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Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε το προφίλ της Noble 

Energy την Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011, ο John Tomich, Διευθυντής 

της Noble στην Κύπρο. Πρόκειται για την εταιρεία που έχει ανα-

λάβει να επιτελέσει τη γεώτρηση για εξεύρεση φυσικού αερίου 

στο οικόπεδο 12 της ΑΟΖ της Κύπρου. Ο Κοσμήτορας της Πολυ-

τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Πάνος 

Παπαναστασίου, παρουσίασε τον ομιλητή και συντόνισε τη δι-

άλεξη. 

Στο χαιρετισμό της διάλεξης με θέμα: Noble Energy`s Project 

in Cyprus, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι η ενεργειακή στρατηγι-

κή που θα ακολουθήσουμε σήμερα θα καθορίσει το πολιτικο-οι-

κονομικό μας μέλλον. Χαρακτηρίζοντας τις εργασίες εξεύρεσης 

φυσικού αερίου ως ένα μεγάλο κεφάλαιο της νεότερης ιστορίας 

του τόπου, τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ένας σεμνός 

καταλύτης της κυπριακής κοινωνίας, θα ενδιατρίψει σε αυτό με 

σοβαρότητα και διαφάνεια, προσκαλώντας εμπειρογνώμονες, 

τόσο από την Κύπρο, όσο και από το διεθνή χώρο, έτσι ώστε 

η κυπριακή κοινωνία και οι πολιτικές δυνάμεις να πληροφορη-

θούν πληρέστερα για τις προεκτάσεις και τις διαστάσεις αυτού 

του κεφαλαίου. 

Ο κύριος Tomich, αφού παρουσίασε το πλούσιο χαρτοφυλά-

κιο και τη δράση της Noble ανά τον κόσμο, προχώρησε σε μία 

ανάλυση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Στην παρουσίασή του εξέφρασε την πεποίθηση ότι η 
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ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
“ΥΠ.ΕΡ.ΘΕ.Ν.” 

Μεγάλο πρόγραμμα βιοϊατρικής τεχνολογίας, με προϋπολογι-

σμό 1.15 εκατομμύρια ευρώ, θα συντονίσει η Πολυτεχνική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας 

την επιστήμη της υπολογιστικής ογκολογίας, το πρόγραμμα με 

τη βοήθεια κλινικών υπολογιστικών εργαλείων και υπηρεσιών, 

θα συμβάλει όχι μόνο στην καλύτερη διάγνωση ογκολογικών 

παθήσεων αλλά και στην αξιολόγηση της βέλτιστης εξατομικευ-

μένης θεραπείας. Συνεχίζεται στη σελίδα 10
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Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

της εταιρείας UC Hall-Άκης Κλεάνθους υπογράφηκε στις 16 Νοεμ-

βρίου 2011. Τη Συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου 

ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους 

του UC Hall-Άκης Κλεάνθους, ο Διευθυντής κ. Νεόφυτος Νεοφύτου.

Κατά την τελετή της υπογραφής, ο κ. Χριστοφίδης ευχαρίστησε 

θερμά τον κ. Νεοφύτου και τόνισε ότι αυτή η συμφωνία είναι ιδιαί-

τερα σημαντική δεδομένων των δύσκολων οικονομικών συνθηκών 

που αντιμετωπίζει η χώρα. Παράλληλα, ο κ. Χριστοφίδης αναφέρ-

θηκε στον αείμνηστο Άκη Κλεάνθους, με τον οποίο, όπως ανέφερε, 

οραματίστηκαν την ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης ως πυρήνα 

γνώσης και έρευνας, τόσο στην Κύπρο, όσο και ευρύτερα. Σήμερα, 

το όραμα αυτό βρίσκεται στο δρόμο προς την πραγματοποίησή του, καθώς στο Π.Κ. έχει λειτουργήσει η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπου-

δών, ενώ το 2013 πρόκειται να εισαχθούν τους πρώτους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.

Η Συμφωνία προνοεί την παροχή δωματίων σε τρεις φοιτητές του Πανεπιστημίου με μηνιαίο ενοίκιο αντίστοιχο του ενοικίου το 

οποίο πληρώνουν οι φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές στους οποίους θα παραχω-

ρούνται τα δωμάτια θα επιλέγονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από τον κατάλογο επιλαχόντων υποψηφίων για διαμονή 

στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Επίσημη επίσκεψη στην πόλη του Μεξικού πραγματοποίησε με πρω-

τοβουλία της Πρεσβείας της Κύπρου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Κατά τη διάρκεια της επί-

σκεψης, ο Πρύτανης υπέγραψε Μνημονία Ακαδημαϊκής συνεργασίας με 

το Πανεπιστήμιο Anahuac και το Πανεπιστήμιο Marista, και κατέληξε σε 

συμφωνία για υπογραφή Ακαδημαϊκού Μνημονίου με το Πανεπιστήμιο 

UNAM. Τα εν λόγω Μνημονία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση 

των σχέσεων των Πανεπιστημίων αυτών με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

μέσα απο συμφωνίες για πανεπιστημιακή έρευνα, ακαδημαϊκή συνεργα-

σία, προγράμματα ανταλλαγής ακαδημαϊκών και φοιτητών, παραχώρηση 

υποτροφιών, αλλά και την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.

Ο Πρύτανης, σε διάλεξη που έδωσε στην Έδρα Κυπριακών Σπουδών Α. Γ. Λεβέντης στο Πανεπιστήμιο Anahuac, αναφέρθηκε στο 

ρόλο του Πανεπιστημίου Κύπρου και στη συμβολή του στο διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι, καθώς και σε μια πλειάδα πρωτοβουλιών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου με σκοπό τη συμμετοχή του στην παγκόσμια πανεπιστημιακή κοινότητα, όπως επίσης, και στις προκλή-

σεις που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως θεσμός Δημοκρατίας και Προόδου στην προώθηση των Εθνικών Θεμάτων. Ο 

Πρύτανης αναφέρθηκε ακόμη εκτενώς στην ιστορία της Κύπρου, την καταστροφή των ιστορικών και πολιτισμικών της μνημείων και 

στο ρόλο του Πανεπιστημίου Κύπρου ως φορέα αντίστασης και προβολής της λεηλασίας και καταστροφής της πολιτισμικής κληρο-

νομιάς της μεγαλονήσου. 

Ο Πρέσβης της Κύπρου κ. Βασίλης Φιλίππου σε χαιρετισμό του, έκανε λόγο για τη σημασία των Μνημονίων Ακαδημαϊκής συνεργα-

σίας μεταξύ των Πανεπιστημίων, τα οποία αναμένεται να εδραιώσουν τις ακαδημαϊκές συνεργασίες και να προωθήσουν τις πολιτισμι-

κές σχέσεις των δυο χωρών. Ολοκληρώνοντας, ο Πρέσβης υπογράμμισε τη σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας, η οποία αποτελεί 

τον ακρογωνιαίο λίθο προβολής των εθνικών μας θεμάτων.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μεξικό ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Anahuac 

και ο Πρέσβης της Κύπρου επέδωσαν τα βραβεία στους μαθητές οι οποίοι πρώτευσαν στο διαγωνισμό που διοργάνωσε η Έδρα Κυπρι-

ακών Σπουδών Α. Γ. Λεβέντης στο Πανεπιστήμιο Anahuac, με θέμα, Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΑΙ UC HaLL- ΑΚΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

Ν Ε Α
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Στις 22 και 23 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 

FLTEX (Foreign Language Teaching Experts) του δικτύου Campus 

Europae. Το Campus Europae είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο στο 

πλαίσιο της δια βίου μάθησης παρόμοιο με το Erasmus, με βα-

σικό στόχο την προώθηση της συνεργασίας των Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων και της πολυγλωσσίας στην ενωμένη Ευρώπη. 

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Łodż (Γουτς) της Πολωνίας, όπου 

Ο Μιχάλης Μιχαήλ, (ΕΕΠ) εκπροσώπησε το Σχολείο Ελληνικής 

Γλώσσας (ΣΕΓ) του Πανεπιστημίου. Κατά τη συνάντηση συζητή-

θηκαν θέματα που αφορούσαν την κινητικότητα φοιτητών μέσω 

του προγράμματος ανταλλαγής του δικτύου Campus Europae. 

Ως στόχοι τέθηκαν η ενημέρωση και η ενθάρρυνση και η συμ-

μετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα, αξιοποιώντας τη δυνα-

τότητα να σπουδάσουν για ένα ακαδημαϊκό έτος σε ευρωπαϊκό 

πανεπιστημιακό ίδρυμα διαφορετικό από το δικό τους με την 

εξασφάλιση 45 ECTS και παράλληλα να έρθουν σε επαφή με μια 

νέα κουλτούρα και να μάθουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους 

σε μια ευρωπαϊκή γλώσσα. Εκτός από την ανάγκη για προβολή 

και προώθηση του προγράμματος, η θεματική της συνάντησης 

επικεντρώθηκε, κυρίως, στην πολυγλωσσία και στη δυνατότητα 

εκμάθησης μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, εκτός από την Αγγλι-

κή. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν, μέσω της πλατφόρμας 

Moodle για τη διδασκαλία και εκμάθηση εξ αποστάσεως, διαδι-

κτυακά μαθήματα κάτω από τον τίτλο Hook up!. Οι γλώσσες οι 

οποίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο είναι: Γαλλικά, Γερμανικά, 

Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Λουξεμβουρ-

γιανά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σερβικά, Τουρκικά και 

Φινλανδικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, 

δηλαδή με την εξασφάλιση του απαιτούμενου επιπέδου γλωσ-

σομάθειας και 45 διδακτικών μονάδων ECTS, οι φοιτητές λαμβά-

νουν πιστοποιητικό φοίτησης. Την τελευταία μέρα, στο Τεχνολο-

γικό Πανεπιστήμιο της Łodż, είχε προγραμματιστεί η προβολή 

της γλώσσας, του πανεπιστημίου και της χώρας των συμμετεχό-

ντων με «διαφημιστικά» μαθήματα διάρκειας 30 λεπτών το κα-

θένα, κατά τα οποία η Κύπρος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η 

ελληνική γλώσσα κέρδισαν το ενδιαφέρον και προκάλεσαν τον 

ενθουσιασμό των φοιτητών.

Τέλος, να σημειωθεί ότι τα διαδικτυακά μαθήματα μπορεί να 

τα παρακολουθήσει οποιοδήποτε μέλος της πανεπιστημιακής 

κοινότητας δωρεάν, αρκεί να ακολουθήσει την τυπική διαδικα-

σία εγγραφής προς εξασφάλιση πρόσβασης στο Hook up!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΣΤΟ CAMPUS EUROPAE

Ν Ε Α

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο πλαίσιο 

της εβδομάδας προσανατολισμού νέων προπτυχιακών και με-

ταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργάνωσε 

τις πιο κάτω εκδηλώσεις:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΤΕΤΑΡΤΗ 07 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι φοιτητές είχαν την ευκαι-

ρία να ενημερωθούν για τους βασικούς κανόνες και διαδικασίες 

σχετικά με θέματα σπουδών, σταδιοδρομίας, προσωπικής καθο-

δήγησης, κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης, στέγασης, φοι-

τητικών δραστηριοτήτων, και υγείας. Μετά τη συνάντηση, ακο-

λούθησε δεξίωση, στο εξωτερικό αίθριο του κτιρίου Λεβέντη 

και ξενάγηση των παρευρισκομένων στην Πανεπιστημιούπολη, 

συγκεκριμένα στα γραφεία της Υ.Σ.Φ.Μ, στις Φοιτητικές Εστίες, 

στις Αίθουσες Διδασκαλίας και στο Αθλητικό Κέντρο.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

Στην ξενάγηση έλαβαν μέρος νεοεισερχόμενοι προπτυχιακοί 

και μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Κύπρο, την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Στόχος ήταν να γνωρίσουν από κοντά την τελευταία 

μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, μία πόλη σύγχρονη και 

δυναμική με ιστορία 6.000 ετών. 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α
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Στόχος του Κοινοτικού νηπιαγωγείου «Λητώ Παπαχριστοφό-

ρου» και Βρεφοκομικού σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι 

να δημιουργήσει μια εκπαιδευτική κοινότητα, σ’ένα ασφαλές 

περιβάλλον, η οποία να βασίζεται στην ανάπτυξη θετικών σχέ-

σεων και να ενισχύει την αγάπη για μάθηση. Το κάθε μέλος της 

κοινότητας καλείται να συμμετέχει ενεργά και να έχει δικαίωμα 

διαμόρφωσης των εμπειριών του.

