy.ac.cy. 

30 ΥΠΟΤρΟΦΙΕΣ γΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑϊΚΟ ΕΤΟΣ 2010-11 ΑΠΟ ΤΟ 
ΠρΟγρΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙρΗΣΕΩΝ 

Παρούσα στα εγκαίνια και η Σοφία.
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Ν Ε Α

Δ. Σ. του Ιδρύματος Πάτροκλου Σταύρου. 

Συγγραφέας των τεσσάρων πρώτων 

τόμων –για την Επική, Λυρική και Δραμα-

τική Ποίηση (τόμ. 1, 1995 / 2002), το Επί-

γραμμα (τόμ. 2, 1997), την Πεζογραφία 

(τόμ. 3, 2002), την Ιατρική (τόμ. 4, 2007)– 

είναι ο Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φι-

λολογίας (με έμφαση στην Αρχαία Κυπρι-

ακή Γραμματεία) στο Τμήμα Φιλολογίας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών Ανδρέας Βοσκός, με 

τη συνεργασία των Κυπρίων Φιλολόγων 

Ανδρέα Λουκά και Έφης Χατζηαντωνίου-

Δημοσθένους (στους τόμους 1 - 4) και 

με την επικουρία της δ. φ. Αικατερίνης 

Θεοδωροπούλου (στους τόμους 2 - 3). 

Συγγραφέας του τόμου 5 (1999) για τον 

Ζήνωνα τον Κιτιέα, με τη συνεργασία του 

Ανδρέα Λουκά και της Έφης Χατζηαντω-

νίου-Δημοσθένους, είναι ο αείμνηστος 

καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστή-

μιο Κύπρου Κώστας Μιχαηλίδης (που 

απεβίωσε πριν δει εκτυπωμένο το έργο 

του). Συγγραφέας, τέλος, του τόμου 6 

(2007) για τον Κλέαρχο, τον Περσαίο, 

τον Δημώνακτα και άλλους Κυπρίους φι-

λοσόφους είναι ο καθηγητής Λατινικών 

Γραμμάτων στο Τμήμα Κλασικών Σπου-

δών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Ιωάννης Ταϊφάκος.

Τους πρώτους τρεις τόμους της έκδο-

σης παρουσίασε η Ομότιμη Καθηγήτρια 

του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφι-

κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

κ. Δήμητρα Θεοφανοπούλου-Κοντού. 

Τον τέταρτο τόμο παρουσίασε ο Δρ 

Κωνσταντίνος Γιάλουκας, Πρόεδρος του 

Συνδέσμου Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου 

«Στασίνος», ενώ τους τόμους 5 και 6 πα-

ρουσίασε ο Επίκουρος Καθηγητής του 

Τμήματος Κλασσικών Σπουδών και Φιλο-

σοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Γιώρ-

γος Ξενής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και 

απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος 

του Ιδρύματος Λεβέντης, Αναστάσιος-

Παύλος Λεβέντης. Χαιρετισμό απηύθυ-

ναν επίσης ο Πρύτανης του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος Ζένιος 

και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της 

Φιλοσοφικής Σχολής Γιώργος Γεωργής. 

Μίλησαν επίσης οι συγγραφείς του έργου 

Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος 

Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Ιωάννης Ταϊφάκος και ο Καθη-

γητής του Τμήματος Φιλολογίας της Φι-

λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών Ανδρέας Βοσκός.

ΑρΧΑΙΑ ΚΥΠρΙΑΚΗ γρΑΜΜΑΤΕΙΑ
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Λεωφόρος Πανεπιστημίου θα ονομάζε-

ται το τμήμα του βασικού περιφερειακού 

οδικού δικτύου της ευρύτερης Λευκωσί-

ας, που μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε 

και εφάπτεται της Πανεπιστημιούπολης 

στην περιοχή Αθαλάσσας στην Αγλα-

ντζιά, και εκτείνεται από τον κυκλικό 

κόμβο, παρά το εκκλησάκι του Αγίου Γε-

ωργίου, μέχρι και τη συμβολή του με τη 

Λεωφόρο Λάρνακας. 

Τιμητικά οι εγκαταστάσεις της Πανεπι-

στημιούπολης θα φέρουν τον χαρακτηρι-

στικό αριθμό 1.

Ως εκ τούτου η επίσημη διεύθυνση των 

εγκαταστάσεων της Πανεπιστημιούπο-

λης στην περιοχή Αθαλάσσας στο εξής 

θα είναι: Πανεπιστημιούπολη,

Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1,

2109 Αγλαντζιά.

Διευκρινίζουμε ότι όλη η έκταση της Παν-

επιστημιούπολης για σκοπούς ταχυδρο-

μείου αντιμετωπίζεται ως μία ιδιοκτησία/

οικόπεδο.

Οι επί μέρους κτηριακές εγκαταστάσεις 

θα χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη 

κωδικοποίηση η οποία θα τεθεί σε εφαρ-

μογή άμεσα με τη συμπλήρωσή τους. 

ΛΕΩΦΟρΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠρΟΥ

Ικανοποίησαν οι εξηγήσεις που έδω-

σε ο Πρύτανης στα μέλη της Επιτροπής 

Οικονομικών τα οποία, μετά από εν-

δελεχή μελέτη των στοιχείων που πα-

ρέδωσαν οι αρχές του Πανεπιστημίου, 

αποφάσισαν να αποδεσμεύσουν την 

κρατική χορηγία ύψους €78.673.990.  

Το κονδύλι είχε δεσμευθεί από τη Βουλή με 

αφορμή τα παραπλανητικά στοιχεία που 

είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας για 

την οικονομική διαχείριση του Πανεπιστη-

μίου. Αρχικά ο Πρόεδρος της Κοινοβου-

λευτικής Επιτροπής Οικονομικών πρότει-

νε όπως η αποδέσμευση του κονδυλίου 

γίνει σταδιακά, κάτι με το οποίο δεν συμ-

φώνησε ο Πρύτανης υποστηρίζοντας ότι 

κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε πρόβλημα 

στη λειτουργία του Πανεπιστημίου. 
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μών, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

και Επιστημών Αγωγής, της Σχολής Οικο-

νομικών Επιστημών και Διοίκησης, της 

Πολυτεχνικής Σχολής και της Φιλοσοφι-

κής Σχολής. 

Εκτός από τα πτυχία, απονεμήθηκε το 

Βραβείο Ernst&Young εις μνήμην Χρίστιας 

Ρωσσίδου-Σωτηρίου, ύψους 2,500 ευρώ, 

το οποίο μοιράστηκαν η Χρυστάλλα Μαλ-

λούππα, απόφοιτη του Επαγγελματικού 

Προγράμματος ΜΒΑ, του Τμήματος Δη-

μόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρή-

σεων και η Κατερίνα Τερτίτσναγια, τεταρτοετής φοιτήτρια της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, οι 

οποίες διακρίθηκαν, μεταξύ άλλων, για τις ηγετικές τους ικανό-

τητες και την ικανότητα να επιφέρουν αλλαγές μέσω ομαδικής 

δράσης, που δεν περιορίζονται σε στενά φοιτητικά συνδικαλι-

στικά θέματα. 

Σε χαιρετισμό του ο Πρύτανης κάλεσε τους απόφοιτους να 

συνδράμουν ώστε να σμικρύνει η απόσταση μεταξύ του πολυ-

σχιδούς έργου του Πανεπιστημίου Κύπρου και των θεσμών, ορ-

γανισμών ή ομάδων της κυπριακής κοινωνίας που θα μπορού-

σαν να ωφεληθούν απ’ αυτό. Ο Πρύτανης αφού υπογράμμισε 

ότι φέτος παρατηρείται μια έξαρση αμφισβήτησης των θεσμών 

της κοινωνίας μας, διαβεβαίωσε ότι «στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

μπορούμε να είμαστε όλοι υπερήφανοι ως κοινωνία, για την 

ικανότητα μας να δημιουργήσουμε ένα πανεπιστημιακό κέν τρο 

αριστείας, να σταθούμε με αξιοπρέπεια στο διεθνές επιστημο-

νικό τοπίο, και να κερδίσουμε την εκτίμηση των ευρωπαϊκών 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων». Ο Πρύτανης τόνισε ότι στο Πα-

νεπιστήμιο αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη χρηστή διαχείρι-

ση των δημόσιων πόρων και αδιάψευστο στοιχείο της χρηστής 

διοίκησης αποτελεί το ακαδημαϊκό έργο. Επίσης, συμπλήρωσε 

ότι δουλεύουμε πολυδιάστατα και ξανοιγόμαστε με επιτυχία στο 

διεθνή χώρο με φοιτητές από το Νεπάλ, Ρωσία, Γεωργία, Ουζ-

μπεκιστάν, Ηνωμένες Πολιτείες, και Αυστραλία. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Χάρης Χαραλάμπους στο χαι-

ρετισμό του, αφού συνεχάρη τους αποφοιτήσαντες, έκανε ιδιαί-

τερη μνεία στην ανάγκη περαιτέρω επένδυσης από πλευράς της 

πολιτείας στην καινοτομία και την έρευνα, όχι μόνο ως αδήριτη 

πολιτική όλων των ευρωπαϊκών κρατών αλλά και ως μέσο εξό-

δου από την οικονομική κρίση.

Εκ μέρους της ΦΕΠΑΝ χαιρετισμό απηύθυνε ο Θεόδουλος Ιω-

άννου, ο οποίος κάλεσε τους νέους απόφοιτους να επιδιώξουν 

την αριστεία, την επιστημονική και προσωπική επιτυχία, αφού, 

όπως τόνισε, μόνο μέσα από αυτή μπορεί ο άνθρωπος να είναι 

πραγματικά ελεύθερος.

Χαιρετισμό απηύθυνε και η αριστούχος μεταπτυχιακή φοι-

τήτρια του Επαγγελματικού Προγράμματος ΜΒΑ, Γρηγορία Αλε-

ξάνδρου, η οποία τόνισε πως η ανθρωπότητα έχει ανάγκη από 

άτομα που να ανταποκρίνονται στις δυνάμεις της αλλαγής και 

όχι να επαναπαύονται σε ό, τι η δύναμη της συνήθειας και το βό-

λεμα τους υποδεικνύει. 

