
Λαμπρή ήταν η τελετή της τοποθέ-

τησης του Θεμέλιου Λίθου του Κέντρου 

Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκης «Στέλιος 

Ιωάννου», που πραγματοποιήθηκε την 

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012. Τόσο 

από αρχιτεκτονικής πλευράς όσο και πε-

ριεχομένου θα αποτελέσει ένα σημαντι-

κό και ταυτόχρονα ένα πνευματικό στο-

λίδι της χώρας μας.

Το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθή-

κη «Στέλιος Ιωάννου αναμένεται να ολο-

κληρωθεί το 2014.  Έχει σχεδιαστεί από 

τον διεθνούς φήμης Γάλλο αρχιτέκτονα 

Jean Nouvel, ο οποίος εμπνεύστηκε από 

τη φυσική τοπογραφία και τα χρώματα 

του τοπίου της Πανεπιστημιούπολης. 

Όπως έχει σχεδιαστεί, θα εντάξει τη 

χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη αρχι-

τεκτονικής. Πρόκειται για ιδιαίτερα μο-

ντέρνο και λειτουργικό κτήριο, που επε-

Ο ΑρχιεπισκΟπΟσ κύπρΟύ 
χρύσΟστΟμΟσ επισκεφθηκε τΟ 
πΑνεπιστημιΟ κύπρΟύ

Μετά από πρόσκληση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυ-

σόστομος πραγματοποίησε επίσκεψη στην Πανεπιστημιούπολη, την 

Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012 και συναντήθηκε με τον Πρύτανη, τα μέλη 

της Συγκλήτου και εκπροσώπους της Φοιτητικής Ένωσης. Κατά τη 

συνάντηση ο Μακαριότατος εξέφρασε την επιθυμία της Εκκλησίας 

να συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε ό,τι αφορά στην ίδρυ-

ση Αρχιτεκτονικής Σχολής και Σχολής Καλών Τεχνών στην παλιά Λευ-

κωσία, σημειώνοντας ότι η συνεργασία θα είναι απόλυτη, διότι ενδια-

Ο ελληνΑσ σκηνΟθετησ 
πΑντελησ ΒΟύλγΑρησ στΟ 
πΑνεπιστημιΟ γιΑ τη γιΟρτη των 
γρΑμμΑτων 

Κατάμεστη ήταν η Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου κατά την τελετή της Γιορτής των Γραμμάτων, όπου φιλοξε-

νούμενος του Πανεπιστημίου ήταν ο διεθνούς φήμης Έλληνας 

σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης.

Η Γιορτή των Γραμμάτων, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πλαίσιο των κοινωνικών του δρα-

στηριοτήτων, συνδέθηκε με την Έβδομη τέχνη, διότι και τα δύο 

αποτελούν μεθόριο στο νόημα εννοιών όπως τα γράμματα, η 
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τελετη θεμελιωσησ τΟύ κεντρΟύ 
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2 Ν Ε Α

φέρει την Εκκλησία κάποιες σχολές να είναι στην παλιά πόλη, ούτως 

ώστε να ζωντανέψει η περιοχή. Παράλληλα, επανέλαβε την επιθυμία 

της Εκκλησίας για ίδρυση Θεολογικής Σχολής. Θέλουμε η Εκκλησία 

να εμπλέκεται ιδιαίτερα μέσα στη Σχολή, διότι δεν θα θέλαμε να κά-

νουμε Θεολογική Σχολή κατά τα πρότυπα της Ελλάδας, όπου, όπως 

εξήγησε ο Αρχιεπίσκοπος, πολλές φορές οι φοιτητές σπουδάζουν 

Θεολογία, όχι από ενδιαφέρον, αλλά λόγω της βαθμολογίας τους στις 

εισαγωγικές εξετάσεις.  

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο 

ότι ο αριθμός των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει φθάσει 

σήμερα στους 6,500.  Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα ότι στο μέλλον 

θα υλοποιηθούν τα σχέδια του Πανεπιστημίου για ίδρυση Αρχιτεκτο-

νικής Σχολής και Σχολής Καλών Τεχνών στο κέντρο της πρωτεύουσας, 

όπου ήδη βρίσκεται το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου.  Ο κ. 

Χριστοφίδης αναφέρθηκε επίσης στην έντονη ερευνητική δραστηρι-

ότητα που διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη συμμε-

τοχή του σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα.  Ευελπιστούμε, 

ανέφερε ο Πρύτανης, ότι μέχρι το 2020 το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα 

εισέλθει στην ομάδα των πεντακοσίων καλύτερων πανεπιστημίων 

στον κόσμο.