Η φιλοσοφία του προγράμματος μας στηρίζεται στις 

αρχές της ενεργούς συμμετοχής των παιδιών κάθε 

ηλικίας στις διαδικασί-

ες μάθησης και στην ολόπλευρη ανάπτυξη, με βάση όμως τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε ηλικίας, αλλά και τις ανάγκες του κάθε 

παιδιού. Παρέχουμε την ευκαιρία σε κάθε παιδί να αναπτυχθεί 

σύμφωνα με τους δικούς τους ρυθμούς, δίνοντάς του τον απα-

ραίτητο χρόνο και χώρο. Με το πρόγραμμα μας ενισχύεται η 

θετική αυτοείκονα και η ανεξαρτησία του παιδιού μέσα από το 

πλαίσιο σεβασμού των δικαιωμάτων του. Μέσα από τη χρήση 

του παιχνιδιού (ελεύθερου και δομημένου) τα παιδιά εμπλέκο-

νται σε διαδικασίες εξερεύνησης, πειραματισμού, ανακάλυψης, 

μάθησης και ανάπτυξης.

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α

Ανάμεσα στις 3 καλύτερες ομάδες πανευρωπαϊκού διαγωνι-

σμού το επιχειρηματικό σχέδιο της ομάδας VI Scientific!

Ανάμεσα στις 3 καλύτερες ομάδες κατετάγη το επιχειρημα-

τικό σχέδιο της ομάδας VI Scientific του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

η οποία αποτελείται από τους Σταύρο Παπασταύρου, Γιώργο 

Στυλιανού και Δημήτριο Χατζηαχιλλέως, στον πανευρωπαϊκό 

διαγωνισμό επιχειρηματικότητας της Ένωσης Πανεπιστημίων Ευ-

ρωπαϊκών Πρωτευουσών UNICA. 

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου συναγωνίστηκε με επι-

χειρηματικές ομάδες φοιτητών και αποφοίτων από άλλα 21 πα-

νεπιστήμια της Ευρώπης και μετά από μακρά αξιολόγηση κατε-

τάγη επάξια στην τρίτη θέση. Η ομάδας της VI Scientific «αποφοί-

τησε» από το εκκολαπτήριο ΔΙΟΓΕΝΗΣ του Πανεπιστημίου, και 

στο διαγωνισμό παρουσίασε καινοτόμες εφαρμογές στην κινητή 

τηλεφωνία για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρίες και προ-

βλήματα όρασης. «Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στα καλύτερά 

της με πραγματικά διεθνή διάσταση εφαρμογής», ήταν το σχόλιο 

της διεθνούς επιτροπής αξιολόγησης.

Το πρώτο βραβείο κέρδισε η ομάδα του Πανεπιστημίου 

του Βερολίνου, Humboldt Universitat zu Berlin και τη δεύτερη 

θέση έλαβε το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, Freie 

Univesitat zu Berlin.

Η διάκριση συνιστά ακόμη μία ευρωπαϊκή επιτυχία για το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου, αυτήν τη φορά στον τομέα της επιχειρημα-

τικότητας, αναδεικνύοντας την ουσιαστική σχέση εκπαίδευσης-

έρευνας-καινοτομίας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Η Δρ Σταματούλα Παναγάκου έδωσε διάλε-

ξη με τίτλο Η Διδακτορική Έρευνα, στη σειρά των 

Ερευνητικών Σεμιναρίων του Τμήματος Κοινωνι-

κών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Οι ακροατές είχαν την ευκαιρία να συμμε-

τάσχουν ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε, 

καταθέτοντας τις δικές τους απόψεις και εμπειρίες. 

Τα ζητήματα στα οποία επικεντρώθηκε η Δρ Πα-

ναγάκου ήταν η ερευνητική πρόταση, η οργάνωση της έρευ-

νας και της συγγραφής, η διαχείριση του χρόνου, η ψυχολογική 

προετοιμασία των ερευνητών, και η εποπτεία του διδακτορικού. 

Επισημάνθηκε ότι η διδακτορική έρευνα χρειάζεται αφοσίωση, 

πραγματικό ενδιαφέρον, συστηματική μελέτη και υπομονή, κα-

θώς είναι μια μακρόχρονη και ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. 

Η Δρ Παναγάκου στην ομιλία της αναφέρθηκε στις απόψεις 

εμπειρογνωμόνων σε θέματα διδακτορικής έρευ-

νας (N. Goldberg, C. Hall, J. Hartley, Z. Leader, V. 

Nelson, E. M. Phillips & D. S. Pugh, S. Potter, και 

W. Zinsser). Επίσης αξιοποίησε παραδείγματα και 

στοιχεία από τη διδακτική της εμπειρία στα Πα-

νεπιστήμια του York, του Durham, του Newcastle, 

του Manchester και της Κύπρου, με στόχο την 

καλύτερη και αμεσότερη πληροφόρηση των φοι-

τητών μας. Υπογράμμισε ότι, η ενασχόληση με τη διδακτορική 

έρευνα παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες για επιστημονικές συνερ-

γασίες, επικοινωνία και διάλογο. Οι υποψήφιοι ερευνητές όμως 

θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του διδα-

κτορικού κύκλου σπουδών προϋποθέτει επαρκή χρηματοδότη-

ση, πνευματική ωριμότητα και, κυρίως, σκληρή δουλειά. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΚΟ Ι Ν Ο Τ Ι ΚΟ  Ν Η Π Ι Α ΓΩ Γ Ε Ι Ο  « Λ Η ΤΩ  Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ ΤΟ Φ Ο Ρ ΟΥ »  Κ Α Ι  Β Ρ Ε Φ Ο ΚΟ Μ Ι ΚΟ Σ  Σ ΤΑΘ Μ Ο Σ 

Συνεχίζεται στη σελίδα 5

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ»  
ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ



5

Επιπλέον είναι σημαντική η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ όλων 

των εμπλεκόμενων (παιδιών, γονιών, εκπαιδευτικών κ.α.), οι 

οποίες αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και την εξασφάλιση της συναισθηματικής ασφάλειας 

των συμμετεχόντων. 

Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό του σχολείου 

μας είναι έτοιμο να προσφέρει αγάπη, φροντίδα, εκπαίδευση, 

καθώς και μοναδικές εμπειρίες στα πρώτα χρόνια της ζωής του 

παιδιού σας. Πρώτη μας έγνοια είναι να στηρίξουμε το κάθε παι-

δί ξεχωριστά προσφέροντάς του ασφάλεια και ποιοτική αγωγή, 

βοηθώντας το να αναπτύξει όσες περισσότερες ικανότητες και 

δεξιότητες μπορεί σε όλους τους τομείς (σωματικό, κινητικό, ψυ-

χοσυναισθηματικό, γνωστικό και κοινωνικό).

Μέσα από ένα ευέλικτο πρόγραμμα που στηρίζεται στις πιο 

πάνω αρχές, καθώς και στη φιλοσοφία του νέου Αναλυτικού 

Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την 

Πρώτη Σχολική Περίοδο, το νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφό-

ρου» και ο Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου θα 

προσφέρουν μοναδικές εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Από τον Τομέα Ασφάλειας και Υγείας της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου 2011, εκπαι-

δευτικό σεμινάριο στο προσωπικό του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου 

«Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικού Σταθμού Πανεπι-

στημίου Κύπρου, το οποίο αφορά θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

Στο σεμινάριο περιλαμβάνονταν θέματα σχετικά με την πυ-

ρασφάλεια–πυρόσβεση, την εκτίμηση του επαγγελματικού 

κινδύνου στους χώρους εργασίας και με Σχέδια Δράσης για την 

αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης, όπως είναι μια 

πυρκαγιά ή ένας σεισμός. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, έγινε 

επίδειξη και πρακτική εφαρμογή των θεμάτων (εκτίμηση κινδύ-

νων, κατάσβεση εστίας πυρκαγιάς, εκκένωση κτηρίου και συγκέ-

ντρωση σε ειδικό σημείο συγκέντρωσης).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, δόθηκε έμφαση στη ανα-

γκαιότητα γνώσης και εφαρμογής των μεθόδων ασφάλειας και υγείας, λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει ένας χώρος που 

φιλοξενεί μικρά παιδιά.

Τόσο το νηπιαγωγείο, όσο και ο βρεφοκομικός σταθμός, έχουν εξασφαλίσει τα απαραίτητα Πιστοποιητικά που αφορούν 

στην Πυρασφάλεια, Αντισεισμικότητα και Υγιεινή του Κτηρίου από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟ Ι Ν Ο Τ Ι ΚΟ  Ν Η Π Ι Α ΓΩ Γ Ε Ι Ο  « Λ Η ΤΩ  Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ ΤΟ Φ Ο Ρ ΟΥ »  Κ Α Ι  Β Ρ Ε Φ Ο ΚΟ Μ Ι ΚΟ Σ  Σ ΤΑΘ Μ Ο Σ 

Το κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και ο 

Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσαν, 

την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18.30 μμ, διάλεξη με 

τον Δρ Τιμόθεο Παπαδόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του 

Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το θέμα της 

διάλεξης ήταν : «Υπάρχουν δύσκολα παιδιά; Εκπαίδευση και 

κοινωνική ανάπτυξη». Η διάλεξη έλαβε χώρα στο κτήριο 7 (Αί-

θουσα 010) του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων. Το θέμα 

της διάλεξης προέκυψε από προβληματισμούς και ερωτήματα 

των γονέων του νηπιαγωγείου σχετικά με θέματα πειθαρχίας και 

αντιμετώπισης της. Τη διάλεξη παρακολούθησαν γονείς, εκπαι-

δευτικοί και άλλοι ακροατές. 

Στόχος της ήταν να δημιουργήσει και να απαντήσει σε ερω-

τήματα σχετικά με τις κοινωνικές, γνωστικές και γλωσσικές δε-

ξιότητες, που καθορίζουν την πορεία ανάπτυξης του παιδιού, 

κατά τα πρώτα χρόνια φοίτησής στο σχολείο. Η συζήτηση επι-

κεντρώθηκε γύρω από το θέμα της ροπής (ή δύναμης ανάπτυ-

ξης προς συγκεκριμένη κατεύθυνση) του κάθε παιδιού, η οποία 

είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζεται ως εσωτερική διαδικασία 

που συναρτάται με την παιδαγωγική πράξη ή ως δυνατότητα για 

αλλαγή μέσα από την παιδαγωγική πράξη – και όχι ως ο βαθ-

μός στον οποίο το παιδί κατέχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

στο τέλος μιας διαδρομής. Μόνο όταν αντιληφθούμε την αλλα-

γή αυτή στον αναπτυσσόμενο οργανισμό ως μια εσωτερική εν 

δυνάμει διαδικασία, οι παιδαγωγικές μας παρεμβάσεις θα είναι 

στοχευμένες, αποτελεσματικές, και οικονομικά αποδοτικές. 

Μετά το τέλος της παρουσίασης ο ομιλητής ήταν στην διάθεση 

των γονιών για απορίες και προβληματισμούς, κάνοντας προ-

τάσεις για μεθόδους και τρόπους αντιμετώπισης καθημερινών 

περιστατικών που έχουν σχέση με τα παιδιά τους. 

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΔΡ Τ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Υπάρχουν δύσκολα παιδιά; Εκπαίδευση και κοινωνική ανάπτυξη

Συνεχίζεται από τη σελίδα 4
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Η Κίνηση Επιστημονικού Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Ε.ΔΙ.Π.) 

εγγράφηκε ως Συντεχνία του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 4 

Οκτωβρίου 2011, αφού προηγήθηκε καταστατική συνέλευση 

και έγκριση του καταστατικού της από τα ιδρυτικά μέλη. 

Στις 11 Νοεμβρίου 2011, η Κ.Ε.ΔΙ.Π. πραγματοποίησε την 

πρώτη εκλογική της Συνέλευση, κατά τη διάρκεια της οποίας 

παρουσιάστηκε ο απολογισμός του Προσωρινού Διοικητικού 

Συμβουλίου και ακολούθησαν εκλογές για ανάδειξη της πρώτης 

Εκτελεστικής Γραμματείας, η οποία καταρτίστηκε σε Σώμα ως 

ακολούθως:

Βάσος Ολύμπιος, Πρόεδρος

Κλεάνθης Πισσαρίδης, Αντιπρόεδρος

Μαρίνα Σωτηριάδου-Πετρίδου, Γραμματέας

Νικολέτα Νικολάου-Πισσαρίδη, Βοηθός Γραμματέας

Μαρίζα Λαμπίρη, Ταμίας

Ξένια Κωνσταντίνου, Μέλος

Χριστιάνα Μικελλίδου, Μέλος

Η Κ.Ε.ΔΙ.Π. έχει ήδη εξασφαλίσει τις διευκολύνσεις που αφο-

ρούν στη λειτουργία της ως Συντεχνία. Συγκεκριμένα, για σκο-

πούς επικοινωνίας έχει ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική διεύ-

θυνση kedip@ucy.ac.cy. Παράλληλα, έχει παραχωρη-

θεί στην Κ.Ε.ΔΙ.Π. η αίθου-

σα Μ104 στο Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, η οποία θα 

αποτελεί τη βάση της. Σύντομα θα κοινοποιηθεί και η διεύθυνση 

της σχετικής ιστοσελίδας.

Η Κ.Ε.ΔΙ.Π. διαβεβαιώνει ότι θα καταβάλλει κάθε εποικοδομη-

τική προσπάθεια για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν 

το προσωπικό του Πανεπιστημίου, με γνώμονα πάντοτε το κα-

λώς νοούμενο συμφέρον του συνόλου του Διοικητικού Προσω-

πικού και του Πανεπιστημίου γενικότερα. Η Εκτελεστική Γραμ-

ματεία βρίσκεται στη διάθεση των μελών του Διοικητικού Προ-

σωπικού για συζήτηση θεμάτων που μπορούν να συνεισφέρουν 

στην ομαλότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργα-

νισμού και στην προώθηση ενός υγιούς εργασιακού κλίματος.

Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο  Α Σ ΦΑ Λ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  Υ Γ Ε Ι Α Σ

Αποτελεί γεγονός, ότι 346 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως 

πάσχουν από διαβήτη, ενώ στην Κύπρο το ποσοστό της νόσου 

προσεγγίζει το 10.3% του πληθυσμού. Σύμφωνα με μελέτες του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι αριθμοί αυτοί υπολογίζεται 

να διπλασιαστούν μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

Ο διαβήτης είναι μια χρόνια μεταβολική νόσος, η οποία εμ-

φανίζεται όταν το πάγκρεας δεν παράγει επαρκή ποσότητα ιν-

σουλίνης (Τύπος Ι, ινσουλινοεξαρτώμενος) ή όταν ο οργανισμός 

αδυνατεί να τη χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά (Τύπος ΙΙ). Ως 

αποτέλεσμα, προκαλείται αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο 

αίμα (υπεργλυκαιμία). Η παρατεταμένη υπεργλυκαιμία είναι δυ-

νατόν να προκαλέσει σοβαρές βλάβες σε νεύρα και αγγεία του 

οργανισμού.

Στην πρώτη περίπτωση (Τύπου Ι), η αιτία της νόσου παραμέ-

νει άγνωστη, έχει αυτοάνοσο χαρακτήρα και εμφανίζεται συνή-

θως σε παιδιά ή εφήβους. Οι τιμές ινσουλίνης στο αίμα στα άτο-

μα αυτά είναι τόσο χαμηλές, ώστε η χορήγηση ινσουλίνης είναι 

απαραίτητη σε καθημερινή βάση.

Ο συνδυασμός γενετικής προδιάθεσης και κακής διατροφής, 

απουσίας άσκησης και αυξημένου σωματικού βάρους είναι δυ-

νατόν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη διαβήτη Τύπου ΙΙ, ο οποίος 

εμφανίζεται συνήθως σε ενήλικες και αποτελεί το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη (90%) . 

Σε όλες τις περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι κοινά, αλλά 

είναι δυνατόν να διαφέρουν στην ένταση τους. Αυτά αφορούν 

συνήθως σε πολυουρία (αυξημένη διούρηση), πολυδιψία (έντο-

νο αίθημα δίψας), αίσθημα πείνας, απώλεια βάρους, διαταραχές 

όρασης, αίθημα κόπωσης και συχνές λοιμώξεις. Υπάρχουν και 

περιπτώσεις στις οποίες τα συμπτώματα απουσιάζουν ή είναι 

πολύ ήπια, λόγος για τον οποίο αρκετοί ασθενείς παραμένουν 

αδιάγνωστοι. Οι βλάβες που μπορεί να προκληθούν στον οργα-

νισμό από τον διαβήτη σε βάθος χρόνου επηρεάζουν τα αγγεία, 

τα νεύρα, τα μάτια και τα νεφρά.

Τακτικός έλεγχος των τιμών σακχάρου του αίματος, της αρτη-

ριακής πίεσης, των τριγλικεριδίων και της χοληστερόλης, σε συν-

δυασμό με άσκηση, υγιεινή διατροφή, διατήρηση του ιδανικού 

βάρους και αποφυγή του καπνίσματος, είναι δυνατόν να καθυ-

στερήσουν ή και να προλάβουν την εμφάνιση διαβήτη Τύπου ΙΙ.

Ως εκ τούτου, η πρόληψη και ο έλεγχος του διαβήτη είναι 

πολύ σημαντικά για την έγκαιρη διάγνωση και την αντιμετώπιση 

της νόσου. 

Πηγές: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος – Σακ-

χαρώδης Διαβήτης στην Κύπρο, ESC and EASD Quidelines 2007

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ

Ν Ε Α  ΤΟΥ  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι ΚΟΥ  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι ΚΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης του προσωπικού για 

διάφορα εργασιακά θέματα, παρατίθενται οι πιο σημαντικές 

πρόνοιες του «Περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νό-

μου»(Ν. 63(Ι)2002).

Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκα-

ταστάσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του 

δημόσιου τομέα, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Νόμου.

Κάθε εργαζόμενος διαθέτει, ανά εικοσιτετράωρο, περίοδο 

ανάπαυσης ελάχιστης διάρκειας ένδεκα συνεχόμενων ωρών.

Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, 

ο εργαζόμενος δικαιούται διάλλειμα. Η περίοδος αυτή είναι 

συνεχής περίοδος τουλάχιστο 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια της 

οποίας οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη 

θέση εργασίας τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χο-

ρηγούνται κατά την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας. 

Κάθε εργαζόμενος δικαιούται ανά εβδομάδα συνεχή ελάχιστη 

ανάπαυση 24 ωρών.

Με βάση τον Νόμο «επαρκής χρόνος ανάπαυσης» σημαί-

νει τις τακτικές περιόδους ανάπαυσης των εργαζομένων,, των 

οποίων η διάρκεια εκφράζεται σε μονάδες χρόνου, και επίσης, 

«χρόνος εργασίας» σημαίνει κάθε περίοδο κατά τη διάρκεια της 

οποίας ο εργαζόμενος ευρίσκεται στην εργασία, στη διάθεση 

του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντα του, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις για κάθε κατηγορία εργα-

ζομένων.

Τηρουμένων των διατάξεων οποιωνδήποτε Νόμων ή Κα-

νονισμών, οι οποίοι περιέχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για του 

εργαζόμενους, ο χρόνος εργασίας ανά εβδομάδα δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τις 48 ώρες κατά μέσον όρο, συμπεριλαμβανομένων 

των υπερωριών.

Ο χρόνος εργασίας των εργαζομένων τη νύχτα δεν πρέπει να 

υπερβαίνει κατά μέσον όρο τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτετράωρο, 

σε περίοδο ενός μηνός η σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο καθορί-

ζεται από συλλογικές συμβάσεις

Γραφείο Ωφελημάτων, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ

Ν Ε Α  ΤΟΥ  Κ Ε. Δ Ι . Μ Α .

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, 

το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.

ΔΙ.ΜΑ) προσφέρει ταχύρρυθμα μαθήματα, 

που αποσκοπούν στην καλύτερη προετοι-

μασία των φοιτητών για τις σπουδές τους. 

Η 12η σειρά μαθημάτων διεξάχθηκε 

κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2011-12 σε 

συνεργασία με την Υπηρεσία Σπουδών 

και Φοιτητικής Μέριμνας και τη Βιβλιο-

θήκη. Τα μαθήματα κάλυψαν 51½ ώρες 

εκπαίδευσης στα ακόλουθα θέματα:

1. Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογι-

κών εργαλείων στη διεξαγωγή έρευνας και συγγραφή ερευ-

νητικής εργασίας

2. Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης κειμένου σε 

άγνωστη ευρωπαϊκή γλώσσα 

3. Συγγραφή επιστημονικής εργασίας στις κοινωνικές επιστή-

μες

4. Χρήση SPSS

5. Εισαγωγή στις Υπηρεσίες και στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης

6. Σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών και λιστών

7. Χρήση Ηλεκτρονικών Πηγών Πληροφόρησης.

8. Εισαγωγή στην C# . NET

9. Χρήση Εργαλείου Refworks – Βιβλιοθήκη

10. Δεξιότητες προφορικής παρουσίασης

11. Εισαγωγή στη MATLAB

12. Η τέχνη της επιχειρηματολογίας

Από τα μαθήματα επωφελήθηκαν 324 φοιτητές από διάφορα 

Τμήματα σε όλα τα επίπεδα σπουδών. 

Για πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.

ucy.ac.cy/~kedima 

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
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Το Πρόγραμμα Προσανατολισμού για το Ακαδημαϊκό Έτος 

2011-12 περιελάμβανε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο 

Introduction to Learning and Teaching in Higher Education, 25 & 

26 Οκτωβρίου 2011. Το σεμινάριο παρουσίασαν οι εκπαιδευτές 

Linda Carey και John Milliken, από το Queen’s University Belfast. 

Το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο κάλυψε 8 θέματα διδα-

σκαλίας ως εξής:

Session 1: Introduction to models of learning and teaching in 

higher education

Session 2: Lecturing to larger groups

Session 3: Small Group Teaching

Session 4: Collaborative Learning

Session 5: Curriculum development: Learning outcomes

Session 6: Curriculum development: Assessment of student 

learning

Session 7: Evaluation of teaching

Session 8: Micro teaching workshop

Οι δύο εκπαιδευτές έχουν εμπειρία σε θέματα διδασκαλίας, 

αφού είναι συντονιστές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδασκα-

λίας στην ανώτερη εκπαίδευση του Πανεπιστημίου τους τα τε-

λευταία 4 χρόνια. 

Το σεμινάριο ήταν διαδραστικό και περιελάμβανε ασκήσεις 

και πρακτικά παραδείγματα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαι-

ρία να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα που τους ενδιαφέρουν 

και να παρουσιάσουν μια σύντομη διάλεξή τους για να πάρουν 

ανατροφοδότηση από τους συναδέλφους τους.

Τις οκτώ ενότητες παρακολούθησαν συνολικά 45 διδάσκο-

ντες από διάφορα Τμήματα. Το σεμινάριο εγκρίθηκε για επιχορή-

γηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

Το υλικό που δόθηκε στο σεμινάριο βρίσκεται στην ιστοσελί-

δα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. www.ucy.ac.cy/~kedima 

Η Σύγκλητος στην 1η συνεδρία της το 2010 ενέκρινε την εισή-

γηση του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. για διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων 

για νέους διδάσκοντες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προσα-

νατολισμού, κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πιο πάνω απόφασης για το ακα-

δημαϊκό έτος 2011-12 το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. διοργάνωσε τα ακόλουθα 

σεμινάρια:

21 Σεπτεμβρίου 2011 - Πρακτικές Πληροφορίες για το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του

28 Σεπτεμβρίου 2011 – Χρήση Blackboard

25 & 26 Οκτωβρίου 2011 – Introduction to Learning and 

Teaching in Higher Education

Στο σεμινάριο Πρακτικές Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του οι Διοικητικές Υπηρεσίες 

του Πανεπιστημίου ενημέρωσαν τους διδάσκοντες για θέματα 

που αφορούν το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο, όπως είναι 

οι κανόνες φοίτησης, τη χρηματοδότηση έρευνας κ.ά. Τις παρου-

σιάσεις παρακολούθησαν συνολικά 32 διδάσκοντες από διάφο-

ρα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Όλες οι παρουσιάσεις βρίσκο-

νται στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. www.ucy.ac.cy/~kedima 

Το σεμινάριο “Χρήση Blackboard” παρουσίασε η Υπηρε-

σία Πληροφορικών Συστημάτων. Το σεμινάριο κάλυψε 

θέματα σχετικά με τη χρή-

ση του λογισμικού Blackboard, όπως παροχή εκπαιδευτικού υλι-

κού προς φοιτητές, δημιουργία και διόρθωση ασκήσεων κ.ά. Το 

σεμινάριο παρακολούθησαν 19 διδάσκοντες από διάφορα Τμή-

ματα του Πανεπιστημίου. Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. υποστηρίζει την Πολιτική 

Τηλεμάθησης του Πανεπιστημίου, προσφέροντας εκπαιδευτικά 

σεμινάρια για εκμάθηση λογισμικών τηλεμάθησης.

Το Πρόγραμμα Προσανατολισμού συνεχίστηκε με το διήμερο 

εκπαιδευτικό σεμινάριο Introduction to Learning and Teaching in 

Higher Education στις 25 & 26 Οκτωβρίου 2011. Το σεμινάριο πα-

ρουσίασαν οι εκπαιδευτές Linda Carey και John Milliken, Queen’s 

University Belfast. Το σεμινάριο παρακολούθησαν συνολικά 45 

διδάσκοντες. Υλικό από το σεμινάριο βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

μας www.ucy.ac.cy/~kedima.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Ν Ε Α  ΤΟΥ  Κ Ε. Δ Ι . Μ Α .
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Το συντονισμό ενός μεγάλου, 

και εξαιρετικά ενδιαφέροντος 

για την περιοχή της Μεσογείου 

ερευνητικού προγράμματος, 

ανέλαβε το Διεθνές Ερευνητικό 

Κέντρο Νερού του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, ΝΗΡΕΑΣ. Το ερευνητικό 

πρόγραμμα MEDOLICO, με προ-

ϋπολογισμό δύο εκατομμυρίων 

ευρώ, ξεκινά τις εργασίες του 

στις 15 Νοεμβρίου 2011 και έχει 

ως στόχο την ορθή επεξεργασία 

υγρών αποβλήτων από ελαιο-

τριβεία και τη μείωση των περι-

βαλλοντικών επιπτώσεων από 

τη λειτουργία τους στη λεκάνη 

της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος θα δημιουργη-

θούν πέντε θέσεις εργασίας για 

νέους ερευνητές.