Κύριος ομιλητής στην Τελετή Αποφοίτησης των Μεταπτυ-

χιακών Φοιτητών ήταν ο διακεκριμένος Καθηγητής Τεχνών και 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Washington, στο St. Louis των 

Ηνωμένων Πολιτειών, Κώστας Αζαριάδης, ο οποίος παρουσίασε 

το θέμα «Πλούτος και Φτώχεια». Απευθυνόμενος προς τους νέ-

ους, ο Καθηγητής Κώστας Αζαριάδης τόνισε ότι ακόμα και στις 

δύσκολες στιγμές που περνά η παγκόσμια οικονομία, το μέλλον 

τους παραμένει λαμπρό σαν τον ήλιο της 

Μεσογείου. Κάλεσε, επίσης, τη νέα γενεά 

να συμβάλει στην εξάλειψη της φτώχειας 

και της δια φθοράς και άλλων προβλη-

μάτων που στάθηκαν ανυπέρβλητα από 

κάθε προηγούμενη γενεά, δίνοντας το 

περίσσευμά τους και απαιτώντας να ξο-

δευτεί σωστά. Καταλήγοντας ευχήθηκε 

στους μεταπτυχιακούς αποφοίτους κάθε 

επιτυχία στο βίο, με την ελπίδα πως η φι-

λανθρωπία θα είναι ένα από τα κριτήρια 

με τα οποία θα μετρήσουν την προς τα 

άνω πορεία τους.

Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
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Υπογράφηκε στις 7 Απριλίου 2010 μνη-

μόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο ΠΚ και 

το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

για τη διεξαγωγή μελέτης υπό την επο-

πτεία της Δρος Γεωργίας Παναγιώτου, 

Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Ψυ-

χολογίας. Η μελέτη αποτελεί συνέχεια 

του ερευνητικού προγράμματος ΤΡΟ-

ΧΑΙΑ (Συντονιστής, Δρ Άνδρος Καπαρ-

δής, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Δρ Γε-

ωργία Παναγιώτου) με χρηματοδότηση 

του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Το 

πρόγραμμα είχε σκιαγραφήσει το προ-

φίλ του Κύπριου οδηγού υψηλού κινδύ-

νου. Συγκεκριμένα, είχαν μελετηθεί τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά και χαρα-

κτηριστικά προσωπικότητας και η οδική 

συμπεριφορά οδηγών που έχουν κριθεί 

υπεύθυνοι για σοβαρά ή θανατηφόρα 

δυστυχήματα, και αυτών που έχουν αυ-

ξημένο αριθμό βαθμών ποινής για τρο-

χαία παραπτώματα. Η νέα συνεργασία 

στοχεύει να συγκεκριμενοποιήσει την 

περιγραφή του προβλήματος ανάμεσα 

στους νεαρούς οδηγούς και να αντλήσει 

πληροφορίες για βέλτιστες πρακτικές 

που έχουν δοκιμαστεί στο διεθνή χώρο 

στην πρόληψη και αντιμετώπιση των 

τροχαίων και της επικίνδυνης οδήγη-

σης ανάμεσα στους νεαρούς οδηγούς. 

Τελικό αποτέλεσμα θα είναι η κατάθεση 

προτάσεων για τη σύσταση ενός σχεδίου 

δράσης εκ μέρους της Πολιτείας. Η συν-

εργασία αυτή αποτελεί απτό παράδειγ-

μα της συμβολής που μπορεί να έχει το 

Πανεπιστήμιο στην τοπική κοινωνία και 

το ρόλο της επιστημονικής έρευνας στην 

αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών 

προβλημάτων.

Την εμπειρογνωμοσύνη του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου σε θέματα εκδημοκρατισμού 

και ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποφάσισε 

να αξιοποιήσει το ιστορικό Πανεπιστή-

μιο της Coimbra στην Πορτογαλία για την 

έναρξη του 12ου κύκλου μεταπτυχιακών 

μαθημάτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Tο Πανεπιστήμιο της Coimbra ιδρύθηκε το 

1920 και αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα 

και καλύτερα Πανεπιστήμια στην Ευρώπη 

και στον κόσμο. 

Την εναρκτήρια διάλεξη του μεταπτυχια-

κού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο της 

Coimbra προσεκλήθηκε να δώσει η Επί-

κουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνι-

κών και Πολιτικών Επιστημών και Κάτοχος 

Έδρας Jean Monnet (2001) Καλλιόπη Αγα-

πίου-Ιωσηφίδου, η οποία έχει την ευθύνη 

του συντονισμού του Ευρωπαϊκού Μάστερ 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Εκ-

δημοκρατισμό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Η κ. Ιωσηφίδου αποδέχτηκε την πρόσ-

κληση του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων του Πανεπιστημίου της Coimbra, 

και πιο συγκεκριμένα του επιστημονικού 

υπευθύνου του προγράμματος Καθηγητή 

Vital Moreira.

Στην εναρκτήρια διάλεξη του προγράμμα-

τος με τίτλο, Εκδημοκρατισμός και ανθρώ-

πινα δικαιώματα: νέες προκλήσεις, παλαιά 

διλήμματα; η κ. Ιωσηφίδου πραγματεύτη-

κε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα 

σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα και 

τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 

διεθνή σκηνή, εισάγοντας παράλληλα τις 

φοιτήτριες και τους φοιτητές στο σύνθετο 

χαρακτήρα της κατοχύρωσης των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων στην εποχή μιας εντα-

τικοποιημένης παγκοσμιοποίησης. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει 

ενεργά στο δίκτυο των ευρωπαϊκών πανε-

πιστημίων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και τον Εκδημοκρατισμό στη Βενετία για 

την προσφορά του Ευρωπαϊκού Μάστερ 

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον 

Εκδημοκρατισμό και έχει ήδη διοργανώ-

σει σειρά σεμιναρίων για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Ιδιαίτερα επιτυχής ήταν η 

σειρά που αφορούσε στα 60χρονα της 

Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του «2009 ως Διεθνούς Έτους του 

Οργανισμού Ηνωμένων για την Εκμάθηση 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΗΝ ΕΝΑρΚΤΗρΙΑ ΔΙΑΛΕξΗ ΤΟΥ COimbra  

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψε Δι-

μερή Συμφωνία Συνεργασίας με το Πανε-

πιστήμιο Tallinn Εσθονίας. Τη συμφωνία 

υπέγραψε εκ μέρους του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Σταύρος 

Α. Ζένιος και εκ μέρους του Πανεπιστη-

μίου του Tallinn ο Πρύτανης Καθηγητής 

Rein Raud.

Tο Πανεπιστήμιο Tallinn, είναι μέλος του 

Πανεπιστημιακού Δικτύου UNICA, του 

οποίου Πρόεδρος είναι ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Οι πρόνοιες της Συμφωνίας Συνεργασίας 

περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της συνερ-

γασίας μεταξύ των δύο πανεπιστημίων 

στον τομέα της έρευνας και της διδασκα-

λίας, καθώς και στον τομέα της ανταλλα-

γής ακαδημαϊκών και φοιτητών. Περιλαμ-

βάνουν επίσης την ανταλλαγή πληροφο-

ριών και τη διοργάνωση συνεδρίων και 

σεμιναρίων. 

Πληροφορίες: κ. Έλενα Αυγουστί-

δου-Κυριάκου (τηλ. 2289 4295, e-mail: 

avgoustidou.elena@ucy.ac.cy), Ανώτερη 

Λειτουργός, Υπεύθυνη του Τομέα Διε-

θνών Σχέσεων, Υπηρεσία Έρευνας και 

Διεθνών Σχέσεων.

ΥΠΟγρΑΦΗ ΔΙΜΕρΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕργΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑξΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠρΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Tallinn ΕΣθΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΕργΑΣΙΑ γΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤρΟΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
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Σ’ όλο τον κόσμο υπάρχουν περίπου 200 εκατομμύρια Γαλλό-

φωνοι και πάνω από 870 εκατομμύρια άνθρωποι μαθαίνουν την 

γαλλική γλώσσα. Στο πλαίσιο λοιπόν του μήνα της Γαλλοφωνίας, 

οι φοιτητές που διδάσκονται κατά το τρέχον εξάμηνο το μάθη-

μα «Γαλλικά για αρχάριους ΙΙ» (ΓΛΩ 106.9) σε συνεργασία με τη 

καθηγήτρια τους και τον Τομέα Γαλλικής Γλώσσας του Κέντρου 

Γλωσσών του Πανεπιστημίου, οργάνωσαν και διεξήγαγαν την 

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010, μια βραδιά για το Γαλλόφωνο κοινό. 

Η βραδιά περιελάμβανε ένα διαγωνισμό – quiz, στον οποίο συμ-

μετείχαν, σε ομάδες των 4-5 ατόμων, φοιτητές του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου που μαθαίνουν Γαλλικά ως ξένη γλώσσα. Τη βραδιά 

τίμησαν με την παρουσία τους ο διευθυντής του Κέντρου Γλωσ-

σών, κ. Jack Burston, ο γλωσσολογικός σύμβουλος του Γαλλικού 

Πολιτιστικού Κέντρου, κ. Jean-Pierre Pouget, καθώς και αντιπρό-

σωποι των χορηγών της βραδιάς. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς 

οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν γαλλόφωνη μου-

σική και να απολαύσουν διάφορα εδέσματα και ποτά που προ-

έρχονταν από γαλλόφωνες χώρες. Οι νικητές του διαγωνισμού 

κέρδισαν πλούσια δώρα που ευγενικά παραχωρήθηκαν από 

τους χορηγούς της εκδήλωσης.

Η βραδιά ήταν ιδιαίτερα κερδοφόρα τόσο για τους φοιτητές που 

συμμετείχαν στο διαγωνισμού του quiz όσο και γι’ αυτούς που 

το οργάνωσαν. Όλοι γενικά οι καλεσμένοι αποκόμισαν αρκετές 

και ενδιαφέρουσες γνώσεις για τον κόσμο της Γαλλοφωνίας, με 

ένα ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο. Ήρθαν πιο κοντά στη 

γλώσσα αυτή, αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα και τη χρησιμό-

τητά της μέσα απ’ τις ερωτήσεις και τα βιντεοκλίπ που δημιούρ-

γησαν οι φοιτητές με την καθοδήγηση της καθηγήτριας τους. 