Σε δηλώσεις μετά το τέλος της συνάντησης ο Μακαριότατος ανα-

φέρθηκε επίσης και στο θέμα της καταστροφής των εκκλησιαστικών 

μνημείων στα Κατεχόμενα. Η Εκκλησία της Κύπρου είναι έτοιμη να 

παρέμβει, όπου χρειάζεται, για να σώσει τις κατεχόμενες μονές και 

θρησκευτικά μνημεία, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, υπο-

δεικνύοντας πως η Εκκλησία θα κάνει το καθήκον της σε ό,τι αφορά 

στα εκκλησιαστικά μνημεία που κινδυνεύουν. Απέρριψε παράλληλα 

τον ισχυρισμό ότι οι κατεχόμενες μονές χρειάζονται μισό δισεκατομ-

μύριο ευρώ για την αναστήλωση των Ιερών χώρων και σημείωσε ότι 

η Εκκλησία της Κύπρου έχει διαμηνύσει στους κατακτητές διαμέσου 

του Μουφτή ότι αυτό που θέλει είναι να επιτραπεί να μπει ο λαός μας 

στα δικά του μνημεία, να τα καθαρίσει και να τα υποστυλώσει. Η Εκ-

κλησία, είπε, είναι έτοιμη να δώσει τα υλικά που χρειάζονται και ο λαός 

μας θα βάλει τα εργατικά χέρια, ώστε η συντήρηση να γίνει με πολύ 

λίγα χρήματα. Για την καταστροφή των εκκλησιαστικών μνημείων 

προέβη μάλιστα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, σε παραστάσεις στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη, χωρίς όμως ανταπόκριση.

Ως συμβολικό δώρο στον Μακαριότατο, που επισκέφθηκε για 

πρώτη φορά την Πανεπιστημιούπολη, προσφέρθηκαν βιβλία από τη 

σειρά των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων καθώς επίσης και το μετάλλιο 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ο ΑρχιεπισκΟπΟσ κύπρΟύ χρύσΟστΟμΟσ επισκεφθηκε  
τΟ πΑνεπιστημιΟ κύπρΟύ
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Πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ έχει εξασφαλίσει τους τε-

λευταίους τρεις μήνες το  Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπι-

στημίου Κύπρου, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προ-

γραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά αφορούν στις επιχειρησιακές 

ωκεανογραφικές προγνώσεις στις Ευρωπαϊκές θάλασσες, τη 

διαχείριση δεδομένων θαλάσσης, την ανάπτυξη βάσεων διαχεί-

ρισης δεδομένων θαλάσσης, την παρακολούθηση παραμέτρων 

του θαλάσσιου περιβάλλοντος  στην παράκτια και ανοιχτή ΑΟΖ 

της Κύπρου, την εφαρμογή  του Μεσογειακού συστήματος πρό-

γνωσης διασποράς πετρελαιοκηλίδων, τα κύματα τσουνάμι κ.λπ.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο λειτούργησε  στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου  το 2003 στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του Τμήματος 

Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας Φυσι-

κών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

ενώ από το 2008, μετά από  σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλί-

ου του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Υπουργικού Συμβουλίου και 

της Βουλής των Αντιπροσώπων,  το Ωκεανογραφικό Κέντρο έχει 

ενταχθεί και τυπικά, ως Ερευνητική Μονάδα, στη Σχολή Θετικών 

και Εφαρμοσμένων Επιστημών.  Το Ωκεανογραφικό κέντρο είναι 

υπεύθυνο για τη λειτουργία, συντήρηση και περαιτέρω ανάπτυ-

ξη του Κυπριακού επιχειρησιακού ωκεανογραφικού προγνωστι-

κού συστήματος γνωστού διεθνώς ως CYCOFOS, τη λειτουργία 

και ανάπτυξη του Εθνικού-Κυπριακού Ωκεανογραφικού Κέντρου 

Δεδομένων, την εκτέλεση πολυήμερων ωκεανογραφικών πλόων 

στην ΑΟΖ της Κύπρου και την εκπροσώπηση της χώρας σε σχετι-

κούς διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. 

Κατά τα 8 χρόνια λειτουργίας του το Ωκεανογραφικό Κέντρο 

της Κύπρου έχει εξασφαλίσει ερευνητικά κονδύλια από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση (FP5, FP6, FP7, Διαθρωτικά Ταμεία κ.λπ.) και το 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, συνολικού ύψους πέραν των 4 

εκατομμυρίων ευρώ. Το Ωκεανογραφικό Κέντρο παρέχει ζωτικής 

σημασίας επιχειρησιακή πληροφόρηση στην ΑΟΖ της Κύπρου 

για την υποβοήθηση των αρμόδιων αρχών σε θέματα έρευνας 

και διάσωσης, πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης κ.ο.κ.

ΔύΟ εκΑτΟμMύριΑ εύρω εΞΑσφΑλισε τΟ ωκεΑνΟγρΑφικΟ κεντρΟ 
τΟύ πΑνεπιστημιΟύ κύπρΟύ ΑπΟ εύρωπΑΪκΑ πρΟγρΑμμΑτΑ
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Ο ελληνΑσ σκηνΟθετησ πΑντελησ ΒΟύλγΑρησ  
στΟ πΑνεπιστημιΟ γιΑ τη γιΟρτη των γρΑμμΑτων

ιστορία, η τέχνη… μπορούν να μείνουν 

αλώβητα στη μνήμη μας, μόνο όταν τα 

κρατάμε ζωντανά μέσα από τη διαχρονι-

κότητα του έργου ζωής από ανθρώπους 

όπως είναι ο Παντελής Βούλγαρης. Διότι η 

συλλογική μνήμη μιας ολόκληρης κοινω-

νίας εντυπώνεται στα αεικίνητα νερά του 

πολιτισμού που παράγει.  