Η περιοχή της Μεσογείου 

παράγει το 97% της παγκόσμιας 

παραγωγής λαδιού. Περίπου 11 εκατομμύρια τόνοι ελιάς παρά-

γονται κάθε χρόνο, από τις οποίες εξάγονται κατά προσέγγιση 

2 εκατομμύρια τόνοι λαδιού. Υπολογίζεται ότι ετησίως, από τη 

διαδικασία παραγωγής λαδιού, δημιουργούνται περίπου 9 εκα-

τομμύρια τόνοι υγρά απόβλητα, τα οποία, αν δεν τύχουν ορθής 

επεξεργασίας, αποτελούν έναν σημαντικό περιβαλλοντικό κίν-

δυνο. Το MEDOLICO στοχεύει κυρίως στην ορθή επεξεργασία 

της υγρής ροής που αποβάλλεται από τα ελαιοτριβεία και που 

είναι εξαιρετικά δύσκολο να βιοδιασπαστεί. Είναι η πρώτη φορά 

που ερευνητικό πρόγραμμα επιδιώκει να επιλύσει το εν λόγω 

πρόβλημα συλλογικά και εναρμονισμένα για όλη τη λεκάνη της 

Μεσογείου, στην οποία εντοπίζεται το πρόβλημα και την επηρε-

άζει έντονα, μέσα από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πιλοτικών 

αντιδραστήρων προχωρημένης φυσικοχημικής και βιολογικής 

επεξεργασίας, καθώς και τη χρήση ηλιακού φωτός σε αντιδρά-

σεις φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας.

Υπεύθυνη του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Cross Border 

Cooperation in the Mediterranean, είναι η Διευθύντρια του Δι-

εθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού του Πανεπιστημίου Κύπρου 

ΝΗΡΕΑΣ, Επίκουρη Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου. Εταίροι 

του προγράμματος είναι τα εξής πανεπιστήμια και ερευνητικά 

ιδρύματα: 

 Ben Gurion University of the Negev (Israel) 

 Matimop, Israeli Industry Centre for R&D (Israel) 

 University of Genova (Italy)

   National Laboratory  

of Energy and Geology,  

Bio-Energy Unit (Portugal)

   Jordan University of Science 

and Technology (Jordan)

   Liguria Chamber  

of Commerce (Italy)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΝΗΡΕΑ: 

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέ-

ντρο Νερού του Πανεπιστημίου 

Κύπρου συγχρηματοδοτείται 

από την Κυπριακή Δημοκρατία 

και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-

φερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε., 

μέσω του Ιδρύματος Προώθη-

σης Έρευνας της Κύπρου, και 

αποτελεί στρατηγικό φορέα για 

την ανάπτυξη νέας ερευνητικής 

υποδομής στην Κύπρο. Το έργο 

εγκρίθηκε μετά από υποβολή 

ερευνητικής πρότασης στο πλαίσιο σχετικής προκήρυξης για 

υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων. Η χρηματοδότηση του 

αγγίζει τα 1,4 εκ. ευρώ για τα πρώτα τέσσερα χρόνια. Στην υλο-

ποίηση του έργου συμμετέχουν καθηγητές από τρία Τμήματα 

του Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας 

και Κατασκευαστικής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων) και από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μη-

χανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Σινσινάτι των ΗΠΑ. 

Το Ερευνητικό Κέντρο στοχεύει στην πρόοδο της γνώσης σχε-

τικά με τη διαχείριση του νερού, μέσω της ανάπτυξης και εφαρ-

μογής νέων μεθόδων, τεχνολογιών και συστημάτων. Απώτερος 

στόχος του είναι η ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου, η οποία 

θα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, φέρνοντας κοντά ερευνητές 

με μεγάλη εμπειρία σε διάφορες γνωστικές περιοχές, όπως είναι 

η επεξεργασία νερού, η προστασία της ποιότητας υδάτινων πό-

ρων, η μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων που σχετίζο-

νται με την υποδομή, εξάτμιση, παροχή και προσδιορισμό απω-

λειών νερού σε αγωγούς, και άλλα σχετικά κοινωνικο-οικονομικά 

θέματα. Το κέντρο στοχεύει επίσης στην προώθηση της συνερ-

γασίας μεταξύ των μελών του ακαδημαϊκού χώρου, των κρατι-

κών φορέων, της βιομηχανίας, και ερευνητικών οργανισμών σε 

τομείς υψηλής τεχνολογίας, καθώς και δημιουργία σχετικών 

πρακτικών λύσεων που αφορούν τους δημόσιους αρμόδι-

ους φορείς.

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

MEDOLICO

www.enpicbcmed.eu

Promotion of environmental sustainability at the basin level

Prevention and reduction of risk factors for the
environment and enhancement of natural common heritage

Priority 2
 
Measure 2.1

Mediterranean Cooperation in the Treatment
and Valorisation of Olive Mill Wastewater 
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From Meta-Ethics to Ethics. 

An Overview of R. M. Hare’s Moral 

Philosophy, Eleni Kalokairinou, 

Koinon: Sozialwissenschftliche 

interdisziplinare Studien, Band 10, 

Peter Lang, Franfurt am Main 2011, 

σελίδες 265. 

ISBN 978 – 3 – 631 – 36481 – 9.

Σε μια περίοδο κατά την οποία 

ο φιλόσοφος του 20ού αι. R. M. Hare έχει ομολογουμένως εξα-

φανισθεί από τις μεταηθικές συζητήσεις, με το βιβλίο της αυτό 

η Ε. Καλοκαιρινού η συγγραφέας προσπαθεί να επαναφέρει τον 

στοχασμό και τη φιλοσοφία του στην ατζέντα των φιλοσοφικών 

αναζητήσεων και συζητήσεων. Ειδικότερα, το παρόν βιβλίο καθι-

στά σαφή τον τρόπο με τον οποίον ο R. M. Hare έχει προσπαθή-

σει να ξεπεράσει το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί οι σύγ-

χρονες ηθικές θεωρίες, δηλαδή τον ανορθολογισμό και τον 

σχετικισμό. Ξεκινώντας από τις θεωρίες ο Hare αυτές 

υποστηρίζει ότι η λογική ανάλυση 

της ηθικής γλώσσας συνεπάγεται ορισμένους λογικούς κανόνες 

στο κανονιστικό επίπεδο, οι οποίοι ως προς την μορφή τους είναι 

σύμφωνοι με την αρχή του ωφελιμισμού. Επομένως, ο Hare δια-

φέρει από άλλους συγχρόνους του φιλοσόφους, διότι ισχυρίζεται 

ότι επιδιδόμεθα στη μελέτη της ηθικής φιλοσοφίας με απώτερο 

στόχο να διευκρινίσουμε και να επιλύσουμε τα πρακτικά προβλή-

ματα, τα οποία αντιμετωπίζουμε στη ζωή. Από την άποψη αυτή 

ο Hare είναι ένας ένθερμος οπαδός της σχέσης φιλοσοφίας και 

πρακτικής μας ζωής. Στο παρόν βιβλίο αναλύεται διεξοδικά η ηθι-

κή φιλοσοφία του Hare και ελέγχονται οι βασικές του απόψεις όχι 

μόνον ως προς την εσωτερική τους συνέπεια αλλά και ως προς τη 

δυνατότητα αντοχής τους σε κάθε αυστηρή λογική κριτική. 

Όπως καθίσταται σαφές, το παρόν βιβλίο δεν προάγει απλώς 

τον διάλογο πάνω σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις ηθικής και 

μεταηθικής, ούτε θίγει απλώς καίρια θέματα της ηθικής φιλοσο-

φίας, αλλά επίσης προσπαθεί να θεμελιώσει αυτό που έχει καθιε-

ρωθεί να ονομάζουμε «πρακτική αρμοδιότητα» της φιλοσοφίας. 

Από την άποψη αυτή, η παρούσα έκδοση ενδιαφέρει τόσο τους 

ειδικούς της ηθικής φιλοσοφίας (μεταηθικής, ηθικής, εφαρμο-

σμένης ηθικής) όσο τους φοιτητές της φιλοσοφίας. 

Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ

Η δημιουργία και η χρήση κατάλληλων μοντέλων προσομοί-

ωσης σχετικών με την ανάπτυξη καρκινικών όγκων και η εισα-

γωγή παραμέτρων θεραπείας σε αυτά, μπορεί να οδηγήσει σε 

καλύτερη κατανόηση του φαινομένου του καρκίνου. Αυτό οφεί-

λεται στο ότι οι γιατροί θα έχουν την δυνατότητα πρόβλεψης της 

πορείας ενός όγκου ανάλογα με τη θεραπεία του συγκεκριμένου 

ασθενούς. Έτσι, η επιλογή εκείνου του θεραπευτικού σχήματος 

που επιφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα στην προσομοίωση και 

ο αποκλεισμός των σχημάτων που παρουσιάζονται αναποτελε-

σματικά αναμένεται να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχών θε-

ραπειών. Επίσης, η δημιουργία εργαλείων κατάλληλων για δια-

χείριση ιατρικών δεδομένων και η αποτελεσματικότερη αναπα-

ράστασή τους αναμένεται να βελτιώσει τη διαγνωστική ικανότη-

τα του εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και να μειώσει την 

πιθανότητα εφαρμογής λανθασμένων θεραπευτικών σχημάτων. 

Η εφαρμογή τέτοιου είδους τεχνολογιών αιχμής μπορεί να 

συμβάλει στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος, πολύ έντονον, 

διεθνώς. Ο καρκίνος είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήμα-

τα υγείας παγκοσμίως, ιδιαίτερα σε ανεπτυγμένες χώρες, όπως 

η Ελλάδα και η Κύπρος, στις οποίες, μάλιστα, παρουσιάζει αυ-

ξητικές τάσεις. Ένας από τους πλέον ενεργούς τομείς έρευνας 

σχετικά με τον καρκίνο είναι η χρησιμοποίηση εξελιγμένων 

υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων για την καλύτερη κατα-

νόηση των υποκείμενων μηχανισμών, την έγκαιρη διάγνωση, και 

τη βελτιστοποίηση της θεραπείας ασθενών με καρκίνο, μέσω 

εξατομικευμένων προσομοιώσεων απόκρισης του ασθενούς σε 

υποψήφια θεραπευτικά σχήματα. 

Παρά την αδιαμφισβήτητη πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι 

στιγμής, η ευρεία χρήση ανάλογων εργαλείων στην κλινική πρά-

ξη δεν έχει ακόμη γίνει πραγματικότητα, κυρίως διότι, συνήθως, 

αναπτύσσονται χωρίς τη κατάλληλη κλινική αλληλεπίδραση και 

αξιολόγηση. Η ραγδαία ανάπτυξη της υπολογιστικής ογκολογίας 

τόσο στην Ευρώπη (Virtual Physiological Human), όσο και στην 

Αμερική (Center for the Development of a Virtual Tumor) είναι μια 

σοβαρή ένδειξη για τη σημασία αυτού του επιστημονικού πεδίου. 

Υπό αυτό το πρίσμα, το έργο στοχεύει στη διεπιστημονική και δια-

συνοριακή προσέγγιση μεταξύ τεχνολογικών ιδρυμάτων με ενδια-

φέρον στην υπολογιστική ογκολογία στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, 

στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, ευρωπαϊκή εδαφική 

συνεργασία, που αφιερώνεται στη διαπεριφερειακή, διακρατική 

και διασυνοριακή συνεργασία. Τους εταίρους του έργου, εκτός 

του Ερευνητικού Κέντρου ΚΟΙΟΣ και του Τμήματος Ηλεκτρολό-

γων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

που έχει τον ρόλο του συντονιστή, αποτελούν το Ίδρυμα Τεχνο-

λογίας και Έρευνας (FORTH-ITE) στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς 

και το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά. 

Αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα δημιουργήσει 5 νέες θέσεις 

μεταδιδακτορικών και μεταπτυχιακών ερευνητικών συνεργατών 

στην Κύπρο. Συντονιστής του έργου είναι ο Γιώργος Μήτσης, Λέ-

κτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Η/Υ του Πανεπιστημίου Κύπρου και μέλος του ερευνητικού κέ-

ντρου ΚΟΙΟΣ, ενώ την ερευνητική ομάδα στην Κύπρο συμπλη-

ρώνει ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Πίτρης του 

ίδιου Τμήματος.

Συνεχίζεται από τη σελίδα 1
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Ο Κώστας Π. Κωνσταντίνου από το Τμήμα Επιστημών της 

Αγωγής εξελέγη πρόεδρος του EARLI, και θα αναλάβει την προε-

δρία του οργανισμού τον Αύγουστο του 2013, κατά τη διάρκεια 

συνεδρίου που θα διεξαχθεί αυτήν την εποχή στο Μόναχο. Ως 

πρόεδρος του οργανισμού θα έχει την ευθύνη για τη διοίκηση, 

τις εξωτερικές σχέσεις, τις επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

καθώς και για τον συντονισμό του έργου των υπολοίπων μελών 

της Εκτελεστικής Επιτροπής με σε σχέση με ζητήματα που αφο-

ρούν τις δημοσιεύσεις, τις χρηματοδοτήσεις ερευνητικών συ-

νεργασιών, τους JURE, κ.ά. Μέχρι τότε θα συμμετέχει ως πλήρες 

μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και θα έχει το χαρτοφυλάκιο 

των Ομάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος. 