Οι χώρες της Γαλλοφωνίας έγιναν γνωστές στα θέματα γαστρο-

νομίας, καθημερινής ζωής, μουσικής, γεωγραφίας, αθλητισμού, 

τεχνολογίας, ιστορίας, κινηματογράφου, μόδας και διάσημων 

προσωπικοτήτων. Μέσα απ´όλα αυτά θα μπορούσε κανείς να 

συμπεράνει πως η γαλλική γλώσσα χρησιμοποιείται από ένα μω-

σαϊκό λαών που μεταφέρουν στον υπόλοιπο κόσμο ένα μήνυμα 

οικουμενικότητας και παράλληλα δημοκρατίας. 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ γΙΟρΤΑΣΕ ΤΟ ΜΗΝΑ γΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ

Ο Χορευτικός Όμιλος ανέβασε και φέτος την καθιερωμένη θε-

ατρικοχορευτική παράσταση του Χορευτικού Συγκροτήμα-

τος στις 23, 24 και 25 Φεβρουαρίου. Η παράσταση είχε τίτλο, 

SHOCKolata και αποτελείτο από ποικιλία χορευτικών καθώς και 

από θεατρικές σκηνές στις οποίες έλαβαν μέρος τα ίδια τα μέλη 

του Χορευτικού Συγκροτήματος. Τα χορευτικά που παρουσιά-

στηκαν ήταν: street jazz, cha cha, hip hop, belly dance, rumba-

contemporary, salsa, ζεϊμπέκικο, χασάπικο και σούστα. Το σενά-

ριο και οι διάλογοι ετοιμάστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

το συγκρότημα και από απόφοιτα και επίτιμα μέλη του ομίλου. 

Το θέμα της παράστασης αφορούσε μια εταιρεία στα πρόθυρα 

της χρεοκοπίας. Μια SHOCKαριστική ανατροπή όμως φέρνει τα 

πάνω κάτω. Ένα κουτί ληγμένα σοκολατάκια γίνεται η αφορμή 

για να ξεκινήσει μια σειρά από ευτράπελες καταστάσεις, αφού 

όσοι τα δοκιμάζουν, αλλάζουν χαρακτήρα παντελώς. Τελικά, 

μετά την πρόσληψη της νέας χημικού, που ανακαλύπτει ένα και-

νοτόμο προϊόν, η εταιρεία σώζεται από την χρεοκοπία και οι χα-

ρακτήρες, αφού δοκιμάσουν το νέο προϊόν, επανέρχονται στην 

αρχική τους κατάσταση. Οι έξυπνοι διάλογοι και οι πρωτότυπες 

ιδέες προσέφεραν άφθονο γέλιο στο κοινό και μια ευχάριστη 

βραδυά. Στο τέλος της παράστασης το ζεστό χειροκρότημα 

του κοινού ήρθε ως επιβράβευση στους κόπους των παιδιών. Η 

SHOCKolata ήταν μια μοναδική εμπειρία τόσο για το κοινό όσο 

και για τους ίδιους τους συντελεστές της. 

SHOCKOlaTa!!!
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Ο Όμιλος Εθελοντές Φοιτητές του Πανε-

πιστημίου Κύπρου αποτελεί την κύρια 

πηγή παροχής εθελοντικής και κοινωνι-

κής προσφοράς τόσο εντός όσο και εκτός 

του Πανεπιστημιακού χώρου. Η προσφο-

ρά βοήθειας του ομίλου, δεν περιορίζεται 

απλώς στο πλαίσιο του Παν επιστημίου, 

αλλά διοχετεύεται εξίσου προς το ευρύ-

τερο κοινωνικό σύνολο με τη συνεργασία 

με διάφορες εθελοντικές οργανώσεις. 

Με κύριο άξονα θέματα εθελοντισμού 

και ενημέρωσης της φοιτητικής κοινότη-

τας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα 

ο όμιλος πραγματοποιεί πρωτίστως εκ-

δηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως 

ομιλίες και προβολές ταινιών. Μερικά 

από τα θέματα ομιλιών που διοργανώθη-

καν την περασμένη ακαδημαϊκή χρονιά 

περιλαμβάνουν: «Πώς μπορεί ένα άτομο 

από μια σχέση να οδηγηθεί στην αυτο-

καταστροφή», «Εμπειρίες της κυπριακής 

αποστολής των Γιατρών του Κόσμου στην 

Αφρικανική Ήπειρο», «Προπόνηση ζωής» 

και «Εσύ, ο Δημιουργός». 

Αξιόλογο είναι επίσης και το φιλανθρω-

πικό έργο που πραγματοποιείται υπό την 

αιγίδα του Ομίλου, με απώτερο στόχο τη 

συλλογή και την προσφορά χρημάτων 

σε οικογένειες και οργανώσεις που έχουν 

ανάγκη. Ενδεικτικά αναφέρεται το «Φι-

λανθρωπικό Ξεφάντωμα», η «Εβδομάδα 

Κεριού», η «Φιλανθρωπική Εκδήλωση» 

στους Κήπους του Μετοχιού του Κύκκου, 

η συλλογή ρούχων και παιχνιδιών για 

παιδάκια της Κένυας, καθώς και η κυκλο-

φορία ενός ψηφιακού δίσκου (CD) με τρα-

γούδια γραμμένα εξ ολοκλήρου από φοι-

τητές, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν 

για την oικονομική στήριξη της παιδογκο-

λογικής πτέρυγας του Μακάριου Νοσο-

κομείου Λευκωσίας. Επίσης, μελλοντικά 

θα στηρίξουν οικονομικά οικογένειες τις 

οποίες βοηθά ο Όμιλος σε συνεργασία με 

το σύνδεσμο «Βαγόνι Αγάπης», ενώ απώ-

τερος στόχος είναι μέρος το χρημάτων να 

σταλεί στην Κένυα για την ανέγερση ενός 

σχολείου. 

Μοναδικός στόχος της ανιδιοτελούς προ-

σφοράς του Ομίλου είναι η οικοδόμηση 

ενός καλύτερου πανεπιστημίου και ενός 

καλύτερου κόσμου απαλλαγμένου από 

προβλήματα κοινωνικής ανισότητας, αδι-

κίας και φτώχειας! Μότο του Ομίλου είναι 

ότι η προσφορά αγάπης στο συνάνθρω-

πό κάνει εμάς τους ίδιους καλύτερους αν-

θρώπους. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Φραγ-

κούδης Φώτος: 9932 5335 και Οδυσσέως 

Νικόλας: 9912 1876

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕθΕλοντΕς ΦοιτητΕς

Η Διδακτορική φοιτήτρια του Τμήματος Μαθηματικών και Στα-

τιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου Μιλτώ Χατζηκυριάκου 

βραβεύθηκε με το βραβείο καλύτερης εργασίας νέου στατιστι-

κού κατά τη διάρκεια του 23ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατι-

στικής που έγινε στη Βέροια από 7-11 Απριλίου 2010. Η Μιλτώ 

Χατζηκυριάκου βραβεύθηκε για την παρουσίαση και τα αποτε-

λέσματα της εργασίας της με τίτλο, Large deviation inequalities 

and related results for N-demimartingales and negatively associ-

ated random variables υπό την εποπτεία του Καθηγητή Τάσου 

Χριστοφίδη. Το βραβείο καλύτερης εργασίας νέου στατιστικού 

καθιερώθηκε ύστερα από πρόταση του Καθηγητή του Πανεπι-

στημίου McMaster του Καναδά, N. Balakrishnan.  Ο Καθηγητής N. 

Balakrishnan υπήρξε και ο αρχικός χορηγός του βραβείου.

ΒρΑΒΕΥΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟρΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤρΙΑΣ

Στη φωτογραφία η Μιλτώ Χατζηκυριάκου και ο Πρόεδρος του Ελληνικού 

Στατιστικού Ινστιτούτου Καθηγητής Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης κατά τη 

διάρκεια της απονομής του βραβείου.
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Το γεγονός ότι η εισαγωγή του ευρώ συν-

έπεσε με δυσμενείς εξελίξεις στην παγκό-

σμια οικονομία, οδήγησε σε μια σύγχυση 

για τις πραγματικές επιπτώσεις του στις 

τιμές. Το ερώτημα για τα αποτελέσματα 

του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος στον 

πληθωρισμό και το κόστος ζωής των νοι-

κοκυριών έμεινε αναπάντητο και είναι 

αυτό που εξετάζει το Δοκίμιο Κοινωνι-

κού Προβληματισμού με συγγραφείς, 

ερευνητές του Κέντρου Οικονομικών 

Ερευνών, τη Μαρία Ανδρέου, τον Πάνο 

Πασιαρδή, τον Κώστα Χατζηγιάννη και τη 

Σωτηρούλα Χατζησπύρου.

Βάσει του δοκιμίου η διαφορά στον πλη-

θωρισμό μεταξύ χωρών εντός και εκτός 

ευρωζώνης δεν άλλαξε προς την ίδια κα-

τεύθυνση μετά την εισαγωγή του ευρώ. 

Συγκεκριμένα στην Κύπρο παρατηρήθηκε 

αύξηση στις τιμές βασικών ειδών πρώτης 

ανάγκης, όπως είναι τα τρόφιμα. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα να πληγεί περισσότερο το 

βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών με χα-

μηλά εισοδήματα. Όμως, αυτό από μόνο 

του δεν ενοχοποιεί το ευρώ, δεδομένου 

ότι κάτι ανάλογο, σε μεγαλύτερο μάλιστα 

βαθμό, έγινε και στις χώρες που επέλεξαν 

να μείνουν εκτός της ζώνης του ευρώ.

Από την έρευνα αναδείχθηκε ότι η εισα-

γωγή του ευρώ δεν συνδέεται συστηματι-

κά με την αλλαγή του πληθωρισμού στις 

χώρες που το υιοθέτησαν, και οι διαφορές 

στη σχέση ευρώ και πληθωρισμού οφεί-

λονται σε άλλους, ίσως τυχαίους, παράγο-

ντες. Παρόλο ότι σε ορισμένες χώρες (ανά-

μεσά τους και η Κύπρος και στη βάση των 

μη εναρμονισμένων στοιχείων) φαίνεται 

ότι η αλλαγή του νομίσματος συνδέεται με 

μια μικρή αύξηση στο κόστος ζωής. 

Στην έρευνα εκτιμάται επίσης και η αλ-

λαγή στο κόστος ζωής στην Κύπρο για 

δέκα εισοδηματικές κατηγορίες του πλη-

θυσμού μετά την εισαγωγή του ευρώ. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι το κόστος 

ζωής αυξήθηκε περισσότερο (κυρίως για 

τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα) 

από ότι θα αυξανόταν αν οι τιμές στην 

Κύπρο ακολουθούσαν τη μέση αύξηση 

στις χώρες εκτός ευρωζώνης.