Εισαγωγική ομιλία απηύθυνε ο Πρύτα-

νης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφί-

δης, ο οποίος τόνισε ότι μέσα από το έργο 

του Παντελή Βούλγαρη, του κινηματογρα-

φιστή της μοναξιάς, των χαμένων ελπίδων 

και των πνιγμένων επιθυμιών, όπως έχει 

χαρακτηρισθεί από την κριτική, αναδει-

κνύεται η προσωπικότητα ενός γνήσιου 

δημιουργού, ενός αυθεντικού διανοούμε-

νου, ο οποίος καταγράφει την αγωνιώδη 

πορεία της μεταβαλλόμενης ελληνικής 

κοινωνίας με αυτογνωσία και συναίσθη-

ση του πνευματικού του χρέους, αλλά και 

με μια μοναδική ευαισθησία προς τους 

απλούς, καθημερινούς ανθρώπους. Αυτή 

του η ικανότητα να εισχωρεί στον βαθύ-

τερο πυρήνα της ανθρώπινης συμπερι-

φοράς, αποκαλύπτοντας τον εσωτερικό 

κόσμο των ανθρώπων και συνδυάζοντας 

υψηλή κινηματογραφική αισθητική, με θε-

ματική προσιτή στο πλατύ κοινό, αποτελεί 

το μεγαλύτερό του  χάρισμα, το οποίο  και 

τον ξεχωρίζει από τους ομότεχνούς του. 

Άλλωστε, είπε ο κ. Χριστοφίδης, δεν είναι 

διόλου τυχαίο το γεγονός ότι, από τους 

σκηνοθέτες του νέου ελληνικού κινημα-

τογράφου, ο Παντελής Βούλγαρης είναι 

εκείνος που επηρέασε περισσότερο τους 

νεότερους Έλληνες κινηματογραφιστές. 

Στην ομιλία του με τίτλο Από το σημειω-

ματάριο ενός σκηνοθέτη ο Παντελής Βούλ-

γαρης εξέφρασε την επιθυμία να γράψει 

και να σκηνοθετήσει ταινία για την Κύπρο. 

Ανέφερε ότι αγαπά την Κύπρο κι ότι στην 

ταινία του με τίτλο Βαθιά Ψυχή υπάρχει 

συμβολική κυπριακή συμμετοχή στην πα-

ραγωγή.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. 

Βούλγαρης έκανε μια αναδρομή στη ζωή 

του, μίλησε για τη Σχολή Σταυράκη, και για 

τις 66 λέξεις που βρίσκονται στους πρώ-

τους στίχους του Αισχύλου, μεταξύ αυτών 

«τράπεζα καταθέσεων ιδέα, έρευνα, προε-

τοιμασία, επεξεργασία, μοντάζ...».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προ-

βλήθηκαν αποσπάσματα από τις ταινίες: 

Πέτρινα Χρόνια, Νύφες, και Βαθιά Ψυχή. 

Επίσης προβλήθηκε απόσπασμα από το 

ντοκιμαντέρ Το χρονικό της Δικτατορίας 

1967-1974, στο οποίο γίνεται αναφορά 

στην εισβολή και κατοχή της Κύπρου. 
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Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε τις τρεις προηγούμενες χρο-

νιές, ο Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς 

Υπολογιστές «ΛογιΠαίγνιον»  συνεχίζει και το 2012 για τέταρτη 

συνεχή χρονιά. Ο διαγωνισμός εντάσσεται στο πλαίσιο των προ-

σπαθειών του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου για την προώθηση της Επιστήμης της Πληροφορικής και 

της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στόχοι του διαγωνισμού είναι 

η ενθάρρυνση της Εφευρετικότητας, Λογικής Σκέψης και Δημι-

ουργικότητας στην Πληροφορική και η καλλιέργεια της Λογικής 

και Αναλυτικής σκέψης στη λύση σύνθετων προβλημάτων.

Ο διαγωνισμός «ΛογιΠαίγνιον 2012» έχει ήδη προκηρυχθεί 

και σε αυτόν έχουν δυνατότητα συμμετοχής μαθητές (άνω των 

16 ετών) από όλα τα σχολεία δημόσιας και ιδιωτικής μέσης εκ-

παίδευσης, καθώς και φοιτητές από δημόσια και ιδιωτικά πανε-

πιστήμια. Η φετινή διοργάνωση του διαγωνισμού διαφέρει από 

τις προηγούμενες στο γεγονός ότι θα γίνουν δεκτά παιγνίδια όχι 

μόνο για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, αλλά και για κονσόλες 

παιγνιδιών, καθώς και κινητά τηλέφωνα (δημιουργημένα στην 

πλατφόρμα XNA).

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι  «Η χρήση της τεχνολο-

γίας για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων του πλανήτη».  

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν  τα προβλήμα-

τα που έχουν αναγνωριστεί από τον OHE για τη Χιλιετία (http://

www.un.org/millenniumgoals/), όπως: Εξάλειψη Φτώχειας και 

Πείνας, Πρόσβαση στην Παιδεία χωρίς Αποκλεισμούς, Ισότητα 

Φύλων, και Αειφόρος Περιβαλλοντική Ανάπτυξη και Διαχείριση.