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την Έρευνα στη Μάθηση και τη 

Διδασκαλία (European Association for Research on Learning and 

Instruction, συντ. EARLI) ξεκίνησε το 1985 από μια ολιγομελή 

συνάντηση ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Leuven, στο Βέλγιο. 

Πριν από το 1985, η έρευνα στην Ευρώπη οργανωνόταν και υπο-

στηρίζονταν μόνο σε τοπικό και ατομικό επίπεδο, και αυτό γιατί 

παράγοντες, όπως η γλώσσα, η κουλτούρα και οι διαφορετικές 

παραδόσεις των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων, θεω-

ρούνταν ανασταλτικοί για την προαγωγή ουσιαστικής αλληλε-

πίδρασης και συντονισμού μεταξύ των ερευνητών. Από τότε, ο 

EARLI έχει εξελιχθεί σε μια δυναμική επιστημονική κοινότητα, η 

οποία διαθέτει 2.500 μέλη και προσελκύει περισσότερους από 

2.000 συμμετέχοντες, προερχόμενους από 40 και πλέον χώρες 

κατά τη διάρκεια των ανά δύο έτη συνεδρίων του. Το επιστημο-

νικό περιοδικό Learning & Instruction, το οποίο εκδίδεται από τον 

EARLI από το 1989, συγκαταλέγεται στα επιστημονικά περιοδικά 

που ασκούν βαρύνουσα επιρροή στη διεθνή εκπαιδευτική έρευ-

να. Επιπρόσθετα, το δεύτερο και πιο πρόσφατο επιστημονικό 

περιοδικό του EARLI, το Educational Research Review (πρώτη έκ-

δοση το 2005), έχει καταστεί ένας αξιόλογος χώρος για συζήτη-

ση και δημοσίευση επιστημονικών άρθρων επισκόπησης, αλλά 

και άρθρων για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και τη δι-

αμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής. Τέλος, ο EARLI δημοσιεύει 

μια σειρά βιβλίων η οποία τιτλοφορείται, Ερευνητικές Εξελίξεις 

στη Διδασκαλία και τη Μάθηση. 

Ο EARLI δραστηριοποιείται στην υποστήριξη και προαγωγή 

μιας ενεργούς ερευνητικής κουλτούρας στο πεδίο της μάθησης 

και της διδασκαλίας. Μέσω των δικτύων του, των δραστηριοτή-

των του αλλά και των εκδόσεών του, λειτουργεί για τα μέλη του 

ως μια πλατφόρμα συστηματικής ανταλλαγής και συζήτησης 

ιδεών για την έρευνα, που αφορά τη διδασκαλία και τη μάθηση 

σε ποικίλα συγκείμενα και θεματικές περιοχές. Επιπρόσθετα, ο 

EARLI έχει ιδρύσει από το 1999 ένα δίκτυο για νέους ερευνητές 

(Junior Researchers, συντ. JURE) για να ενεργοποιήσει και να 

υποστηρίξει την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Τα μέλη του 

JURE διοργανώνουν ετήσιες εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες) 

σε συνεργασία με τον EARLI.

Ο EARLI διοικείται από την Εκτελεστική Επιτροπή και διαθέ-

τει Γραφείο, το οποίο εδράζει στην πόλη Leuven του Βελγίου. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του EARLI επιλαμβάνεται αποφάσεων 

πολιτικής, τις οποίες ανακοινώνει στο πλαίσιο συνάντησης των 

μελών κατά τη διάρκεια του εκάστοτε συνεδρίου. 

Ιστοσελίδα EARLI: http://www.earli.org/

Στοιχεία Κ. Π. Κωνσταντίνου: 

c.p.constantinou@ucy.ac.cy

Ο ΚΩΣΤΑΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ EUROPEAn ASSOCiAtiOn 

fOR RESEARCh On LEARning And inStRUCtiOn (EARLi)

Ο Γεώργιος Α. Ξενής, Αναπληρωτής 

Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλο-

λογίας, θα τιμηθεί με βραβείο της Ακα-

δημίας Αθηνών, κατά την πανηγυρική 

συνεδρία της ολομελείας του σώματος 

στις 29.12.2011, για την κριτική του έκδο-

ση, Scholia vetera in Sophoclis Electram. Η 

έκδοση, η οποία δημοσιεύθηκε το 2010 

από το γερμανικό εκδοτικό οίκο Walter 

de Gruyter, αποκαθιστά στην κατά το δυ-

νατόν αυθεντικότερη μορφή τους τα ερ-

μηνευτικά σχόλια των αρχαίων Ελλήνων 

φιλολόγων (από τους Αλεξανδρινούς και 

εντεύθεν χρόνους) στην τραγωδία Ηλέ-

κτρα του Σοφοκλέους. Η έκδοση έχει 

ήδη αποσπάσει εγκωμιαστικές κρίσεις σε 

διεθνή φιλολογικά περιοδικά: λ.χ. http://

bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-07-22.

html. Ας σημειωθεί ότι το εν λόγω βρα-

βείο του Ανωτάτου Πνευματικού Ιδρύ-

ματος της Ελλάδος είναι θεσμοθετημένο 

έπαθλο και απονέμεται στην καλύτερη 

ερμηνευτική μονογραφία ή κριτική έκδο-

ση έργου κλασικής γραμματείας (ελληνι-

κής ή λατινικής), η οποία δημοσιεύθηκε 

κατά την τελευταία πενταετία.

ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΞΕΝΗ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
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Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα American Nano Society 

(ANS), http://nanosociety.us/ απένειμε πρόσφατα στον ερευνη-

τή Δρ Εμμανουήλ Λιουδάκη, απόφοιτο του Τμήματος Φυσικής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, τιμητική πρόσκληση (Honorary 

Invitation) ως τακτικού της μέλους. H ANS, που αποτελεί τη με-

γαλύτερη ερευνητική κοινότητα στον τομέα της Νανοτεχνολο-

γίας, με περισσότερα από 5000 μέλη σε 80 χώρες του πλανήτη, 

απονέμει τιμητικές προσκλήσεις τακτικών μελών σε ερευνητές/

ακαδημαϊκούς με υψηλές επιδώσεις, ως ένδειξη επιστημονικής, 

ακαδημαϊκής και ηθικής καταξίωσης. Ο Δρ Λιουδάκης είναι ο 

πρώτος ερευνητής της Κύπρου που έχει προσκληθεί ως επίσημο 

μέλος για να αντιπροσωπεύσει την Κύπρο σε αυτή την παγκόσμια 

ερευνητική κοινότητα. Η πρόσκληση βασίζεται στην επιστημονι-

κή επίδοση του Δρα. Λιουδάκη, αν λειφθεί υπ΄όψιν το νεαρό της 

ηλικίας του, καθώς και στα οργανωτικά του προσόντα, καθώς ο 

Λιουδάκης είναι μέλος πολλών διεθνών επιτροπών οργάνωσης 

παγκοσμίων συνεδρίων. Ο Δρ Λιουδάκης διετέλεσε και συνεχίζει 

να διατελεί οργανωτικό μέλος συνεδρίων παγκόσμιας εμβέλειας 

δίπλα σε ερευνητές διεθνούς κύρους, οι οποίοι έχουν υπάρξει 

σταθμός στην ανάπτυξη του τομέα της Νανοτεχνολογίας. Η δι-

αδικασία επιλογής των τακτικών μελών της ANS είναι ιδιαίτερα 

αυστηρή και η πρόσκληση αποδίδεται μόνο από το συμβούλιο 

της ANS μετά από την υποστήριξη των υφιστάμενων μελών της. 

Σε ένδειξη της επιτυχημένης πορείας του Δρα. Λιουδάκη η ANS 

τον προσκάλεσε να συμμετέχει και στην επιστημονική επιτροπή 

(Editorial Board) του Journal of American Nano Society, το οποίο 

θα αρχίσει τη δραστηριότητα του στα τέλη του 2011 και αναμένε-

ται να αποκτήσει τεράστια επιστημονική απήχηση (high impact 

factor) στους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς κύκλους. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι ο Δρ Λιουδάκης είναι ήδη αναπληρωτής εκδό-

της (Associate Editor) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού 

Nanoscale Research Letters (http://www.nanoscalereslett.com) 

και ιδρυτικό μέλος των Virtual Conferences of Nanotechnology 

από το 2007. Η ANS είναι μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση, η 

οποία προωθεί παγκοσμίως την έρευνα στον τομέα της νανο-

τεχνολογίας, και της νανοεπιστήμης γενικότερα, και διαδρα-

ματίζει, επίσης, συμβουλευτικό ρόλο στην εκπαίδευση και στη 

χάραξη ερευνητικών δράσεων της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η 

πρόσκληση αυτή είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική σε διεθνές 

επίπεδο και τιμά ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο οργανισμός Lloyd’s επέλεξε το 

τελευταίο άρθρο του Λέκτορα Αν-

δρέα Μιλιδώνη μεταξύ των υποψη-

φίων άρθρων για το βραβείο Lloyd’s 

Science of Risk Prize. Ο ετήσιος διαγω-

νισμός βραβεύει το καλύτερο άρθρο 

που έχει δημοσιευθεί σε κορυφαία, 

επιστημονικά περιοδικά για θέματα 

που αφορούν τον τομέα της Ασφά-

λισης. Η συγγραφή του άρθρου έχει 

εκπονηθεί σε συνεργασία με τον 

Κ. Σταθόπουλο (Πανεπιστήμιο του 

Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο) και 

τιτλοφορείται, Do U.S. Insurance Firms 

Offer the ‘Wrong’ Incentives to their 

Executives?. Η κριτική επιτροπή απαρ-

τίζεται από εμπειρογνώμονες σε διά-

φορα επιστημονικά πεδία. 

Ο οργανισμός Lloyd’s είναι η κο-

ρυφαία ασφαλιστική αγορά στον 

κόσμο με ιστορικό στη διαχείριση κινδύνου για πάνω από 

τριακόσια χρόνια.

Ο Λέκτορας Ανδρέας Χ. 

Μιλιδώνης προσλήφθηκε στο Τμήμα 

Δημοσίας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου το 2009. Τα προηγούμενα δύο 

χρόνια εργάστηκε ως Λέκτορας στο 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοι-

κονομικής του Manchester Business 

School. Η επαγγελματική του εμπει-

ρία περιλαμβάνει διετή προϋπηρεσία 

στο Αναλογιστικό Τμήμα των Towers 

Perrin (Towers Watson) στη Φιλαδέλ-

φεια των Η.Π.Α.. Έχει επίσης προσφέ-

ρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 

διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες και 

χρηματοοικονομικούς οίκους των 

Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

περιλαμβάνουν την εταιρική διακυ-

βέρνηση, τη θεωρία κινδύνου, την 

αποτίμηση κινδύνου (πιστωτικός, καταστροφικός, θνησιμότη-

τας), την τιμολόγηση τραπεζικών και ασφαλιστικών αποθεματι-

κών, όπως επίσης και θέματα δημόσιας πολιτικής.

Πληροφορίες: τηλ.: 2289 3610/12

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LLOyd’S SCiEnCE Of RiSk PRizE
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Information booklet 
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Με ένα θέμα το οποίο στιγμάτισε την πρόσφατη κυπριακή 

ιστορία και άλλαξε ολοκληρωτικά την πορεία της έκανε αρχή το 

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στο Σκαλί Αγλαντζιάς και το Ελεύθερο 

Ζηνώνειο Πανεπιστήμιο στη Λάρνακα, φιλοξενώντας ως εισηγη-

τή τον Καθηγητή Σταύρο Α. Ζένιο, Πρόεδρο των Πρυτάνεων των 

Πανεπιστημίων Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών, ο οποίος ανέλυσε 

τον τρόπο με τον οποίο η τραγωδία της 11ης Ιουλίου 2011 απο-

τέλεσε καμπάνα αφύπνισης και κινητοποίησε ισχυρά κοινωνικά 

ρεύματα, που απαιτούν εκσυγχρονισμό του πολιτικο-διοικητι-

κού συστήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Ζένιος τόνισε 

ότι η κοινωνία συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται βαθιές τομές και 

εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις στην κρατική διοίκηση, στο 

πολιτικό σύστημα και στη γενικότερη νοοτροπία που διαπερνά 

τον δημόσιο βίο. Οι πολίτες διερωτώνται «Υπάρχει ελπίδα;», ανέ-

φερε ο κ. Ζένιος. Και η απάντηση του ομιλητή είναι «ΝΑΙ, υπάρχει 

ελπίδα, έχουμε προοπτική». 