Το δοκίμιο βρίσκεται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.ucy.ac.cy (ενότητα Πα-

νεπιστήμιο και κοινωνία) και μπορεί να 

διατεθεί κατόπιν επιθυμίας. Πληροφορί-

ες: Γραφείο Επικοινωνίας, τηλ. 2289 4304.

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου, στο πλαίσιο των τακτικών 

δραστηριοτήτων του για την ενημέρωση 

της μαθητικής κοινότητας σχετικά με τις 

δυνατότητες και τις εξελίξεις στην Πλη-

ροφορική, ανέλαβε την πρωτοβουλία 

διοργάνωσης Ημερίδας Πληροφορικής 

σε συνεργασία με το Υπουργείο Παι-

δείας και Πολιτισμού και τον Κυπριακό 

Σύνδεσμο Πληροφορικής. Η ημερίδα 

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 6 Μαρ-

τίου, στην Πανεπιστημιούπολη και την 

παρακολούθησαν 90 μαθητές και μαθή-

τριες από 30 Λύκεια (δημόσια και ιδιω-

τικά) και Τεχνικές Σχολές και 12 συνοδοί 

καθηγητές Πληροφορικής. Χορηγοί της 

εκδήλωσης ήταν το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 

Γνώσης Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογι-

στών (European Computer Driving License, 

ECDL) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Βασικός σκοπός της ημερίδας ήταν να 

προσφέρει στους μαθητές μια περιήγηση 

στο θαυμαστό κόσμο της επιστήμης της 

πληροφορικής και να τους ενημερώσει για 

τις επαγγελματικές προοπτικές που προσ-

φέρει η επιστήμη αυτή. Κατά τη διάρκεια 

της ημερίδας δόθηκαν διαλέξεις από κα-

θηγητές του Τμήματος Πληροφορικής σε 

θέματα αιχμής από διάφορες περιοχές 

της Πληροφορικής. Επίσης, εκπρόσωπος 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 

ανάλυσε τις προοπτικές και το ρόλο του 

Καθηγητή Πληροφορικής, ενώ εκπρόσω-

πος του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφο-

ρικής μίλησε για τις επαγγελματικές προο-

πτικές σε θέματα Πληροφορικής με γνώ-

μονα την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή πραγ-

ματικότητα. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με 

επιδείξεις τεχνολογικών εφαρμογών από 

φοιτητές Πληροφορικής του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου στα ερευνητικά εργαστήρια 

του Τμήματος Πληροφορικής. 

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληρο-

φορικής.

ΝΕΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠρΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΗΜΕρΙΔΑ ΠΛΗρΟΦΟρΙΚΗΣ γΙΑ ΜΑθΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και η Επιτροπή 

Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κύπρου σε 

συνεργασία με τον Δήμο Αγλαντζιάς έκαναν την πρώτη δενδρο-

φύτευση στη διαχωριστική νησίδα της Λεωφόρου Πανεπιστημί-

ου την Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010. Η δενδροφύτευση έγινε με 

στόχο την αναμόρφωση του νέου οδικού δικτύου και την προσ-

φορά προς το περιβάλλον. Στη δενδροφύτευση βοήθησαν ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος και 

ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς κ. Ανδρέας Πέτρου.

ΔΕΝΔρΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟρΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
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Το θέμα, Ο ρόλος της συναισθηματικής 

ευφυΐας στην υγιή ψυχολογική ανάπτυξη 

του ατόμου, πραγματεύθηκε ο Λέκτορας 

Αναπτυξιακής Ψυχολογίας στο Τμήμα 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Πανα-

γιώτης Σταυρινίδης κατά τη διάλεξη που 

πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 

2010, στο πλαίσιο του έκτου χρόνου 

δια λέξεων του Ιεροκηπείου Ελεύθερου 

Πανεπιστημίου στην Πάφο. Τη συζήτηση 

συντόνιζε η κ. Μερόπη Καψάλη, Ανώτερη 

Εκπαιδευτική Ψυχολόγος στην Υπηρεσία 

Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργεί-

ου Παιδείας και Πολιτισμού. 

Κατά τη διάρκεια της διάλεξης ο κ. Σταυ-

ρινίδης παρουσίασε τις διάφορες όψεις 

της συναισθηματικής ευφυΐας, τις δια-

φορές της από τη συμβατική έννοια της 

ευφυΐας, την πορεία ανάπτυξής της από 

την παιδική ηλικία μέχρι την ενηλικίωση, 

καθώς επίσης και τις επιπτώσεις της συν-

αισθηματικής ευφυΐας στην καθημερινή 

ζωή του ανθρώπου. 

Μετά από την ολοκλήρωση της διάλεξης 

ακολούθησε εκτενής συζήτηση με πα-

ρεμβάσεις και ερωτήσεις από το κοινό, 

οι οποίες εστιάζονταν στο πώς η οικογέ-

νεια και το σχολείο διαδραματίζουν ρόλο 

στην εδραίωση της συναισθηματικής ευ-

φυΐας, στις κληρονομικές και βιολογικές 

βάσεις της ευφυΐας γενικά, αλλά και των 

συναισθημάτων ειδικότερα, και στους 

τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος 

βελτιώνει τη διαχείριση των συναισθημα-

τικών του εμπειριών επιτυγχάνοντας τον 

κεντρικό στόχο της ανάπτυξης που είναι 

η ψυχολογική ωριμότητα.

Ο έκτος χρόνος διαλέξεων του Ιεροκη-

πείου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην 

Πάφο διοργανώνεται από το Δήμο Γερο-

σκήπου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 

Ράδιο Πάφος, με χορηγό τη ΣΠΕ Γεροσκή-

που και χορηγούς Επικοινωνίας το τηλεο-

πτικό κανάλι Ωμέγα και την εφημερίδα Ο 

Φιλελεύθερος.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να κατα-

στεί η πιο ανταγωνιστική κοινωνία της 

γνώσης. Κινητήρια δύναμη της κοινωνίας 

της γνώσης είναι το τρίγωνο εκπαίδευ-

σης – έρευνας – καινοτομίας. Κεντρικό 

ρόλο στη λειτουργία αυτού του τριγώνου 

διαδραματίζουν τα πανεπιστήμια και τα 

ερευνητικά κέντρα». Αυτό ανέφερε μετα-

ξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Δημήτρης Χριστόφιας σε χαιρετισμό που 

απηύθυνε στην ημερίδα που διοργάνωσε 

το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την Παρα-

σκευή, 5 Μαρτίου 2010, με θέμα, Η Έρευ-

να ως μοχλός οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος Χριστό-

φιας διαβεβαίωσε ότι ένας από τους στό-

χους της Κυβέρνησης είναι να μετατραπεί 

η Κύπρος σε ποιοτικό και αναβαθμισμένο 

περιφερειακό κέντρο τριτοβάθμιας εκ-

παίδευσης και έρευνας, στο οποίο σημα-

ντικό ρόλο παίζει τόσο η πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση όσο και η έρευνα.

Όσον αφορά στο πρόγραμμα της ημερίδας, περιελάμβανε 

αρκετά ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία αναπτύχθηκαν από 

τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου, 

τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητή Σταύρο 

Α. Ζένιο, την Πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΠΑΚ 

Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού, τον εκτελεστικό ιατρικό Διευ-

θυντή του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Δρα Φίλιπ-

πο Πατσαλή, τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Κύπρου Καθηγητή 

Κώστα Παπανικόλα, τον Γενικό Γραμματέα έρευνας και τεχνο-

λογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλά-

δας Αχιλλέα Μητσό καθώς και τον Πρόεδρο του Sincrotrone 

Trieste και του ESFRI, Καθηγητή Carlo Rizzuto.

ΙΕρΟΚΗΠΕΙΟ ΕΛΕΥθΕρΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Η ΕρΕΥΝΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥξΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠρΟ

Από αριστερά: Carlo Rizzuto, Πρόεδρος Sincrotrone Trieste, Πρόεδρος European Strategy Forum on 

Research Infrastructure – ESFRI, Κώστας Παπανικόλας, Πρόεδρος Ινστιτούτου Κύπρου, Ελπίδα Κεραυνού, 

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΠΑΚ, Ανδρέας Δημητρίου, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, 

Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, Πρύτανης, Φίλιππος Πατσαλής, Γενικός Εκτελεστικός Ιατρικός Διευθυντής, 

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, Αχιλλέας Μητσός, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.
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Σε μια πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα 

κινήθηκε η τελευταία διάλεξη του ενδέ-

κατου χρόνου διαλέξεων του Ελεύθερου 

Ζηνώνειου Πανεπιστημίου στην Λάρνα-

κα, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 

17 Μαρτίου 2010.

Κύριος προσκεκλημένος στην τελευ-

ταία για φέτος σύναξη ήταν ο Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής 

Σταύρος Α. Ζένιος, ο οποίος στην ομιλία 

του με θέμα, Οικονομικές και εκπαιδευτι-

κές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Κύ-

πρου τόνισε ότι το φαινόμενο της παγ-

κοσμιοποίησης, το πολιτικό σύστημα 

της φιλελεύθερης δημοκρατίας και οι 

τεχνολογικές εξελίξεις, που είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με τις οικονομίες παροχής 

υπηρεσιών, επιφέρουν μεν οικονομική 

ανάπτυξη, προκαλούν όμως ταυτόχρονα 

πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα. Το κατ’ 

εξοχήν παράδειγμα είναι οι οικονομικές 

κρίσεις της Wall Street που επηρεάζουν 

την καθημερινή μας ζωή.

Περαιτέρω, ο Πρύτανης επιχείρησε μία 

συνοπτική και συγκριτική αναδρομή στη 

διαμόρφωση και εξέλιξη των εκπαιδευ-

τικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής 

Κύπρου μέσα από την οικονομία. Προτε-

ραιότητα όλων των Κυβερνήσεων είναι 

να καταστεί η Κύπρος αυτάρκης στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόνισε, επιση-

μαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχει ένα 

μεγάλο χάσμα μεταξύ της δημόσιας ρη-

τορείας και των αποφάσεων που λαμβά-

νονται όταν έρθει η ώρα να κατατεθούν 

οι προϋπολογισμοί. Για να μπορέσουμε 

ως κοινωνία, να διακρίνουμε το “θέλω” 

από το “χρειάζομαι”, την απλοϊκή επιθυ-

μία από τη σύνθετη επιδίωξη, κατέληξε 

στην εισήγησή του ο Πρύτανης του Πανε-

πιστημίου, χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω 

από πολιτική εμπειρία: απαιτείται δημι-

ουργική κι όχι τοξική ηγεσία.

Εκτός από τον Δήμαρχο Λάρνακας Αν-

δρέα Μωυσέως, ο οποίος συντόνιζε την 

διάλεξη, παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος της 

πόλης Αλέξης Μιχαηλίδης, οι Βουλευτές 

Λάρνακας Τάσος Μητσόπουλος και Γεώρ-

γιος Τάσου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της 

Προοδευτικής Κίνησης Λάρνακας Αντώνι-

ος Δημητριάδης, οι “απόφοιτοι” του Ζηνώ-

νειου Πανεπιστημίου και πλήθος κόσμου.

Οι διαλέξεις είχαν και φέτος την υποστή-

ριξη του Ιερού Ναού του Αγίου Λαζάρου 

στη Λάρνακα και χορηγό επικοινωνίας 

την εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος και τον 

Ραδιοσταθμό Zenith 96.4 fm.

TO ΖΗΝΩΝΕΙΟ γΙΟρΤΑΣΕ ΤΑ ΕΝΤΕΚΑΧρΟΝΑ ΤΟΥ

Στο πλαίσιο εκδήλωσης την οποία ορ-

γάνωσαν από κοινού το ΙΚΜΕ, το ίδρυμα 

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG, ο ΟΠΕΚ και 

το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγ-

χρονων Γλωσσών, έγινε η παρουσίαση 

του βιβλίου του Καθηγητή Γιάννη Η. Ιω-

άννου, με τίτλο, Θεωρία της συνωμοσίας 

και κουλτούρα της διχοτόμησης, εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 2009, στις 18 Φεβρου-

αρίου 2010, στην αίθουσα Τελετών του 

Πανεπιστημίου. 

Ομιλητές ήταν ο κ. Αντρέας Δημητρίου, 

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και 

ο Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, Πρύτα-

νης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Χαιρετι-

σμούς απηύθυναν οι, κκ. Τάκης Χατζηδη-

μητρίου εκ μέρους του ΙΚΜΕ, Νεόφυτος 

Νεοφύτου εκ μέρος του Δ.Σ. του ΟΠΕΚ 

και Σωτήρης Ντάλης εκ μέρους των Εκ-

δόσεων Παπαζήση.

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλ-

λων οι, κκ. ΄Αντρος Κυπριανού, Γ.Γ. του 

ΑΚΕΛ, Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος 

του ΔΗΣΥ, Γιώργος Βασιλείου, Πρώην 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Πα-

πακώστας, Υπουργός Άμυνας, βουλευτές, 

πολλές προσωπικότητες της πολιτικής, 

της κοινωνικής και της πολιτιστικής ζωής 

της Κύπρου και άλλοι.

Το βιβλίο αυτό, που προτείνει μια σε 

βάθος ανάλυση της πολιτικής συμπερι-

φοράς των ελληνοκυπρίων από το 1960 

μέχρι τις μέρες μας, διατίθεται σε όλα τα 

μεγάλα βιβλιοπωλεία.

θΕΩρΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥρΑ ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ

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



11

Με ειδική εκδήλωση και απο-

νομή τιμητικών πλακετών 

και διπλωμάτων, τίμησε το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου τον 

Διευθυν τή και το προσωπι-

κό της Βιβλιοθήκης, η οποία 

εξασφάλισε πρόσφατα τη 

διάκριση του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διοίκησης Ποιό-

τητας EFQM, Αναγνώριση για 

Αριστεία με 3 αστέρια. Σημει-

ώνεται ότι πρόκειται για την 

πρώτη βιβλιοθήκη στον ευ-

ρύτερο ελληνικό χώρο που 

πετυχαίνει αυτήν τη διάκριση, 

η οποία αποτελεί το δεύτερο 

από τα τρία επίπεδα διακρίσε-

ων που απονέμονται. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης 

Δρ Φίλιππος Τσιμπόγλου μίλησε για την πορεία της Βιβλιοθήκης, 

η οποία κατάφερε να περάσει από διάφορα στάδια, να αναπτυ-

χθεί και να εξελιχθεί σε μία Βιβλιοθήκη ευρωπαϊκών πλέον προ-

διαγραφών. Με στρατηγικές συμμαχίες που εδραίωσε εντός και 

εκτός Κύπρου, με ενεργό συμμετοχή σε διεθνείς ενώσεις βιβλιο-

θηκών και ευρωπαϊκά προγράμματα, με συνεχή επιμόρφωση 

του προσωπικού, διαρκή επικοινωνία με τους χρήστες και απο-

δοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων ανέλαβε τον κομβι-

κό ρόλο για την εξέλιξη όλων των συνεργαζόμενων κυπριακών 

βιβλιοθηκών. Διαθέτει σε όλη την επιστημονική κοινότητα της 

Κύπρου συλλογές πέραν των 300.000 βιβλίων, 3.000 περιοδικών, 

150 βάσεων δεδομένων, 20.000 τίτλων ηλεκτρονικών περιοδι-

κών και 25.000 ηλεκτρονικών βιβλίων.

Ο κ. Τσιμπόγλου ευχαρίστησε εκ βαθέων το προσωπικό, στην 

αφοσίωση και την εργασία του οποίου οφείλεται ουσιαστικά, 

όπως ανέφερε, η επιτυχία αυτή και διαβεβαίωσε ότι η Βιβλιοθή-

κη του Πανεπιστημίου Κύπρου θα συνεχίσει να βελτιώνεται και 

να διακρίνεται με κύριο στόχο της την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πολιτών. Αυτό είναι άλλωστε η ουσία της βράβευσης: η 

εμπέδωση ενός συστηματικού τρόπου συνεχούς βελτίωσης.

Ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Σταύρος Α. Ζένιος, συνεχάρη 

το Διευθυντή και το προσωπι-

κό της Βιβλιοθήκης και τους 

ευχαρίστησε για τη συμβολή 

τους στην επιτυχία αυτή, η 

οποία αντανακλά στο Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου και το 

κατατάσσει στους Οργανι-

σμούς που έχουν φιλόδοξα 

οράματα και μακροχρόνιους 

στόχους, τους οποίους επιδι-

ώκουν συν εχώς να υλοποι-

ούν, χωρίς να επαναπαύονται. 

Σε ένδειξη εκτίμησης για την 

επαγγελματική επάρκεια, την 

ευαισθησία και τις δεξιότη-

τές τους, ο Πρύτανης παρέδωσε στον Διευθυντή της Βιβλιοθή-

κης Δρα Φίλιππο Τσιμπόγλου, καθώς και στους συνεργάτες του 

Βασούλα Φιλίππου και Στέφανο Σταυρίδη, τιμητικές πλακέτες. 

Τιμητικά διπλώματα για τη συμβολή του στη σημαντική αυτή 

επιτυχία παρέλαβε επίσης και όλο το προσωπικό που εργάζεται 

στη Βιβλιοθήκη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντι-

πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημό-

νων Πληροφόρησης κ. Γιώργος Γλωσσιώτης, ο οποίος ανέγνωσε 

χαιρετισμό της Προέδρου της Ένωσης κ. Χριστίνας Κυρικοπού-

λου και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης κ. Δημήτρης Πολίτης. 

Στο χαιρετισμό της κ. Κυριακοπούλου σημειώθηκε πόσο σημαν-

τική είναι η διάκριση αυτή, και έγινε ιδιαίτερη μνεία στη συμβο-

λή του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

στην επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας και των Συστημάτων Πλη-

ροφόρησης, μεταξύ άλλων, από τη θέση του ως Προέδρου της 

Επιτροπής για την Εθνική Πολιτική Βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και 

ως Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής των Πανελλήνιων 

Συνεδρίων των Δημοτικών Βιβλιοθηκών. 

Αναλυτικές εκθέσεις της αξιολόγησης που έτυχε η Βιβλιοθήκη 

του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://

library.ucy.ac.cy/index.htm .

Η ΒΙΒΛΙΟθΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠρΟΥ ΠρΩΤΗ ΜΕ 
ΔΙΑΚρΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΥρΥΤΕρΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩρΟ

Στο κέντρο ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης Φίλιππος Τσιμπόγλου, αριστερά 

του κ. Τσιμπόγλου με κόκκινη γραβάτα είναι ο Δημήτρης Πολίτης-Γενικός 

Γραμματέας της Ενωσης και στα δεξιά του κ. Τσιμπόγλου με λιλά γραβάτα ο  

Γιώργος Γλωσσιώτης-Αντιπρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων 

και Επιστημόνων Πληροφόρησης

Σε μια πραγματικά όμορφη και ξεχωριστή βραδιά, η  Πρυτανεία και το  

προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, γιόρτασαν την απονομή 

της διάκρισης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διοίκησης Ποιότητας EFQM, 

«Αναγνώριση για Αριστεία» με 3 αστέρια προς τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. 

Η βραδινή εξόρμηση ήταν αδιαμφισβήτητα μια ένδειξη εκτίμησης προς 

τους ανθρώπους που εργάστηκαν για τη μεγάλη αυτή επιτυχία και το πολύ 

τιμητικό επίτευγμα που αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στην πανεπιστημιακή μας 

κοινότητα και σε ολόκληρη την Κύπρο, αλλά και διεθνώς.

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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«Απολύτως αναγκαία καθίσταται η εξεύ-

ρεση και χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας για την επιβίωση του πλανήτη 

και του ανθρώπινου είδους», τόνισε ο Δρ 

Κώστας Κώστα, Λέκτορας του Τμήματος 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος στο ΤΕΠΑΚ, 

κατά τη διάλεξή του με θέμα, Οι ανεμόμυ-

λοι της Αμμοχώστου – Παλιές και σύγχρο-

νες μορφές αιολικής ενέργειας. Η διάλεξη 

πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 

2010, στο πλαίσιο του έκτου χρόνου δια-

λέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου 

του Δήμου Αμμοχώστου στη Λεμεσό. 