Τα τρία ερωτήματα γύρω από τα οποία περιστράφηκε η δι-

άλεξη στο πλαίσιο του θεσμού των Ελεύθερων Πανεπιστημίων 

που πραγματοποιείται στο Σκαλί Αγλαντζιάς και στο Ζηνώνειο 

στη Λάρνακα για 14η και 13η συνεχή χρόνια αντίστοιχα είναι: 

«Πώς φθάσαμε εδώ που φθάσαμε, δηλαδή πού βρισκόμαστε»; 

«Πώς οραματιζόμαστε τη νέα Κύπρο, δηλαδή πού πάμε»; «Πώς 

ξεκινάμε τη νέα πορεία μετά την τραγωδία της 11ης Ιουλίου 

2011»; Στο χέρι μας είναι να οικοδομήσουμε μια νέα, σύγχρονη, 

δημιουργική Κύπρο, τόνισε ο κ. Ζένιος. Μέσα από την τραγωδία 

συνέχισε, μας παρουσιάζεται μια σπάνια ευκαιρία. Αν θέλουμε 

να τιμήσουμε με έργα, και όχι με λόγια, τους νεκρούς δεν πρέπει 

να την αφήσουμε να πάει χαμένη.

Κατά τη διάρκεια των Τελετών Έναρξης στα δύο Ελεύθερα 

Πανεπιστήμια που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 11 Οκτωβρί-

ου 2011, απηύθυναν χαιρετισμό, εκ μέρους των τριών Συνδιορ-

γανωτών, οι Δήμαρχοι Αγλαντζιάς και Λάρνακας, οι οποίοι ανέ-

λαβαν και χρέη συντονιστή και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 

Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Αθανάσιος 

Γαγάτσης.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ  
ΜΕΤΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ 11ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

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 επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διάλεξη του Σα-

λαμίνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου που συνδιοργανώνουν το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ιερά Μητρόπολις Κωνσταντίας – Αμ-

μοχώστου, καθώς οι κάτοικοι της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώ-

στου αγκάλιασαν ζεστά το θεσμό και τις αξίες που προάγει. 

Ο Aναπληρωτής Kαθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Πέτρος Παπαπολυβίου ανέλυσε στοιχεία για τη συμμετοχή της 

Κύπρου στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913, που σή-

μαναν την εδαφική επέκταση του ελληνικού βασιλείου. Ειδικό-

τερα εστίασε στη συμμετοχή Κυπρίων εθελοντών στον ελληνικό 

στρατό, στην οργάνωση και αποστολή εράνων υπέρ του Ελλη-

νικού Ερυθρού Σταυρού και στον γενικότερο αντίκτυπο των πα-

γκυπρίων πολέμων στο κυπριακό πολιτικό ζήτημα. 

Επιπρόσθετα αναλύθηκαν τα αριθμητικά δεδομένα για τους 

εθελοντές από την πόλη και την επαρχία Αμμοχώστου, με ιδιαίτε-

ρη αναφορά στους Αμμοχωστιανούς πεσόντες και στους πιο γνω-

στούς εθελοντές (π.χ. Κώστας Βραχίμης, Εμμανουήλ Εμμανουήλ, 

Κωνσταντίνος Ηλιασίδης – Νάταρ, Γεώργιος Καραολής από το 

Φρέναρος, Δημήτρης Μαννούρης από την Ακανθού, κ.ο.κ.). Αντί-

στοιχα, παρουσιάστηκε κατάλογος με τους «εθνικούς εράνους» 

κατά το 1912-1913 των χωριών της επαρχίας Αμμοχώστου και 

σχολιάστηκαν τα αριθμητικά δεδομένα και τα ποσοστά στο σύ-

νολο των παγκυπρίων εράνων, με ειδική αναφορά στις γενναίες 

εισφορές των κατοίκων της Ακανθούς και στη διεξαγωγή εράνων 

στο Παραλίμνι. Για την πόλη της Αμμοχώστου έγινε ιδιαίτερη ανα-

φορά στο ρόλο του σωματείου της «Ανορθώσεως», και στην απο-

στολή εράνων του σωματείου προς τον πρωθυπουργό Ελευθέριο 

Βενιζέλο. Τέλος, μέσα από κείμενα των ίδιων των Κυπρίων εθελο-

ντών δόθηκαν απαντήσεις για τους λόγους που τους οδήγησαν 

στα βουνά της Ηπείρου και της Μακεδονίας στα 1912-1913. 

Μετά το τέλος της διάλεξης, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου, κύρι-

ος Ανδρέας Ευαγγέλου, δώρισε στον Αναπληρωτή Καθηγητή 

Πέτρο Παπαπολυβίου τόμο για την ιστορία και τον πο-

λιτισμό του Παραλιμνίου, προσκαλώντας τον να συμμε-

τάσχει σε μελλοντικές ημερίδες ιστορικού περιεχομένου.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  
ΣΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
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Η πρόταση των Χρίστου Χατζηχρί-

στου, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος 

Αρχιτεκτονικής, του Αιμίλιου Μιχαήλ, Ει-

δικού Επιστήμονα του ιδίου Τμήματος και 

του αρχιτέκτονα Βασίλη Ιερείδη, για την 

ανάπλαση του χώρου του παλαιού ΓΣΠ, 

αναφέρεται στη δημιουργία συνθηκών 

ή ποιοτήτων ενός λιμανιού. Διερευνάται 

η έννοια της αποβάθρας ή περιπατητι-

κού χώρου, που επιτρέπει τη συνάντηση 

ετερογενών στοιχείων, ενώ παράλληλα 

η ύπαρξη ενός διαφανούς στοιχείου, της 

φύτευσης, επιτρέπει την σύνδεση και 

οπτική επαφή του πάνω με το κάτω. Επι-

πλέον, διερευνάται το χωρικό και χρονικό 

πλαίσιο του σταδίου, όχι μόνο ως χώρος 

άσκησης αλλά και ως χώρος αμφιθέασης 

και συνύπαρξης των κατοίκων της πόλης.

Οι ποιότητες του άπλετου χώρου και 

της αίσθησης συνύπαρξης οφείλονται 

στην επίπεδη πλατφόρμα, που καλύπτει 

το σύνολο του τεμαχίου, με μόνα κτίρια 

τα δύο στοιχεία κίνησης και την κεντρι-

κή τρύπα που δημιουργεί τον αιθριακό 

χώρο. Οι οροφές των κτιρίων παίρνουν 

μορφή ράμπας, που προσφέρει εναλλα-

κτικές πορείες, θεάσεις και πρόσθετους 

χώρους πρασίνου, υπαίθριων καθιστικών 

χώρων και σκίασης, ενώ ο κεντρικός χώ-

ρος πρασίνου εξασφαλίζει εναλλακτικές 

προσβάσεις από το επίπεδο του ισογεί-

ου και καθ΄ όλο το μήκος της ράμπας, η 

οποία βρίσκεται περιμετρικά και συνεπί-

πεδα με τον αιθριακό χώρο. Το κεντρικό 

αίθριο φιλοξενεί μέρος του κυπριακού 

δάσους, δημιουργώντας ένα ζωτικό 

χώρο για την λειτουργία του συγκροτή-

ματος, ενώ η γεωμετρία του αιθρίου εξα-

σφαλίζει φυσικό εξαερισμό και φωτισμό 

σε όλα τα επίπεδα στάθμευσης. 

Το μεγάλο ελλειψοειδές σκίαστρο 

πάνω από το εστιατόριο και τις καφε-

τέριες του ισογείου λειτουργεί και ως 

υπαίθριο αμφιθέατρο δυ-

ναμικότητας 3.000 ατόμων. 

Ταυτόχρονα εξασφαλίζο-

νται μικρότεροι χώροι συ-

νάθροισης στις ράμπες και 

στο χώρο του αίθριου, που 

προσφέρουν ιδιωτικότητα 

και σχετική απομόνωση.

 Στο σχεδιασμό εφαρμό-

ζονται βασικές στρατηγικές βιοκλιματι-

κού σχεδιασμού, που αναφέρονται στην 

περίοδο ψύξης και θέρμανσης, τη βελ-

τίωση των μικροκλιματικών δεδομένων 

και, επιπλέον, στην ένταξη συστημάτων 

αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέρ-

γειας, με την εκτεταμένη εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών πανέλων.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΣΠ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ε Π Ι Τ Ε Υ Γ Μ ΑΤΑ  -  Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης 

Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ) πραγμα-

τοποίησε με επιτυχία το εναρ-

κτήριο Συνέδριό του στις 19 

Σεπτεμβρίου 2011, στο οποίο 

απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτα-

νης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο 

Υπουργός Παιδείας και Πολιτι-

σμού κ. Γιώργος Δημοσθένους, 

ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύ-

ματος Προώθησης Έρευνας κ. 

Βασίλειος Τσάκαλος και η Διευθύντρια του ΚΕΝ Δρ Φώφη Κων-

σταντινίδου. 

Εσωτερικοί και εξωτερικοί συνεργάτες του ΚΕΝ παρουσία-

σαν μέρος της ερευνητικής τους δουλειάς και εξήγησαν πώς 

αυτή μπορεί να συνεισφέρει στο Κέντρο και ευρύτερα 

στην κοινωνία. 

Στόχος του ΚΕΝ είναι 

να μπορέσει μέσα από τις 

ερευνητικές του δραστη-

ριότητες να συνδιάσει ένα 

ευρύ φάσμα ειδικοτήτων 

και γνώσεων σε συνδυα-

σμό με την Τεχνολογία και 

τεχνολογικά συστήματα 

για την καλύτερη αποπερά-

τωση των ερευνητικών του 

στόχων. Η ολόπλευρη και 

οργανωμένη παρουσίαση 

αυτής της δράσης του ΚΕΝ επιτεύχθηκε μέσα από το εναρκτήριο 

Συνέδριο, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στους παρευρισκομέ-

νους καθώς και το μήνυμα για συνεχή προσπάθεια δημιουργικής 

δουλειάς και προσφοράς ερευνητικών ευρημάτων στην Κύπρο, 

αλλά και διεθνώς. 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
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Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει ρόλο - κλειδί στον ενεργειακό 

παγκόσμιο χάρτη. Περαιτέρω υπέδειξε την περιοχή του Βασιλι-

κού ως ενεργειακό κέντρο για δημιουργία τερματικού υγροποιη-

μένου φυσικού αερίου (LNG), προσθέτοντας ότι, κατά την κρίση 

της Noble, το LNG είναι η πιο επαρκής και ευέλικτη λύση για την 

εμπορευματοποίηση φυσικού αερίου που βρίσκεται σε βαθιά 

νερά. Υπέδειξε την μέθοδο αυτή, επειδή επιτρέπει στον παρα-

γωγό να πουλά το φυσικό αέριο στις καλύτερες τιμές, χωρίς να 

περιορίζεται από την καθορισμένη πορεία ενός αγωγού.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, παρουσίασε τα πλεονεκτή-

ματα ενός τεράστιου ενεργειακού έργου για την Κύπρο από την 

ενδεχόμενη εξεύρεση φυσικού αερίου στο οικόπεδο 12 ή/και 

από την εισαγωγή φυσικού αερίου από το οικόπεδο Λεβιάθαν. 

Εξέφρασε την άποψη ότι το φυσικό αέριο θα παρέχει ασφαλή, 

και με σημαντικά μειωμένο κόστος, ενέργεια στην εγχώρια κυ-

πριακή αγορά. Πρόσθεσε ότι το φυσικό αέριο θα προσφέρει 

καθαρή ενέργεια για την εγχώρια παραγωγή ηλεκτρισμού, ενώ 

αναφέρθηκε και στα σημαντικά έσοδα που θα καρπωθεί η Κυ-

πριακή Δημοκρατία για δεκαετίες από το έργο αυτό: «Αυτή θα 

μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη εσωτερική επένδυση στην 

ιστορία της Κύπρου» καθώς θα χρειαστεί να δαπανηθούν πε-

ρισσότερα από 10 δισεκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια για την 

ανάπτυξη του πεδίου, των αγωγών στην ακτή της Κύπρου και 

του τερματικού LNG. Παρουσίασε ακόμη τα οικονομικά πλεονε-

κτήματα που προκύπτουν από την ανάπτυξη επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και την τόνωση της απασχόλησης, καθώς θα 

προκύψουν ανάγκες για νέες θέσεις εργασίας, τόσο βραχυπρό-

θεσμα για την κατασκευή του έργου, όσο και μακροπρόθεσμα 

για την εργοδότηση εξειδικευμένου προσωπικού.

Χορηγός επικοινωνίας ήταν το περιοδικό InBusiness. 