Ο κ. Κώστα πραγματεύθηκε το θέμα των 

γραφικών ανεμόμυλων της κατεχόμενης 

Αμμοχώστου, που την έκαναν γνωστή 

και ως «η πόλη των ανεμόμυλων» και των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ειδικότε-

ρα ασχολήθηκε με τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα των σύγχρονων μορ-

φών αιολικής ενέργειας. Συντονιστής της 

διάλεξης ήταν ο Δρ Χαράλαμπος Χρυσο-

στόμου, Προϊστάμενος Έρευνας, Διεθνών 

και Δημοσίων Σχέσεων του ΤΕΠΑΚ. 

Όπως σημειώθηκε κατά τη διάλεξη, με 

τον βελτιωμένο σχεδιασμό και την ανά-

πτυξη σύγχρονων ανεμογεννητριών, 

έχουν ουσιαστικά εξαλειφθεί τα προβλή-

ματα που παρουσίαζαν οι παλαιότερου 

τύπου ανεμογεννήτριες (π.χ., θόρυβος), 

τονίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει 

καμία ένδειξη που να υποδεικνύει ότι η 

δημιουργία αιολικών πάρκων επηρεάζει 

αρνητικά την αξία γειτονικών κτημάτων. 

Αντίθετα, υπάρχουν ενδείξεις ότι η αξία 

των γειτονικών κτημάτων σε αιολικά 

πάρκα δεν επηρεάζεται καθόλου ή αυ-

ξάνει ελαφρά, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης 

των περιοχών που βρίσκονται κοντά σε 

αιολικά πάρκα αυξάνει μετά την ανέγερ-

σή τους.

Σε σχόλιό του ο Δήμαρχος Αμμοχώστου 

Αλέξης Γαλανός δεσμεύτηκε ότι σε περί-

πτωση λύσης του Κυπριακού και επιστρο-

φής της πόλης της Αμμοχώστου στους 

νόμιμους κατοίκους της, θα προωθήσει 

την αναβάθμιση και «αναπαλαίωση» των 

παραδοσιακών ανεμόμυλων της πόλης.

Μετά τη διάλεξη ακολούθησε συζήτηση 

και απαντήθηκαν πολλές ερωτήσεις των 

παρευρισκομένων που κατέκλυσαν την 

Αίθουσα Βερεγγάρια του Κέντρου Ευαγό-

ρα Λανίτη στη Λεμεσό, όπου πραγματο-

ποιούνται οι διαλέξεις. 

Ο Έκτος Χρόνος Διαλέξεων του Ελεύθε-

ρου Πανεπιστημίου Δήμου Αμμοχώστου 

στη Λεμεσό διοργανώνεται από το Δήμο 

Αμμοχώστου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και τον Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Capital, 

με χορηγούς το Συνεργατικό Ταμιευτήριο 

Λεμεσού και το Ίδρυμα Ευαγόρα και Κά-

θλην Λανίτη. 

Με ιδιαίτερη επιτυχία έλαβε χώρα από τις 16-19 Μαρτίου 

2010 το 2ο ετήσιο εργαστήριο του ευρωπαϊκού προγράμ-

ματος Συστημάτων Ελέγχου Φαινομένων Οξειδοαναγωγής 

(Redox Phenomena Controlling Systems, RECOSY) με τη συμ-

μετοχή πάνω απο εξήντα συνέδρων από δεκατρείς δια-

φορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Το 2ο ετήσιο εργαστήριο 

RECOSY διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Ραδιοαναλυτικής 

και Περιβαλλοντικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πα-

νεπιστημίου. Βασικός στόχος του RECOSY είναι η καταννό-

ηση και περιγραφή των θεμελιωδών οξειδοαναγωγικών 

φαινομένων/χημικών αντιδράσεων, οι οποίες καθορίζουν 

τη διασπορά ραδιενεργών ρύπων στο περιβάλλον και ειδι-

κότερα στη γεώσφαιρα, και η παροχή βασικών δεδομένων 

και εργαλείων για την αξιολόγηση λειτουργικότητας και 

εκτίμηση κινδύνου, σχετικά με την αποθήκευση πυρηνι-

κών/ραδιενεργών αποβλήτων σε υπόγειους γεωλογικούς 

σχηματισμούς. Επίσης, καινοτομία στο πλαίσιο του RECOSY 

αποτελεί η ανάπτυξη νέων υπερσύγχρονων αναλυτικών 

τεχνικών για τη μελέτη οξειδοαναγωγικών φαινομένων σε 

εργαστηριακά δείγματα και στο πεδίο.

2Ο EΤΗΣΙΟ EργΑΣΤΗρΙΟ ΤΟΥ ΕΥρΩΠΑϊΚΟΥ ΠρΟγρΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕγΧΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟξΕΙΔΟΑΝΑγΩγΗΣ

ΕΛΕΥθΕρΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

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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Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργά-

νωσε από τις 15 – 17 Φεβρουαρίου 2010 στην Πανεπιστημιού-

πολη επιστημονική συνάντηση που αφορούσε τη δημιουργία 

της νέας ωκεάνιας – θαλάσσιας κλιματολογικής βάσης φυσικο-

βιοχημικών δεδομένων για τις Ευρωπαϊκές θάλασσες. Η ανωτέ-

ρω συνάντηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προ-

γράμματος του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ε.Ε. SeaDataNet, 

που στόχο έχει την ανάπτυξη της πανευρωπαϊκής υποδομής 

στην ωκεάνια και θαλάσσια πληροφόρηση, και σε αυτή συμμε-

τείχαν είκοσι και πλέον εμπειρογνώμονες από χώρες της ΕΕ. 

ΔΗΜΙΟΥργΙΑ ΝΕΑΣ ΩΚΕΑΝΙΑΣ-θΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟγΙΚΗΣ 
ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ γΙΑ ΤΙΣ ΕΥρΩΠΑϊΚΕΣ θΑΛΑΣΣΕΣ

Η ΕΠΙΤρΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥρΩΠΑϊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ γΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

πραγματοποίησε στις 18 Φεβρουαρίου 

2010 η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης για την εκπαίδευση κ. Αντρούλα Βασι-

λείου με την ευκαιρία της ανάληψης των 

νέων της καθηκόντων. Κατά την πρώτη 

επίσκεψή της στην Κύπρο, η αρμόδια Επί-

τροπος για θέματα παιδείας, πολιτισμού, 

πολυγλωσσίας και νεολαίας, πραγματο-

ποίησε συνάντηση με τους Πρυτάνεις και 

τους Προέδρους των συμβουλίων των 

κυπριακών Πανεπιστημίων. Την Επίτροπο 

κ. Βασιλείου, την οποία συνόδευε η Επικε-

φαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής κ. Αντρούλλα Καμιναρά 

και το Μέλος του Επιτελείου της κ. Ζήνων 

Σεβέρης, υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου 

κ. Χάρης Χαραλάμπους και ο Πρύτανης 

Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος. 

Ο Πρύτανης καλωσόρισε την Επίτροπο 

στο Πανεπιστήμιο και εξέφρασε την ικα-

νοποίησή του για το γεγονός ότι η κ. Βασι-

λείου ανέλαβε το εν λόγω χαρτοφυλάκιο 

μέσω του οποίου δύναται να συνεισφέρει 

ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Ανώτατης 

Παιδείας στην Κύπρο καθώς και στην επί-

λυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει. 

Χαρακτηριστικό, όπως ανέφερε, είναι το 

παράδειγμα της έρευνας και της ανάγκης 

για περαιτέρω επένδυση σε αυτή, ώστε 

να διαδραματίσει η χώρα μας σημαντικό 

ρόλο στην περιοχή της Μεσογείου και να 

δοθούν οι ευκαιρίες σε όλα τα πανεπιστή-

μια του τόπου να εξελιχθούν σε πανεπι-

στήμια ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Η κ. Βασιλείου τόνισε με τη σειρά της ότι 

τα πάντα ξεκινούν από τη μόρφωση και 

σημείωσε ότι θα εστιάσει στην μόρφωση 

πανεπιστημιακού επιπέδου, με στόχο την 

ποιότητά της και τη διασφάλιση παρο-

χής ευκαιριών για την δια βίου μάθηση. 

Περαιτέρω η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης μίλησε για τον διαφορετικό χα-

ρακτήρα των πανεπιστημιακών ιδρυμά-

των και την ανάγκη εστίασης σε συγκε-

κριμένους τομείς, κάτι που θα επιτρέψει 

στα πανεπιστήμια να ξεχωρίσουν και να 

διαχωριστούν από τα υπόλοιπα.

Οι εκπρόσωποι των έξι πανεπιστημίων 

της Κύπρου που συμμετείχαν στη συζή-

τηση αναφέρθηκαν σε θέματα όπως είναι 

η ανάγκη ποιοτικού ελέγχου στα πτυχία 

που δίνονται από πανεπιστήμια του εξω-

τερικού δια μέσου συνεργασιών με κολ-

λέγια της Κύπρου, η δυνατότητα όλων 

των πανεπιστημίων του τόπου να συμμε-

τέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και 

όσον αφορά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, 

η επιχορήγηση των διδάκτρων των φοι-

τητών, υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Ενδιαφέρον προκάλεσε, επίσης, η 

εισήγηση για την Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Πολιτισμού στην Κύπρο, ως μονάδα της 

Ένωσης, κάτι που όπως είπε η κ. Βασιλεί-

ου θα εξετάσει περαιτέρω.

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

O Δρ. Vittorio Barale του Κοινού Κέντρου Ερευνών της EE και ο Δρ Jean-Marie 

Beckers του University of Liege.
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Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Θετικών 

και Εφαρμοσμένων Επιστημών και της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου αναγορεύθηκε την Παρασκευή, 

5 Μαρτίου 2010, ο Καθηγητής Andrew 

Viterbi, Πρόεδρος του Ομίλου Viterbi LLC.

Την προσωπικότητα και το έργο του τι-

μωμένου παρουσίασε ο Καθηγητής του 

Τμήματος Πληροφορικής Ανδρέας Πι-

τσιλλίδης, ο οποίος ανέφερε, μεταξύ άλ-

λων, ότι ο Καθηγητής Andrew Viterbi είναι 

μια από τις σπάνιες προσωπικότητες που 

έχουν διακριθεί για εξαιρετικά επιτεύγμα-

τα στην Επιστήμη. Έχει επιδείξει ασυνήθι-

στα επιτεύγματα στην πρωτοπορία νέων 

και αναπτυσσόμενων πεδίων της Τεχνο-

λογίας. Το ερευνητικό έργο του κ. Viterbi, 

πρόσθεσε ο κ. Πιτσιλλίδης, ήταν καθο-

ριστικό για την ψηφιακή επικοινωνία με 

αποκορύφωμα τον διάσημο αλγόριθμο 

του Viterbi το 1967, που ακόμη και σήμε-

ρα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη λύση 

πολλαπλών προβλημάτων στον τομέα 

της ψηφιακής επικοινωνίας. Μεταξύ των 

εφαρμογών του αλγόριθμου Viterbi είναι 

η διόρθωση σφαλμάτων σε θορυβώδες 

περιβάλλον καναλιών επικοινωνίας, η 

αποκωδικοποίηση σημάτων με χρήση 

συνελικτικών κωδικών CDMA, τα οποία 

χρησιμοποιούνται σε UMTS και GSM κυ-

ψελοειδή δίκτυα κινητής επικοινωνίας, 

2ης και 3ης γενεάς και ασύρματα τοπικά 

δίκτυα, καθώς και σε πολλές άλλες περι-

οχές της επιστήμης, όπως η αναγνώριση 

φωνής, η υπολογιστική γλωσσολογία, 

και η βιοπληροφορική. Ο κ. Viterbi είχε 

επίσης καθοριστικό ρόλο στην εδραίω-

ση του επαναστατικού προτύπου CDMA 

για χρήση στην κινητή επικοινωνία. Είναι 

συνιδρυτής της εταιρείας QUALCOMM 

Incorporated (συγκαταλέγεται στις 

FORTUNE 500 εταιρείες) η οποία κατα-

σκευάζει τα συστήματα (chipsets) CDMA. 

Τα συστήματα αυτά, τα οποία περιέχουν 

τον αλγόριθμο του κ. Viterbi, βρίσκονται 

σε δισεκατομμύρια συσκευές κινητής τη-

λεφωνίας και σε ασύρματα δίκτυα.

Ο Andrew Viterbi, κατέληξε ο κ. Πιτσιλλί-

δης, για τη συνεισφορά του στην επιστή-

μη και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 

έχει αναγορευτεί σε Επίτιμο Διδάκτορα 

από πολλά Πανεπιστήμια ανά το πα-

γκόσμιο και έχει τιμηθεί με πολλές δια-

κρίσεις. Για παράδειγμα, η Πολυτεχνική 

Σχολή του Πανεπιστημίου της Νότιας Κα-

λιφόρνια έχει ονομασθεί προς τιμήν του 

Πολυτεχνική Σχολή Viterbi. 

Στην τελετή αναγόρευσης παρευρέθη-

καν φοιτητές, ακαδημαϊκοί, άτομα του 

χώρου των τηλεπικοινωνιών και της τε-

χνολογίας και πλήθος κόσμου.

Με αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας 

πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη 

Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου την Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010, ο 

εορτασμός των δύο μεγάλων Εθνικών 

Επετείων, της 25ης Μαρτίου 1821 και της 

1ης Απριλίου 1955, ένας εορτασμός που 

διοργανώνεται κάθε χρόνο από κοινού 

με τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Τον πανηγυρικό της ημέρας εξεφώνησε 

ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Φιλο-

σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμή-

μα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Γιώργος 

Γεωργής με θέμα, Η συμβολή της Κύπρου 

στην Επανάσταση του 1821.

‘Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι εθνι-

κές επέτειοι δεν είναι μόνο μέρες πανηγυ-

ρισμών και παρελάσεων. Είναι ταυτόχρο-

να μέρες εθνικού προβληματισμού και 

αυτογνωσίας. Η ενδοσκόπηση αυτή επι-

βάλλει την ενασχόληση με την Ιστορία. 

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργής, 

ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε 

παράλληλα στην πολυεπίπεδη και πλατιά 

συμμετοχή των Κυπρίων στην επανάστα-

ση του 1821.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απήυθυναν 

ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Σταύρος Ζένιος και ο Πρύ-

τανης του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Δη-

μοσθένης Ασημακόπουλος. 

Η εκδήλωση περιελάμβανε και την απο-

νομή του βραβείου Θεμιστοκλή Δέρβη, 

το οποίο κάθε χρόνο παραδίδεται στον 

φοιτητή ή τη φοιτήτρια του Πανεπι-

στημίου Κύπρου που συνδυάζει υψηλή 

ακαδημαϊκή επίδοση και προσφορά στο 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ anrEW ViTErbi

ΤO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΙΜΗΣΕ ΤΙΣ ΕθΝΙΚΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ

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

Συνεχίζεται στη σελίδα 15
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κοινωνικό σύνολο. Το φετινό βραβείο 

μοιράστηκαν η Κατερίνα Τερτίτσναγια, 

τεταρτοετής φοιτήτρια του Τμήματος 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, η 

Αγγέλα Χατζηγεωργίου, τριτοετής φοιτή-

τρια του Τμήματος Επιστημών Αγωγής και 

ο Μά ριος Θεοδώρου, τεταρτοετής φοιτη-

τής του Τμήματος Ψυχολογίας. Η απονο-

μή των βραβείων έγινε από τον Πρύτανη 

Καθηγητή Σταύρο Ζένιο. Ιδιαίτερο τόνο 

στην εκδήλωση έδωσε το καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα της χορωδίας του Τμήματος 

Μουσικών Σπουδών υπό τη διεύθυνση 

του Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπι-

στημίου Αθηνών Νίκου Μαλιάρα.

Ο εορτασμός κορυφώθηκε με Ποντια-

κούς χορούς από τον χορευτικό τομέα 

του Πολιτιστικού Ομίλου Φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και από 

το Συγκρότημα του Χορευτικού Ομίλου 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι κα-

ταχειροκροτήθηκαν από τους επισήμους 

και τους πολυάριθμους θεατές.

Με την ευκαιρία των εθνικών επετείων το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέθεσε δεξίωση 

στον προθάλαμο της Αίθουσας Τελετών 

προς τιμή όλων των παρευρισκομένων.

Τον εθνικό αυτό εορτασμό τίμησαν με 

την παρουσία τους ο Θεοφιλέστατος 

Χωρεπίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος εκ 

μέρους του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστό-

μου, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύ-

προ Βασίλης Παπαϊωάννου, εκπρόσωποι 

κομμάτων, εκπρόσωπος του Αρχηγού 

της Αστυνομίας, ο Δήμαρχος Ακανθούς 

Σάββας Σαββίδης, η πρώην Υπουργός 

Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κλαίρη Αγγε-

λίδου, οι αρχές του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου και Αθηνών, ακαδημαϊκοί των δύο 

Πανεπιστημίων, συγγενείς και φίλοι των 

βραβευθέντων, φοιτητές και φοιτήτριες 

και πλήθος 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

Το πρόγραμμα «Άνθρωποι» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για 

την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη αναγνωρίζει ότι μια 

από τις κυριότερες συνιστώσες στον τομέα της επιστήμης και 

της τεχνολογίας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Στρατηγικός στό-

χος του προγράμματος είναι να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικό-

τερη για τους ερευνητές, ενισχύοντας ποιοτικά και ποσοτικά το 

ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της έρευνας και της τεχνολο-

γίας, προωθώντας το επάγγελμα του ερευνητή στους νέους εν-

θαρρύνοντας έτσι τους Ευρωπαίους ερευνητές να παραμείνουν 

στην Ευρώπη προσελκύοντας παράλληλα στην Ευρώπη τους 

καλύτερους ερευνητές από όλο τον κόσμο. 

Στο πλαίσιο αυτό δημοσιεύθηκαν τρεις νέες προσκλήσεις για 

την υποστήριξη έμπειρων ερευνητών με καταληκτική προ-

θεσμία την 17η Αυγούστου 2010. Σύμφωνα με το κείμενο των 

προσκλήσεων, ως έμπειρος χαρακτηρίζεται ο ερευνητής ο 

οποίος θα πρέπει, κατά το χρόνο της καταληκτικής προθεσμίας 

ή κατά το χρόνο της επιλογής του οργανισμού υποδοχής, ανά-

λογα με τη δράση, να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, 

ανεξαρτήτως του χρόνου που απαιτήθηκε για την απόκτηση, 

ή να έχει τουλάχιστον τετραετή ερευνητική εμπειρία πλήρους 

απασχόλησης.

Οι 3 δράσεις είναι οι ακόλουθες:

Διακρατικές ενδοευρωπαϊκές υποτροφίες με προϋπολογισμό 

95 εκατ. Ευρώ. Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυ-

ξης της καριέρας των έμπειρων ερευνητών σε διάφορα στάδια 

της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, βοηθώντας τους να 

αποκτήσουν νέα ερευνητικά προσόντα ή διατομεακές εμπειρίες.

Διεθνείς υποτροφίες εσωτερικού με προϋπολογισμό 28 εκατ. 

Ευρώ. Η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της επιστημονικής 

αριστείας των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών με 

την προσέλκυση σπουδαίων ερευνητών πολύ υψηλού επιπέδου 

από τρίτες χώρες να εργαστούν σε προγράμματα έρευνας στην 

Ευρώπη, με σκοπό την ανάπτυξη αμοιβαίας ερευνητικής συνερ-

γασίας μεταξύ της Ευρώπης και των Τρίτων Χωρών. 

Διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού με προϋπολογισμό 28 εκατ. 

Ευρώ. Η δράση στοχεύει να ενισχύσει τη διεθνή διάσταση της 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας των Ευρωπαίων ερευνητών δί-

νοντάς τους την ευκαιρία να εκπαιδευθούν και να αποκτήσουν 

νέες γνώσεις σε έναν ερευνητικό οργανισμό υψηλού επιπέδου 

σε μια τρίτη χώρα. Οι ερευνητές αυτοί έχοντας αποκτήσει νέες 

γνώσεις και δεξιότητες έχουν την υποχρέωση επιστροφής σε 

κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε συνδεδεμένη χώρα. 

Πληροφορίες: Ροζμαρί Στρεβινιώτη, Λειτουργός, Ευρωπαϊκό 

Γραφείο Κύπρου, Rond Point Schuman 11, B-1040 Βρυξέλλες, 

τηλ.: +32 (0) 2 280 22 85, τηλεομοιότυπο: +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 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ ΚΑρΙΕρΑΣ  
γΙΑ ΕΜΠΕΙρΟΥΣ ΕρΕΥΝΗΤΕΣ

Συνεχίζεται από τη σελίδα 14
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Ν Ε Α  ΤΟΥ  Κ Ε. Δ Ι . Μ Α .

Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ

Από το περιθώριο 

στο μάτι του κυκλώ-

να. Η εκπαίδευση 

των κωφών στην Κύ-

προ: 1987-2001, Άννα 

Κουππάνου, Ελένη Φτι-

άκα, Σειρά: Ειδική Αγωγή, Διεύθυνση: Αθη-

νά Ζώνιου-Σιδέρη, Αθήνα: Πεδίο, 2009 

ISBN 978-960-9405-08-9 

Μια μελέτη που παρουσιάζει τον σύγχρο-

νο διάλογο γύρω από το θέμα της εκπαί-

δευσης των κωφών. Στο πρώτο θεωρητικό 

μέρος, και μετά από σύντομη περιγραφή 

της κώφωσης ή της απώλειας ακοής ως 

αισθητηριακού προβλήματος, γίνεται μια 

σύντομη συνθετική παρουσίαση της ει-

δικής εκπαίδευσης των κωφών στις ΗΠΑ, 

την Αγγλία και την Κύπρο. Ακολουθούν οι 

σημαντικότεροι άξονες του θέματος της 

εκπαίδευσης των κωφών, όπως εντοπί-

στηκαν κατά την ανασκόπηση της βιβλιο-

γραφίας και υπό το πρίσμα της εκπαιδευ-

τικής πολιτικής. Στο δεύτερο και εμπειρικό 

μέρος γίνεται μια απόπειρα χρονολογικής 

αλλά και κριτικής παρουσίασης της δια-

μόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής και 

πρακτικής στην Κύπρο για τα άτομα με 

απώλεια ακοής. Η πορεία αυτή είχε ως 

αφετηρία το ειδικό σχολείο και κατάληξη 

την ένταξη στα γενικά σχολεία. 

Αναζητώντας την ελευ-

θερία. Ένας Κύπριος 

στρατιώτης του βρε-

τανικού στρατού στην 

κατοχική Θεσσαλο-

νίκη και Χαλκιδική, 

1941-1942. Πέτρος Παπαπολυβίου (εισ., 

επιμ.), Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2009, σσ. 

338, ISBN 978-960-458-222-8.

Το νέο βιβλίο του Πέτρου Παπαπολυβίου 

παρουσιάζει τις αναμνήσεις του Κύπριου 

στρατιώτη Γεώργιου Πέτρου (1906-1973), 

από το Κελλάκι Λεμεσού, σκαπανέα στο 

βρετανικό στρατό κατά τον Β’ Παγκό-

σμιο πόλεμο και δραπέτη στην Ελλάδα το 

1941-1942. Μερικές εκατοντάδες Κυπρίων 

στρατιωτών του βρετανικού στρατού συν-

ελήφθηκαν αιχμάλωτοι στην Ελλάδα το 

1941. Κατά την περίοδο εκείνη πολλές οι-

κογένειες στην Ελλάδα προσέφεραν άσυλο 

σε συμμάχους στρατιώτες. Ανάμεσα στους 

φιλοξενηθέντες φυγάδες στην κατεχόμενη 

Ελλάδα ήταν και δεκάδες Έλληνες και Τούρ-

κοι της Κύπρου, στρατιώτες του «Κυπρια-

κού Συντάγματος». Η περίθαλψη των συμ-

μάχων στρατιωτών αποτελεί, ουσιαστικά, 

μια πρώιμη συλλογική εκδήλωση που δεν 

έχει καμιά σχέση –αν και τα πρόσωπα είναι 

τα ίδια– με όσα ακολούθησαν, δηλαδή την 

αντίσταση των «οργανωμένων». Από την 

άλλη, για τις περισσότερες ελληνικές οικο-

γένειες που φιλοξένησαν Βρετανούς στρα-

τιώτες στην κατοχή, η εμπλοκή τους αφο-

ρούσε πρωτίστως την ανθρώπινη διάστα-

ση. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί αφηγήσεις 

αιχμαλώτων, δραπετών και φυγάδων στην 

κατοχική Ελλάδα, καθώς και σημαντικό 

αριθμό συνεντεύξεων από επιζώντες εθε-

λοντές του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Στην 

εκτενή εισαγωγή γίνεται η αξιολόγηση της 

κυπριακής συμμετοχής στον πόλεμο και 

εξετάζεται αναλυτικά η παρουσία των Κυ-

πρίων στρατιωτών στην Ελλάδα κατά το 

1940-1944.

Από το περιθώριο 
στο μάτι του κυκλώνα 

Η εκπαίδευση 
των κωφών στην Κύπρο: 

1987-2001
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Άννα Κουππάνου

Ελένη Φτιάκα

Σειρά: Ειδική Αγωγή • Διεύθυνση: Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη
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Μια μελέτη που παρουσιάζει τον σύγχρονο διά-
λογο γύρω από το θέμα της εκπαίδευσης των
κωφών. Στο πρώτο θεωρητικό μέρος, και μετά
από σύντομη περιγραφή της κώφωσης ή της
απώλειας ακοής ως αισθητηριακού προβλήμα-
τος, γίνεται μια σύντομη συνθετική παρουσίαση
της ειδικής εκπαίδευσης των κωφών στις ΗΠΑ,
την Αγγλία και την Κύπρο. Ακολουθούν οι ση-
μαντικότεροι άξονες του θέματος της εκπαίδευ-
σης των κωφών όπως εντοπίστηκαν κατά την
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και υπό το πρί-
σμα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο δεύτερο
και εμπειρικό μέρος γίνεται μια απόπειρα χρο-
νολογικής αλλά και κριτικής παρουσίασης της
διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής και πρα-
κτικής στην Κύπρο για τα άτομα με απώλεια
ακοής. Η πορεία αυτή είχε ως αφετηρία το ει-
δικό σχολείο και κατάληξη την ένταξη στα γε-
νικά σχολεία. Η Άννα Κουππάνου είναι εκπαιδευτικός δημο-

τικής εκπαίδευσης και συγγραφέας παιδικών

βιβλίων. Έχει πτυχίο στις Επιστήμες της Αγω-

γής καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο στις πολιτι-

σμικές διαστάσεις της Εκπαίδευσης και στην

Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Είναι υποψήφια διδάκτωρ του Institute of Ed-

ucation στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Στα

θεωρητικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα

περιλαμβάνονται ο υπαρξισμός, η φαινομενο-

λογία, η φιλοσοφία της τεχνολογίας, η φιλο-

σοφία της εκπαίδευσης και η ειδική/ενιαία

εκπαίδευση. Άρθρα της σχετικά με τη φιλοσο-

φία της εκπαίδευσης και την ειδική/ενιαία εκ-

παίδευση έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά

περιοδικά. Από το 2007 κατοικεί και εργάζε-

ται στο Λονδίνο ως μέλος της Κυπριακής Εκ-

παιδευτικής Αποστολής στη Μεγάλη Βρετανία.

Η Ελένη Φτιάκα είναι Αναπληρώτρια Καθηγή-

τρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Ενι-

αίας Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,

και Αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Σχολής

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγω-

γής, με σπουδές στα Πανεπιστήμια Αθηνών,

Stirling και Cambridge. Τα θεωρητικά και

ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν διά-

φορες πτυχές της Κοινωνιολογίας της Εκπαί-

δευσης, όπως ενιαία εκπαίδευση και κοινωνία,

εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική, ίσες εκ-

παιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες, σχέ-

σεις οικογένειας- σχολείου και ποιοτική

ερευνητική μεθοδολογία. Έχει πολλές δημοσι-

εύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, και

είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων και επι-

μελήτρια άλλων πέντε.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το 

Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης συνε-

χίζει να προσφέρει ταχύρρυθμα μαθή-

ματα στους φοιτητές. Τα μαθήματα απο-

σκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία 

των φοιτητών για τις σπουδές τους και 

καλύπτουν διάφορα θέματα. Η 9η σειρά 

μαθημάτων διεξήχθηκε κατά το Εαρινό 

Εξάμηνο 2009-10 και τα μαθήματα κάλυ-

ψαν 43 ώρες εκπαίδευσης ως εξής: . 

1. Ηλεκτρονικές αρχειακές πηγές 

στη Νεότερη Ιστορία, Νίκος Χριστοδου-

λίδης, Λέκτορας, Τμήμα ΙΣΑ

2. Εισαγωγή στη STATA, Πάρις Κλεάν-

θους, Λέκτορας, Τμήμα ΟΙΚ

3. Εισαγωγή στη ChemDraw & Εισα-

γωγή στη Chem3D, Κωνσταντίνος Τ. Ζεϊ-

ναλιπούρ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, 

Τμήμα ΧΗΜ

4. Εισαγωγή στην SPSS - Μεθοδολο-

γία Επιστημονικής Έρευνας, Κώστας Α. 

Φάντη, Λέκτορας, Τμήμα ΨΥΧ

5. Ετοιμασία πειραμάτων σε ηλεκ-

τρονικούς υπολογιστές, Μάριος Αβρα-

αμίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα 

ΨΥΧ

6. Introduction to Visual Basic .NET, 

Παναγιώτης Ανδρέου, Ερευνητικός Συν-

εργάτης, Τμήμα ΕΠΛ

7. Εκμετάλλευση του διαδικτύου για 

μάθηση-εκπαίδευση: πώς να γίνω κα-

λός distant learner, Παναγιώτης Ζαχα-

ριάς, Επισκέπτης Λέκτορας, Τμήμα ΕΠΛ

8. Σύγχρονες μέθοδοι εντατικής μά-

θησης και μελέτης: NLP, Mindmapping, 

Sliding κ.ά., Βιτάλι Ζαϊκόβσκυ, Ειδικός 

Επιστήμονας, Τμήμα ΤΟΥ

9. Τέχνη Ταχύρρυθμου διαβάσμα-

τος, Βιτάλι Ζαϊκόβσκυ, Ειδικός Επιστήμο-

νας, Τμήμα ΤΟΥ

Από τα μαθήματα ωφελήθηκαν 113 φοι-

τητές από διάφορα Τμήματα σε όλα τα 

επίπεδα σπουδών. Η 10η σειρά μαθημά-

των θα διεξαχθεί κατά το Χειμερινό Εξά-

μηνο 2010-11. 

ΤΑΧΥρρΥθΜΑ ΜΑθΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ ΔΕξΙΟΤΗΤΩΝ γΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ