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

Η παρουσία και η κρυστάλλωση αλά-

των στους πόρους δομικών/διακοσμητι-

κών υλικών αποτελεί έναν από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες διάβρωσης 

σε κτίρια και μνημειακές κατασκευές. Τα 

εργαστήρια Δομικών Υλικών και Λήδρα 

(Χαρακτηρισμού παραδοσιακών υλικών 

και μελέτης μηχανισμών διάβρωσης) του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 

του Πανεπιστημίου Κύπρου φιλοξένησαν στο διάστημα 19 - 22 

Οκτωβρίου, 2011 σχετικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο (www.

swbss2011.org ) στη Λεμεσό, το οποίο σημείωσε ιδιαίτερη επι-

τυχία όσον αφορά το επιστημονικό μέρος. Επιπλέον, αποτέλεσε 

προνομιακό πεδίο ανταλλαγής απόψεων και ανάπτυξης νέων 

συνεργασιών μεταξύ επιστημόνων από όλο τον κόσμο, που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της διάβρωσης λόγω κρυστάλ-

λωσης αλάτων. Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν περι-

έλαβαν αποτελέσματα καινοτόμων βασικών και εφαρμοσμένων 

ερευνών, σχετικά με τη φυσική της κρυστάλλωσης αλάτων, τα 

φαινόμενα μεταφοράς αλατούχων διαλυμάτων, εργαστηριακές 

μελέτες και πειραματικές τεχνικές διερεύνησης, μελέτες πεδίου, 

εργασίες συντήρησης και μεθόδους αφαλάτωσης. Το «παρών» 

τους στο συνέδριο έδωσαν περισσότεροι από 75 σύνεδροι, από 

21 διαφορετικές χώρες, της Ευρώπης, 

της Αμερικής και της Ασίας. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι συμμετείχαν επιστήμονες 

από διαφορετικά γνωστικά πεδία (μηχα-

νική, φυσικές επιστήμες, αρχιτεκτονική, 

συντήρηση) αλλά και φοιτητές, προω-

θώντας έτσι τη διεπιστημονικότητα που 

απαιτείται στον συγκεκριμένο τομέα. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός 

καλύτερης παρουσίασης άρθρου από φοιτητή. Την πρώτη θέση 

μοιράστηκαν η μεταπτυχιακή φοιτήτρια/ερευνήτρια των Εργα-

στηρίων Δομικών Υλικών και Λήδρα του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Σεβαστή Μοδέστου και η Hannelore Derluyn, υποψήφια διδά-

κτορας σε ETH και EMPA (Ελβετία). Η εργασία της κας Μοδέστου 

είχε θέμα τη χρήση μη καταστρεπτικών τεχνικών για τον εντοπι-

σμό του μετώπου κρυστάλλωσης αλάτων σε φυσικούς δομικούς 

λίθους και συμπεριελάμβανε τόσο εργαστηριακά αποτελέσμα-

τα, όσο και αποτελέσματα από εφαρμογές πεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσε-

τε με τους διοργανωτές, Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Ιωάννου 

(ioannis@ucy.ac.cy) και Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Δρ Μα-

γδαληνή Θεοδωρίδου (mtheodo@ucy.ac.cy). 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΛΟΓΩ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗΣ ΑΛΑΤΩΝ 

Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ NOBLE ENERGY ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Συνεχίζεται από τη σελίδα 1
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ιερά Μητρόπολις Κωνσταντίας 

– Αμμοχώστου εγκαινίασαν την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011, τη 

λειτουργία του Σαλαμίνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στο Πα-

ραλίμνι στην κατάμεστη αίθουσα της Ιεράς Μητρόπολης. 

Πολιτεία, Εκκλησία, και το Πανεπιστήμιο Κύπρου χαιρέτισαν 

την έναρξη του θεσμού στο Παραλίμνι. Στον χαιρετισμό του ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντί-

νος Χριστοφίδης, αφιέρωσε το Σαλαμίνειο Ελεύθερο Πανεπιστή-

μιο στους ανθρώπους της επαρχίας Αμμοχώστου, που χάθηκαν 

στα τραγικά γεγονότα του 1974, και παρότρυνε τους παρευρι-

σκόμενους να διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους ελεύ-

θερα. Τόνισε δε ότι το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και 

η ευθύνη εξάσκησής του βαραίνει ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, που οφείλει μπροστά στις προκλήσεις των καιρών να 

διατυπώνει θέσεις και να προτείνει λύσεις στα προβλήματα 

του πολίτη, συνεισφέροντας έτσι στην προαγωγή της γνώ-

σης και στην αξιοποίησή της για αναβάθμιση της οι-

κονομικής, κοινωνικής 

και πολιτιστικής ζωής της Κύπρου. Στην εισαγωγική του ομιλία 

ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας - Αμμοχώστου κ. 

Βασίλειος υπογράμμισε ότι η αθρόα προσέλευση των κατοίκων 

της Μητροπολιτικής περιφέρειας Αμμοχώστου είναι απόδειξη 

της ανάγκης που υπήρχε για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού 

αυτού θεσμού στην περιοχή. Ο κύριος Αντρέας Παπούλας, εκ-

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ 
ΣΑΛΑΜΙΝΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Στις 13 με 16 Σεπτεμβρίου 2011 διεξήχθη το Συνέδριο ΕΑΙΕ: 

European Association for International Education στην Κοπεγχά-

γη, το οποίο περιλάμβανε μια ξεχωριστή θεματική ενότητα με 

τίτλο Διασφάλιση Ποιότητας Τοποθετήσεων ERASMUS. Στο πλαί-

σιο αυτής της ενότητας έγιναν τρεις παρουσιάσεις από τους Δρ 

Γρηγόρη Μακρίδη, Προϊστάμενο Υπηρεσίας Έρευνας και Διε-

θνών Σχέσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πρόεδρο Ευρωπαϊκού 

Συνδέσμου Συντονιστών ERASMUS, Katja Kurasto, Συντονίστρια 

Erasmus και Διεθνών Σχέσεων στο Oulu University of Applied 

Sciences και Patricia De Smet, κύρια Συντονίστρια Erasmus για 

την Ανώτερη Εκπαίδευση, Γενική Διεύθυνση: Εκπαίδευση και Πο-

λιτισμός, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στις παρουσιάσεις αυτές έλαβαν μέρος 120 άτομα. O Δρ Γρη-

γόρης Μακρίδης παρουσίασε το έργο INENTER, το οποίο εμπί-

πτει στη δράση ERASMUS-Multilateral project και συγκεκριμένα 

στη δράση ERASMUS Co-operation between Higher Education 

Institutions and Enterprises. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο συ-

ντονιστής του εν λόγω έργου, το οποίο διαχειρίζεται η Υπηρεσία 

Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της παρουσίασης έγινε αναφορά στις 

κυριότερες δραστηριότητες του έργου, στα αναμενόμενα απο-

τελέσματα και στους 13 εταίρους του. Το έργο στοχεύει στη δη-

μιουργία μεθοδολογίας, εργαλείων και πρακτικών για καλύτερη 

οργάνωση της τοποθέτησης φοιτητών σε επιχειρήσεις, κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους. Σχετικές παράμετροι αποτελούν η 

ποιότητα, ο έλεγχος, η ανταλλαγή και η διοχέτευση πληροφορι-

ών στις ενδιαφερόμενες ομάδες για ευκαιρίες τοποθέτησης των 

φοιτητών. Απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση της δυνατότητας 

μελλοντικής εργοδότησης των φοιτητών, χάρη στην άμεση επα-

φής τους με τις επιχειρήσεις στη διάρκεια των σπουδών τους. 

Παρουσιάστηκαν ακόμη και τα πρώτα αποτελέσματα της ποσο-

τικής έρευνας του έργου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

το έργο INENTER καθώς και για τις προαναφερθείσες παρουσι-

άσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.inenter.eu ή να 

απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση inenter@ucy.ac.cy .

Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει 

μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ EAiE  ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 2011
Θεματική Ενότητα 7.03 Διασφάλιση Ποιότητας Τοποθετήσεων ERASMUS

Συνεχίζεται στη σελίδα 17
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πρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού χαιρέτισε τη 

συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Κωνσταντίας – Αμμοχώστου 

με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, χαρακτηρίζοντας το ελεύθερο πα-

νεπιστήμιο ως χώρο αλληλεπίδρασης των προσωπικών βιωμά-

των των παρευρισκομένων με την εμπειρογνωμοσύνη των ακα-

δημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στη συνέχεια ο Πρύτανης ανέπτυξε το θέμα: «Για μια ενεργει-

ακή πολιτική εκτός συμβατικών πλαισίων». Στην ομιλία του ανα-

φέρθηκε στην ανάγκη εφαρμογής μιας μακροπρόθεσμης πράσι-

νης στρατηγικής που θα συμβάλει στον απεγκλωβισμό από πε-

τρελαϊκά μονοπώλια. Παρουσίασε εκτενώς και με παραδείγματα 

τις μακροπρόθεσμες λύσεις που θα προσφέρει η ηλιακή ενέρ-

γεια, την οποία χαρακτήρισε ως την πιο κατάλληλη πηγή ενέργει-

ας για την Κύπρο. Αναφέρθηκε ακόμα στην ανάγκη διεξαγωγής 

σύγχρονων πλειστηριασμών για την ανάθεση διαγωνισμών. Σε 

μία περίοδο όπου η γεωπολιτική και η επιστήμη θα καθορίζουν 

το μέλλον, ο Πρύτανης τόνισε την ανάγκη αξιοποίησης της γνώ-

σης και της τεχνολογίας: «Η αντίληψη των γεγονότων δεν είναι 

εύκολη υπόθεση, είναι περίπλοκη και σύνθετη, είναι ακριβώς για 

αυτόν το λόγο που στα κέντρα εξουσίας χρειάζονται επιστήμο-

νες, με γνώση, αλλά κυρίως με μακρόχρονη αντίληψη της λει-

τουργίας και της εξέλιξης του σύγχρονου κόσμου». 

Χορηγοί του Σαλαμίνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμμοχώ-

στου είναι η Ελληνική Τράπεζα, η ΣΠΕ Σωτήρας Αμμοχώστου και η 

Συνεργατική Παραλιμνίου και χορηγοί επικοινωνίας το Ραδιόφωνο 

του Λόγου, το Ράδιο Πολιτεία στο Παραλίμνι, ο ραδιοσταθμός του 

Πανεπιστημίου Κύπρου UCYVOICE και η εφημερίδα Φιλελεύθερος.

Συνεχίζεται από τη σελίδα 16

Το Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο υποδέχτηκε στις 21 

Οκτωβρίου τους δημότες της Γεροσκήπου με ένα εξαιρετικά 

ενδιαφέρον ιστορικό θέμα, με τίτλο «Πατρίδες της διασποράς: 

οι Έλληνες στη Ρωσική Αυτοκρατορία (15ος αιώνας έως αρχές 

20ου)». Η εισηγήτρια Ομότιμη Καθηγήτρια του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυρία Άρτεμις Ξανθοπούλου – 

Κυριακού, περιέγραψε τη συγκρότηση της ελληνικής διασποράς 

στην τσαρική Ρωσία και εξήγησε τα αίτια που τη δημιούργησαν, 

παρουσιάζοντας παράλληλα φωτογραφικό υλικό. 

Η διάλεξη μεταδιδόταν ζωντανά από το Ράδιο Πάφος, 93.7∙ 

μετά την ολοκλήρωσή της το κοινό υπέβαλε ερωτήσεις, που 

αφορούσαν τον αγώνα διατήρησης της εθνικής ταυτότητας των 

Ελλήνων στη ρωσική αυτοκρατορία. Η παρουσία του Προέδρου 

των Ελληνοποντίων Πάφου, κύριου Ραούλ Τσαχίδη, ως συντονι-

στή της διάλεξης, ήταν σημαντική για μια βιωματική της ζωής 

των Ελληνοποντίων. 

Την πρώτη διάλεξη και την τελετή έναρξης του όγδοου χρό-

νου του Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου χαιρέτισαν ο 

Δήμαρχος Γεροσκήπου, κύριος Τάσος Κούζουπος, ο Καθηγητής 

Κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριος Ιωάν-

νης Ταϊφάκος και ο Διευθυντής του Ράδιο Πάφος, κύριος Φώτης 

Νικολαΐδης. Τονίζοντας την αξία του ελεύθερου πανεπιστημίου 

ως θεσμού που προάγει τη δια βίου μάθηση και υπενθυμίζει 

στους συμμετέχοντες ότι η κατάκτηση της γνώσης είναι ένα 

ταξίδι και η μάθηση πορεία ζωής που δεν ολοκληρώνεται με το 

τέλος του σχολείου ή την ολοκλήρωση των σπουδών, οι συνδι-

οργανωτές κάλεσαν τους φίλους του Ιεροκήπειου Ελεύθερου 

Πανεπιστημίου να αγκαλιάσουν τον πολιτιστικό και κοινωνικό 

αυτό θεσμό. 

Το Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο υποστηρίζει η 

ΣΠΕ Γεροσκήπου & Ανατολικής Πάφου και έχει ως χορηγό 

επικοινωνίας την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος». Οι 

διαλέξεις μεταδίδονται ηχογραφημένες από το ραδιο-

σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου UCYvoice 95.2fm. 

ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΟΓΔΟΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΕΡΟΚΗΠΕΙΟΥ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν, μετα-

ξύ άλλων, χορηγός της εκδήλωσης που 

πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 

2011, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με 

τίτλο, Αρίστευση: Τρόπος ζωής! 

Σκοπός της 1ης αυτής Παγκύπριας 

Ημερίδας, που διοργάνωσε η Κυπριακή 

Κοινότητα Αρίστευσης, ήταν, αφενός η 

διάδοση της γνώσης σε στελέχη του συ-

νόλου των κυπριακών επιχειρήσεων και 

δημόσιων οργανισμών και η ενεργοποίη-

σή τους στο σχετικό πεδίο, (μέσα από πα-

ραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών 

συστημάτων διοίκησης ποιότητας και 

βελτίωσης) και, αφετέρου η επικοινωνία 

του έργου της Κοινότητας και η περαιτέ-

ρω διεύρυνσή της, με όλα τα συνεπαγό-

μενα οφέλη για το σύνολο των μελών της.

Συγκεκριμένα, οι παρευρισκόμενοι εί-

χαν την ευκαιρία, εκτός από ενημέρωση 

για τις δραστηριότητες της Κυπριακής 

Κοινότητας Αρίστευσης, να παρακολου-

θήσουν ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις με 

πραγματικά παραδείγματα επιτυχημένων 

εφαρμογών συστημάτων Διεύθυνσης και 

Αρίστευσης, μέσω των οποίων διαφάνη-

κε η σημασία της διοίκησης ποιότητας 

για την υλοποίηση του οράματος και των 

στόχων κάθε επιχείρησης και οργανι-

σμού, διοίκηση ποιότητας που θα συμβά-

λει ουσιαστικά στη βελτίωση απόδοσής 

και του επιπέδου των υπηρεσιών που 

προσφέρουν στους πελάτες/ πολίτες οι 

εν λόγω επιχειρήσεις και οργανισμοί. 

Στη δεξίωση που ακολούθησε, οι 

παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν απόψεις 

σχετικά με τις πρακτικές και τα συστή-

ματα διοίκησης ποιότητας που εφαρ-

μόζονται από διάφορους οργανισμούς 

στην Κύπρο. Εταιρείες Μέλη, χορηγοί της 

εκδήλωσης αυτής ήταν: η CYTA, το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας. Εταιρείες Μέλη που υποστή-

ριξαν την εκδηλώσεις ήταν: η Ελληνική 

Τράπεζα, η Μαρφίν Λαϊκή Τράπεζα, η 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ο Κυπριακός 

Οργανισμός Τουρισμού, το Τμήμα Δημό-

σιας Διοίκησης και Προσωπικού, και ο Κυ-

πριακός Σύνδεσμος Ποιότητας.

Δυο λόγια για την Κυπριακή Κοινό-

τητα Αρίστευσης

Η Κυπριακή Κοινότητα Αρίστευσης 

είναι μια ομάδα στελεχών κυπριακών 

επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών 

που συστάθηκε το 2008, με σκοπό την 

ανταλλαγή γνώσης, εμπειριών και πρα-

κτικών μεταξύ των μελών της σε θέματα 

διοίκησης ποιότητας και επιχειρηματικής 

αρίστευσης. Από της σύστασής της, η 

Κοινότητα πραγματοποιεί 3 – 4 συνα-

ντήσεις σε ετήσια βάση, κατά τη διάρ-

κεια των οποίων τα μέλη παρουσιάζουν 

καλές πρακτικές, που οι επιχειρήσεις/ 

οργανισμοί τους εφαρμόζουν στο υπό 

αναφορά αντικείμενο, και ανταλλάσσουν 

πολύτιμες εμπειρίες και γνώση. Το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου, το οποίο εκπροσωπεί-

ται στην Κοινότητα από στελέχη του διοι-

κητικού προσωπικού, είναι ενεργό μέλος 

της Κοινότητας και μέλος της Οργανωτι-

κής Επιτροπής της Ημερίδας. Στην Ημε-

ρίδα απεύθυνε χαιρετισμό ο Διευθυντής 

Διοίκησης και Οικονομικών κ. Αντρέας 

Χριστοφίδης, ενώ έγινε παρουσίαση του 

έργου ΔΙΑΣ «Διοικητική Ισόρροπή Ανά-

πτυξη βάσει Στόχων» από τη Μαρίνα Πε-

τρίδου, Ανώτερη Λειτουργό, Υπεύθυνη 

του Τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επι-

χειρησιακής Ανάπτυξης και Διασφάλισης 

Ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοι-

νωνήστε: 

info@cyprusexcellence.com.cy

ΑΡΙΣΤΕΥΣΗ: ΤΡΟΠΟΣ ζΩΗΣ!
Ημερίδα από την Κυπριακή Κοινότητα Αρίστευσης

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 Πανεπιστήμιο Κύπρου  

σας εύχεται  

καλές γιορτές
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Επίσημη επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου πραγματοποίησε ο Πρόεδρος 

της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γιαννά-

κης Ομήρου, την Τρίτη, 1η Νοεμβρίου 

2011.

Κατά τη συνάντηση του κ. Ομήρου 

με τα μέλη της Πρυτανείας, Κοσμήτο-

ρες των Σχολών και εκπροσώπους των 

φοιτητικών οργανώσεων, διατυπώθη-

καν εωτήματα από τους παρευρισκομέ-

νους καθώς και απόψεις σχετικά με τα 

κύρια θέματα που απασχολούν σήμερα 

την πανεπιστημιακή κοινότητα, και πιο 

συγκεκριμένα, σχετικά με θέματα που 

αφορούν την επικείμενη οικονομική πε-

ρισυλλογή του κράτους. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρι-

στοφίδης, αφού καλωσόρισε θερμά τον 

Πρόεδρο και ευχαρίστησε το σύνολο της Βουλής για την συνε-

χιζόμενη έμπρακτη υποστήριξη που παρέχουν στο Πανεπιστή-

μιο από την ίδρυσή του, διατύπωσε την ευχή και την πεποίθη-

ση του ότι αυτή η στήριξη θα ενταθεί στο μέλλον, ειδικότερα 

σε θέματα που αφορούν την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής αλλά 

και σε γενικότερα θέματα προϋπολογισμών του ιδρύματος. Στη 

συνέχεια, ο Πρύτανης τόνισε την εντυπωσιακή αναπτυξιακή 

πορεία του ιδρύματος και δήλωσε πως στόχος του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου για το 2020 είναι να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 

500 καλύτερα ανώτατα ακαδημαϊκά ιδρύματα του κόσμου. Το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, δήλωσε ο κ. Χριστοφίδης, τίμησε την 

υπόσχεση που είχε δώσει στην Πολιτεία για αύξηση του αριθ-

μού των φοιτητών. Παράλληλα, εξασφάλισε κονδύλια ύψους 

35 εκ. € από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με αποτέλε-

σμα να είναι σήμερα σε θέση να εργοδοτεί 500 νέους ερευνη-

τές, όντας ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Κύπρου. 

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Αθα-

νάσιος Γαγάτσης, εκφράζοντας την άποψη πως το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω από την Πολιτεία, εξή-

γησε πως οι πανεπιστημιακοί κάνουν γνωστή τη χώρα μας στα 

πέρατα του κόσμου και, παράλληλα, προσφέρουν εργασία σε 

εκατοντάδες νέους μέσω των ερευνητικών τους προγραμμάτων. 

Επαυξάνοντας, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών 

και Διοίκησης, Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας, τόνισε ότι εί-

ναι υψίστης σημασίας η διατήρηση του υφιστάμενου υψηλού 

δείκτη ποιότητας σπουδών και έρευνας του ιδρύματος.

Όπως εξήγησε ο Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας, Κοσμήτο-

ρας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, υπάρ-

χουν δείκτες που αποδεικνύουν την ποιότητα του έργου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι γεγονός πως η εκπαίδευση στοι-

χίζει∙ αν η Πολιτεία επιθυμεί να δημιουργήσει μια οικονομία 

υψηλής προστιθέμενης αξίας, πρέπει να στηρίξει την έρευνα. 

Ο Καθηγητής Γιώργος Καζαμίας, Κοσμήτορας της Φιλοσοφι-

κής Σχολής, διατύπωσε εν κατακλείδι τη άποψη ότι τα πανεπι-

στήμια είναι πολλαπλασιαστές ισχύος, που επιτρέπουν σε μια 

χώρα να κινηθεί σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από εκείνα στα 

οποία παραπέμπει το μέγεθός της και ο πλούτος της. 

Ο κ. Ομήρου δήλωσε πως επιθυμεί να ενταθεί η συνεργασία 

της Βουλής των Αντιπροσώπων με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

αναμένει έγγραφη σχετική πρόταση, για τη διοργάνωση από 

κοινού δραστηριοτήτων για διάφορα θέματα που απασχολούν 

την πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα. 

Στο τέλος τη συνάντησης ο κ. Ομήρου ξεναγήθηκε στην 

Πανεπιστημιούπολη. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα
Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου
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Επιτυχώς ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο Human Rights 

and Violent Behavior: the social and educational perspective, που 

διοργανώθηκε από την Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και την 

Ενδυνάμωση των Φύλων του Πανεπιστημίου Κύπρου και πραγ-

ματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 18 και 19 Νοεμ-

βρίου 2011. 

Το συνέδριο είχε ως κύρια θέματα τα ανθρώπινα δικαιώματα 

των παιδιών και την εν γένει βίαιη συμπεριφορά, από μια κοι-

νωνική και εκπαιδευτική οπτική. Οι παρουσιάσεις που έγιναν 

στο συνέδριο ήταν ποικίλες και αφορούσαν ερευνητικά αποτε-

λέσματα, θεωρητικές συζητήσεις αλλά και αναλύσεις επιτυχημέ-

νων δράσεων-πρακτικών. Οι θεματικές του Συνεδρίου, ποικίλες 

επίσης, προέκυψαν μέσα από το γενικό θέμα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της βίαιης συμπεριφοράς και ήταν οι ακόλου-

θες: α) γυναικείες εμπειρίες βίας και υποταγής, β) εκφοβισμός 

και βίαιη συμπεριφορά, γ) διαπολιτισμικές διαστάσεις της βίας 

και της περιθωριοποίησης, δ) σύγκρουση και βία στο σχολείο, ε) 

παραμέληση και κακοποίηση παιδιού, στ) ισότητα φύλων, ζ) εκ-

παιδευτικό σύστημα και ανθρώπινα δικαιώματα παιδιών, η) ανι-

κανότητα, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και νέα άτομα σε κίνδυ-

νο, θ) ενδο-οικογενειακή βία, ι) εκπαίδευση, φύλο και ανθρώπινα 

δικαιώματα παιδιών και κ) πολύπλευρες προοπτικές της βίας. 

Στο κλείσιμο του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν τα αποτελέ-

σματα του ερευνητικού έργου VI.C.T.I.MS (VIctimizing Children 

Through Injuring MotherS). Το ερευνητικό έργο VI.C.T.I.M.S 

σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις χώρες (Κύπρο, 

Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβακία) με τη συγχρηματοδότηση του ευ-

ρωπαϊκού προγράμματος DAPHNE III (action grants 2007-2013) 

και ασχολήθηκε με την άσκηση της βίας κατά των γυναικών και 

την επίδρασή της στα παιδιά όταν είναι εκτεθειμένα σε αυτή, 

και με τον τρόπο που η επίδραση αυτή εμφανίζεται σε διάφορα 

περιβάλλοντα, όπως στο σχολείο. Η καθηγήτρια Μαίρη Κουτσε-

λίνη, κάτοχος της έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

ήταν η επιστημονική υπεύθυνη και η γενική συντονίστρια του 

εν λόγω έργου και η κα Φλώρια Βαλανίδου, ειδικός επιστήμονας 

στο τμήμα Επιστημών της Αγωγής, ήταν η κύρια ερευνήτρια του 

έργου στην Κύπρο.

Τα κύρια ευρήματα του ερευνητικού αυτού έργου ήταν: α) 

Τα παιδιά που εκτίθενται σε βία κατά της μητέρας τους τείνουν 

να επιλέγουν πιο επιθετικές συμπεριφορές σε κανονικές κατα-

στάσεις αλλά και όταν εμπλέκονται ή/και εκτίθενται σε βία. Τα 

αγόρια είναι εκείνα που τείνουν να είναι πιο επιθετικά και να εξω-

τερικεύουν τα συναισθήματα θυμού που νιώθουν, β) Τα παιδιά 

που εκτίθενται σε βία κατά της μητέρας τους επιλέγουν, επίσης, 

πιο παθητικές συμπεριφορές σε κανονικές καταστάσεις και όταν 

εκτίθενται σε βία. Τα κορίτσια είναι αυτά που τείνουν να υιοθε-

τούν πιο ανεκτικές συμπεριφορές και να μην εξωτερικεύουν τα 

συναισθήματά τους, γ) Τα παιδιά που εκτίθενται σε περιστατικά 

βίας κατά της μητέρας τους έχουν χαμηλότερα επίπεδα αυτοει-

κόνας, ενώ αισθάνονται λιγότερο αποδεκτά από τους «σημαντι-

κούς άλλους», δασκάλους, συμμαθητές και φίλους και δεν είναι 

ευχαριστημένα με τον τρόπο που ζουν, δ) Τα παιδιά που εκτίθε-

νται σε περιστατικά βίας κατά της μητέρας τους τείνουν να θε-

ωρούν τους εαυτούς τους αποτυχημένους ως προς τη σχολική 

τους επίδοση, σε μεγαλύτερο βαθμό τα αγόρια από τα κορίτσια. 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό 

έργο, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.

ucy.ac.cy/victims. 
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