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 

διαγωνισμού http://www.logipaignion.cs.ucy.ac.cy/

ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΙΟΝ 2012

ΔιΑγωνισμΟσ ΔημιΟύργιΑσ πΑιγνιΔιων γιΑ ηλεκτρΟνικΟύσ ύπΟλΟγιστεσ
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Το 11ο Συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Συντήρηση 

των Ψηφιδωτών (International Committee for the Conservation 

of Mosaics, ICCM) πραγματοποιήθηκε στο Μεκνές, στο Μαρόκο, 

από τις 23-27 Οκτωβρίου 2011, με θέμα Managing Archaeological 

Sites with Mosaics: From Real Problems to Practical Solutions. 

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το ICCM σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Πολιτισμού του Μαρόκου, την οικονομική στήριξη 

του Getty Foundation, και τη συνεργασία του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και του ICCROM. Στο συνέδριο, στο οποίο έλαβαν μέρος 

γύρω στα διακόσια άτομα από 29 χώρες, έγιναν 37 ανακοινώ-

σεις και 41 παρουσιάσεις αφισών. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 

επισκέψεις στη Μεδίνα του Μεκνές, στον αρχαιολογικό χώρο της 

Volubilis, σε εργαστήριο κατασκευής zellij (‘ψηφιδωτή’ διακό-

σμηση με εφυαλωμένα πήλινα πλακίδια) και στα παραδοσιακά 

βυρσοδεψεία του Φεζ. 

Τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής εξέλεξαν νέο δεκαμελές Δι-

οικητικό Συμβούλιο για την περίοδο 2011-2014. Στο Συμβούλιο 

εκπροσωπούνται η Αγγλία, Αλγερία, Γαλλία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιταλία, 

Λίβανος, Συρία και Τυνησία. Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Διευθυντής της Ερευ-

νητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. 

Δημήτριος Μιχαηλίδης. Ο κ. Μιχαηλίδης είναι μέλος του ICCM 

από το 1990 και εξελέγη για πρώτη φορά Πρόεδρος το 1996. Με 

την πρόσφατη επανεκλογή του διανύει την έκτη τριετή θητεία 

του ως Πρόεδρος. 

Το ICCM ιδρύθηκε το 1967 στη Ρώμη από το ICCROM ( 

International Centre for the Study of the Preservation and 

Restoration of Cultural Property) με στόχο (α) την προστασία των 

ψηφιδωτών μέσω της προώθησης της μελέτης της τεχνολογίας 

των ψηφιδωτών και των μεθόδων συντήρησης και διατήρησής 

τους, (β) να ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών σε διεθνές επί-

πεδο, και (γ) να προσφέρει συμβουλές και πληροφορίες σε μελε-

τητές και συντηρητές, όπως και σε όλους τους επαγγελματίες που 

ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για τη διατήρηση των ψηφιδωτών. 

Εκτός από συναντήσεις/εργαστήρια σύντομης διάρκειας, το 

ICCM έχει οργανώσει 11 μεγάλα επιστημονικά συνέδρια σε πό-

λεις/περιοχές με μεγάλη παράδοση στην τέχνη του ψηφιδωτού. 

Τα πιο πρόσφατα έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη, Arles/Saint-

Roman-en-Gal (Γαλλία), Hammamet (Τυνησία), Palermo (Ιταλία) 

και Μεκνές (Μαρόκο). Τα πρακτικά όλων των συνεδρίων έχουν 

δημοσιευτεί και αποτελούν τη βάση της σύγχρονης βιβλιογρα-

φικής έρευνας στον τομέα της συντήρησης και προστασίας των 

ψηφιδωτών.

Το ICCM είναι, μαζί με το Getty Foundation, το Getty 

Conservation Institute και το ICCROM, ένας από τους κύριους 

συντελεστές του μεγάλου ερευνητικού/εκπαιδευτικού προγράμ-

ματος MOSAIKON: A Regional Strategy for the Conservation 

of Mosaics in the Mediterranean (http://www.getty.edu/

conservation/our_projects/education/mosaikon).

Περισσότερες πληροφορίες για το ICCM στον σύνδεσμο 

www.iccm.ac.cy

Ο Δ. μιχΑηλιΔησ πρΟεΔρΟσ τησ ΔιεθνΟύσ επιτρΟπησ  
γιΑ τη σύντηρηση των ΨηφιΔωτων

επισκεΨη λύκειΟύ λινΟπετρΑσ στΟ κεντρΟ γλωσσων τΟύ π. κ.

Ο ‘Ομιλος Ξένων Γλωσσών του Λυκεί-

ου Λινόπετρας  από τη Λεμεσό πραγμα-

τοποίησε επιμορφωτική επίσκεψη στις 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011. 

Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου υποδέχτηκε τους μαθητές, τις 

μαθήτριες και τους συνοδούς καθηγη-

τές στα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπο-

λογιστών της Πτέρυγας Β στα κεντρικά 

κτήρια του Πανεπιστημίου. Εκεί μέλη του 

εκπαιδευτικού προσωπικού του Κέντρου 

Γλωσσών τους πληροφόρησαν για τη 

λειτουργία του Κέντρου και εκπρόσωποι 

από όλες τις γλώσσες που διδάσκονται 

παρουσίασαν το εκπαιδευτικό τους έργο. 

Επίσης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν δραστηριότητες σε 

όλες τις γλώσσες  που διδάσκονται από 

το προσωπικό του Κέντρου. Ιδιαίτερη 

έμφαση δόθηκε στις εφαρμογές της εκ-

παιδευτικής τεχνολογίας για την εκμά-

θηση ξένων γλωσσών, όπως  η χρήση 

ιστοσελίδων, PowerPoint, wikis, blogs, 

facebook, glogs και vokis. Στους μαθητές 

διανεμήθηκαν ενημερωτικά έντυπα που 

αφορούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τη 

διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε το 

Κέντρο Γλωσσών σε συνέχεια της ενερ-

γής ανάμειξης του με την εκπαίδευση και 

την προσφορά του στην κοινωνία. 
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ΟλΟκληρωση πρωτησ φΑσησ πρΟγρΑμμΑτΟσ επιμΟρφωτικων 
σεμινΑριων εκπΑιΔεύσησ εκπΑιΔεύτων γιΑ τη ΔιΔΑσκΑλιΑ 
τησ ελληνικησ γλωσσΑσ σε μετΑνΑστεσ η/κΑι ΑλλΟύσ 
ΞενΟγλωσσΟύσ κΑτΟικΟύσ τησ κύπρΟύ

Μετά από κατακύρωση διαγωνισμού που διεξήγαγε το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Τμήμα Επιστημών της 

Αγωγής ανέλαβε την ανάπτυξη και υλοποίηση επιμορφωτικών 

σεμιναρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτών για τη διδασκαλία των Ελ-

ληνικών σε αλλοδαπούς και ξενόγλωσσους στο πλαίσιο του Έρ-

γου «Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε Μετα-

νάστες ή/και άλλους Ξενόγλωσσους Κάτοικους της Κύπρου», το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η πρώτη φάση των σεμιναρίων υλοποιήθηκε κατά τους πρώ-

τους μήνες του Χειμερινού Εξαμήνου 2011. Την κύρια ευθύνη 

για την εκπαίδευση εκπαιδευτών είχε η ομάδα της Διδακτικής 

του Γλωσσικού Μαθήματος στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία ανέλαβε την ανάπτυξη θε-

ματικών σχετικών με τη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης 

γλώσσας και με τη μεθοδολογία διδασκαλίας και εκμάθησης 

ξένων γλωσσών. Διασφαλίστηκε επίσης συνεργασία με ειδικούς 

επιστήμονες στους τομείς: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Μεθο-

δολογία Διδακτικής της Ιστορίας και του Ελληνικού Πολιτισμού, 

Εκπαίδευση Ενηλίκων, και Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Συνολικά, 

ανέλαβαν την ευθύνη για την ανάπτυξη και διδασκαλία των σε-

μιναρίων 10 εκπαιδευτές-ακαδημαϊκοί. 

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του προγράμματος, τα σεμι-

νάρια παρακολούθησαν 108 εκπαιδευτές/τριες, που λειτούρ-

γησαν στο πλαίσιο τεσσάρων διαφορετικών ομάδων, ώστε να 

διασφαλιστεί η μεγιστοποίηση της μάθησης και η αποτελεσμα-

τικότητα της διδασκαλίας. Κάθε ομάδα παρακολούθησε κύκλο 

μαθημάτων που περιελάμβανε τα εξής: Ελληνικά (8 ώρες), Εκ-

παίδευση Ενηλίκων (2 ώρες), Διδακτική της Ιστορίας (2 ώρες), 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (1 ώρα), Νέες Τεχνολογίες (1 ώρα), 

και Εκπαιδευτική Ψυχολογία (1 ώρα). Η μεθοδολογία που αξιο-

ποιήθηκε για τη διδασκαλία των μαθημάτων στηριζόταν κυρίως 

σε αρχές της ενεργητικής και της συνεργατικής μάθησης, νοου-

μένου ότι δόθηκε στους εκπαιδευτές/τριες πλήθος ευκαιριών για 

πρακτική ενασχόληση με διδακτικό και άλλο υλικό στο πλαίσιο 

μικρών ομάδων. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης φάση του 

προγράμματος, κρίθηκε ότι εκπαιδευτές/τριες ήταν σε θέση να 

εφαρμόσουν αποτελεσματικά αρχές διδασκαλίας και μάθησης 

της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κάτοι-

κους της Κύπρου, να προτείνουν προγράμματα διδασκαλίας πε-

ριλαμβανομένων και συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για τον εν 

λόγω πληθυσμό, αλλά και να εκτιμήσουν την παιδαγωγική αξία 

των επιλογών τους στηριζόμενοι/ες σε σχετική βιβλιογραφία. 

Η δεύτερη φάση των σεμιναρίων, κατά την οποία αναμένεται 

να παρακολουθήσουν τα μαθήματα 100 περίπου εκπαιδευτές/

τριες, υπολογίζεται να υλοποιηθεί το Μάιο του 2013. 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές Φύλου» του Πανεπι-

στημίου Κύπρου είναι διεπιστημονικό πρόγραμμα που συντονί-

ζεται από την Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ και το εκάστοτε Συμβούλιο του 

Κέντρου Σπουδών Φύλου. Τα μαθήματά του προσφέρονται από 

όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου και επιφανείς καθη-

γητές-ερευνητές του εξωτερικού. 

Απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένων πανεπιστημί-

ων από όλους τους κλάδους σπουδών και το πρόγραμμα σπου-

δών του επιδιώκει να συνδυάσει την άριστη επιστημονική μετα-

πτυχιακή μόρφωση, την πρωτοποριακή έρευνα και την κριτική 

προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων.

Το πρόγραμμα θα προσφέρεται στην Ελληνική και στην Αγ-

γλική Γλώσσα. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο κύριος Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ικανών 

ερευνητών, επιστημόνων και στελεχών του ιδιωτικού και δημό-

σιου τομέα για διαχείριση, προώθηση και έρευνα των σύγχρο-

νων θεμάτων Φύλου μέσα από διεπιστημονική προοπτική. 

Στοχεύει στην παιδεία, εκπαίδευση, και κατάρτιση ηγετικών 

προσωπικοτήτων και στελεχών στον τομέα των Σπουδών Φύ-

λου, τα οποία με πρωτοπόρο και δημιουργικό πνεύμα θα προ-

ωθήσουν και αναπτύξουν τα θέματα Φύλου, μέσα από ποικίλες 

επιστημονικές περιοχές, στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. 

Ταυτόχρονα, επιδιώκει να υποστηρίξει την εξειδικευμένη  μελέ-

τη και ανάλυση των σημαντικότερων κειμένων στη γραμματεία 

και έρευνα των Σπουδών Φύλου καθώς και των επίσημων εγ-

γράφων που εκφράζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σε θέματα ισότητας Φύλου, να εντάξει τη διερεύνηση της κατα-

σκευής του κοινωνικού φύλου μέσα στο ιστορικο-κοινωνικό συ-

γκείμενο, και να συμβάλει στην ανάπτυξη σύγχρονης πολιτικής 

σε θέματα Φύλου μέσα από την παραγωγή επιστημονικού λόγου 

και έρευνας

Επικοινωνία: Καθηγήτρια Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 

Τμήμα ΕΠΑ, 

Τηλ.: 2289 2959, E-mail: edmaryk@ucy.ac.cy

κεντρΟ σπΟύΔων φύλΟύ
νεΟ μετΑπτύχιΑκΟ πρΟγρΑμμΑ «σπΟύΔεσ φύλΟύ»
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Με στόχο την άμεση έναρξη των εργα-

σιών για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού 

πάρκου «ηρώων» δυναμικότητας 10 MW 

στην Πανεπιστημιούπολη, ο Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, συγκάλεσε 

ευρεία σύσκεψη κοινωνικών φορέων και 

εταίρων την Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 

2012. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν, με-

ταξύ άλλων, εκπρόσωποι, του Ιδρύματος 

“Αθανάσιος Κτωρίδης”, της Αρχής Ηλε-

κτρισμού Κύπρου και του Δήμου Αγλα-

ντζιάς, εμπειρογνώμονες ακαδημαϊκοί 

καθώς και μέλη του Διοικητικού Προσω-

πικού που συμμετέχουν στην ομάδα προ-

ώθησης του έργου.

Κατά τη σύσκεψη ο Πρύτανης παρου-

σίασε τη δυναμική του πάρκου και επεξή-

γησε τα οφέλη που θα προκύψουν για το 

Πανεπιστήμιο από την υλοποίηση του έρ-

γου, τα οποία πέραν από τη συμμόρφω-

σή του στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης για προώθηση κτηρίων με σχεδόν 

μηδενική κατεύθυνση ενέργειας και της 

υλοποίησης του στόχου του Πανεπιστη-

μίου για μια «πράσινη Πανεπιστημιούπο-

λη», το πάρκο θα αξιοποιηθεί για ερευνη-

τικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα 

βοηθήσει οικονομικά στην ίδρυση και 

λειτουργία του Ινστιτούτου Προηγμένων 

Σπουδών και θα εξασφαλίσει υποτροφίες 

για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές.

Ο Πρύτανης επιβεβαίωσε την ετοιμό-

τητα του Πανεπιστημίου να προχωρήσει 

άμεσα στην υλοποίηση του έργου, αφού 

ήδη έχει συσταθεί ειδική επιτροπή επί του 

θέματος, στη δράση της οποίας θα συνει-

σφέρουν και διάφοροι φορείς, οι οποίοι 

έχουν ιδία πείρα επί παρόμοιων εγχειρη-

μάτων, όπως είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού 

Κύπρου, καθώς και άλλοι εταίροι που δια-

θέτουν σχετική τεχνογνωσία όπως είναι η 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου. 

Ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος “Αθα-

νάσιος Κτωρίδης” Γιώργος Κίλλας επανε-

βεβαίωσε ότι το Ίδρυμα πέρα της χρημα-

τοδότησης του έργου θα στηρίξει το όλο 

εγχείρημα με τεχνογνωσία και κάλεσε 

τους αρμόδιους φορείς να αγκαλιάσουν 

το έργο, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το συ-

ντομότερο.

Τέλος, ο Πρύτανης ευχαρίστησε θερ-

μά το Ίδρυμα “Αθανάσιος Κτωρίδης” για 

την ουσιαστική συμβολή του στην υλο-

ποίηση του έργου, το οποίο θα έχει τη 

δυνατότητα να ικανοποιεί πλήρως τις 

ενεργειακές ανάγκες τις Πανεπιστημιού-

πολης και μάλιστα χωρίς ίχνος ρύπων. Το 

πρωτοποριακό αυτό εγχείρημα, πρόσθεσε, 

θα τοποθετήσει το Πανεπιστήμιο ανάμεσα 

στα κορυφαία Ευρωπαϊκά και διεθνή Πα-

νεπιστήμια που διαθέτουν περιβαλλοντι-

κή ευαισθησία, θα βοηθήσει το Ίδρυμα να 

προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερη χρηματο-

δότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα 

συνεισφέρει και στην επίτευξη του στόχου 

όπως το Πανεπιστήμιο συγκαταλέγεται 

ανάμεσα στα 500 καλύτερα Πανεπιστήμια 

διεθνώς.

Σημειώνεται ότι το Ίδρυμα αναλαμβά-

νει τη χρηματοδότηση του πάρκου στο 

πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ενεργά για την 

Ενέργεια. H χρηματοδότηση αφορά στο 

ποσό των €14.000.000, το οποίο θα κατα-

βάλει το Ίδρυμα για την εγκαθίδρυση του 

πάρκου και σημαντικό μέρος του οποίου 

θα δοθεί ως δωρεά. 

Η τελική συμφωνία μεταξύ του Πανε-

πιστημίου και το Ιδρύματος «Αθανάσιος 

Κτωρίδης» τυγχάνει νομικής επεξεργασί-

ας και σύντομα θα υποβληθεί προς συζή-

τηση στη Σύγκλητο και το Συμβούλιο.

ετΟιμΑΖετΑι τΟ φωτΟΒΟλτΑΪκΟ πΑρκΟ

Ο Δρ. Βίκτωρ Ρουδομέτωφ, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοι-

νωνιολογίας του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη-

μών, έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στη διεθνή συμβου-

λευτική επιτροπή (international advisory board) του περιοδι-

κού Nations and Nationalism (βλ. http://www.wiley.com/bw/

journal.asp?ref=1354-5078). Το περιοδικό συγκαταλέγεται με-

ταξύ των πλέον αξιοσέβαστων και κορυφαίων περιοδικών στις 

κοινωνικές επιστήμες (ISI Journal Citation Reports® Ranking 

2010: Sociology: 56 / 129; Ethnic Studies: 6 / 13; Political 

Science: 52 / 139). Τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης για τη Με-

λέτη της Εθνοτικότητας και του Εθνικισμού (Association for the 

Study of Ethnicity and Nationalism). Η Ένωση ιδρύθηκε πριν 

από είκοσι και πλέον έτη και αποτελεί μια από τις σημαντικό-

τερες επιστημονικές ενώσεις για τη μελέτη του εθνικισμού 

(βλ. http://www2.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/ASEN/

home.aspx).  

σύμμετΟχη στην επιτρΟπη εκΔΟσησ τΟύ περιΟΔικΟύ 
NatioNs aNd NatioNalism 
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Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 

πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Οινο-

ποιείο Τσιάκκα στο Πελένδρι στο πλαίσιο 

του Ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE+ 

WINEC «Ανάπτυξη προηγμένων συστημά-

των για τη βελτιστοποίηση της περιβαλ-

λοντικής απόδοσης των οινοποιείων στην 

Κύπρο», (LIFE08 ENV/CY/000455). 

Σύμφωνα με την Επίκουρη Καθηγή-

τρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, Δρα Δέσπω Φάτ-

τα-Κάσινου, επιστημονική υπεύθυνη του 

έργου, η οποία προλόγισε την εκδήλωση, 

το έργο WINEC στοχεύει στην παρότρυν-

ση των οινοποιείων -ως μικρών επιχει-

ρήσεων- στο να εφαρμόζουν πρακτικές 

περιβαλλοντικής διαχείρισης με στόχο 

τη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντι-

κής τους απόδοσης και την τήρηση της 

σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας 

που σχετίζεται με τη λειτουργία τους. Η 

συμμετοχή του Οινοποιείου Τσιάκκα ως 

εταίρου στο πρόγραμμα είναι ένα ιδιαί-

τερα σημαντικό γεγονός και μία θετική 

εμπειρία για το οινοποιείο σύμφωνα με 

τον ιδιοκτήτη του οινοποιείου κ. Κώστα 

Τσιάκκα. 

Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν 

επίσης προφορικές παρουσιάσεις από 

εκπροσώπους των εταίρων του προ-

γράμματος σχετικά με το Σύστημα Περι-

βαλλοντικής Διαχείρισης του οινοποιείου 

και την πρωτοποριακή μονάδα επεξερ-

γασίας υγρών αποβλήτων οινοποιείου 

που συνδυάζει βιολογική και χημική επε-

ξεργασία. 

Στη συνέχεια ακολούθησε ξενάγη-

ση στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου, 

παρουσίαση των δραστηριοτήτων και 

των περιβαλλοντικών δράσεων που υλο-

ποιούνται εκεί και επίδειξη της μονάδας 

προχωρημένης επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων οινοποιείου αποτελούμενη 

από Βιοαντιδραστήρα Μεμβρανών και 

στάδιο Προχωρημένης Χημικής Οξείδω-

σης με αξιοποίηση του ηλιακού φωτός 

για την ενεργοποίηση του καταλύτη. 

Η μονάδα επιτυγχάνει υψηλό επίπεδο 

επεξεργασίας των αποβλήτων, προχω-

ρώντας ένα βήμα πιο μπροστά από την 

υφιστάμενη νομοθεσία για τα μικρά οινο-

ποιεία, ενώ επιτρέπει τη συλλογή επεξερ-

γασμένου νερού άριστης ποιότητας για 

σκοπούς άρδευσης. Επιπρόσθετα επιλύει 

τα προβλήματα της ανεξέλεγκτης απόρ-

ριψης, της εποχικότητας, του υψηλού 

οργανικού φορτίου, των ανεπιθύμητων 

οσμών κ.λπ.

Η εκδήλωση, στην οποία παρευρέθη-

καν πέραν των πενήντα ατόμων, συμπε-

ριλαμβανομένων εκπροσώπων τοπικών 

φορέων, εμπλεκομένων αρχών, οινοποι-

ών, οινολόγων, καλλιεργητών, ακαδημα-

ϊκών φορέων κ.λπ. κρίνεται ως ιδιαίτερα 

επιτυχής. Το ενδιαφέρον ήταν έντονο, 

τόσο σε σχέση με την εφαρμογή προχω-

ρημένης επεξεργασίας υγρών αποβλή-

των, όσο και σε σχέση με την εφαρμογή 

ευρύτερων περιβαλλοντικών δράσεων 

με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντι-

κών επιδόσεων οινοποιείων και την περι-

βαλλοντική πιστοποίηση κατά EMAS.

Το έργο WINEC ξεκίνησε το Φεβρουά-

ριο του 2010 και θα διαρκέσει μέχρι τον 

Οκτώβριο του 2012, ενώ σε αυτό συμμε-

τέχουν επίσης το Τμήμα Περιβάλλοντος 

του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πό-

ρων και Περιβάλλοντος και από την Ελλά-

δα το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος 

του Πολυτεχνείου Κρήτης.

ΞενΑγηση – πΑρΟύσιΑση περιΒΑλλΟντικων ΔρΑσεων 
ΟινΟπΟιειΟύ τσιΑκκΑ κΑι τησ πρΟχωρημενησ μεθΟΔΟύ 
επεΞεργΑσιΑσ ύγρων ΑπΟΒλητων στΟ πλΑισιΟ τΟύ εργΟύ LIFE+ 
WINEC (LIFE08 ENV/CY/000455)
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Νο-

εμβρίου 2011 η ημερίδα με τίτλο «Το Παρόν και το Μέλλον της 

Έρευνας στην Κύπρο: Προοπτικές Απασχόλησης Νέων Ερευ-

νητών». Την ημερίδα χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Καθηγητής Κ. Χριστοφίδης και ακολούθησαν παρουσι-

άσεις από τους προσκεκλημένους ομιλητές. Στο πρώτο μέρος οι 

παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις 

παρουσιάσεις που έκαναν η κα. Μ. Ανδρέου και ο κ. Π. Παπά-

ζογλου εκ μέρους του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), η 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Τεχνολογικού Πα-

νεπιστημίου Κύπρου Καθηγήτρια Τ. Ονουφρίου και ο Καθηγητής 

Χ. Δουμανίδης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Κα-

τασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν πα-

ρουσιάσεις από το Δρα Αλ. Μιχαηλίδη, Διευθυντή του Αναπτυ-

ξιακού Οργανισμού ΤΑΛΩΣ, τον κ. Αλ. Πολυκάρπου, Ανώτερο 

Ερευνητή του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ), και την 

κα. Σ. Α. Κοφτερός, Εκτελεστική Διευθύντρια Εκκολαπτηρίου 

Επιχειρήσεων Διογένης Λτδ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ημε-

ρίδα ολοκληρώθηκε με μικρή δεξίωση, κατά την οποία δόθηκε 

η δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να συζητήσουν και να 

ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις δυνατότητες απασχόλησης 

και απορρόφησης των Νέων Ερευνητών στην Κύπρο, τόσο στον 

ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Πληροφορίες: Επιστημονικό Σωματείο Υποψήφιων Διδακτό-

ρων Κύπρου (Ε.Σ.Υ.ΔΙ.Κ.), Ιστοσελίδα: http://cyphd.org/

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

επιστημΟνικΟ σωμΑτειΟ ύπΟΨηφιων ΔιΔΑκτΟρων κύπρΟύ
ημεριΔΑ γιΑ την ερεύνΑ

Δόθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 17 

Νοεμβρίου η πολύ ενδιαφέρουσα διάλε-

ξη του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την 

Ομογένεια του Λονδίνου με θέμα «Λιμά-

νια, λιμενικά έργα και εμπόριο 1878-1910».

Η Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπι-

στήμιου Κύπρου Μαρία Παναγιώτου με 

γλαφυρότητα και με τη βοήθεια φωτο-

γραφιών της τότε εποχής κράτησε αμεί-

ωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου. 

Κατά τη διάλεξή της παρουσίασε την 

κατάσταση, τις υπηρεσίες και τις δυνα-

τότητες των λιμανιών της Κύπρου κατά 

τα έτη 1878-1879, όπως περιγράφονται 

από τους Βρετανούς αξιωματούχους και 

τους περιηγητές που έφτασαν στο νησί 

τα δύο πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας. 

Ακόμη, παρουσίασε το οικονομικό κό-

στος υλοποίησης των λιμενικών έργων 

που έγιναν στη Λεμεσό, τη Λάρνακα και 

την Κερύνεια το 1881, 1882 και 1890 

αντίστοιχα, και την Αμμόχωστο το 1905, 

όπως και τον τρόπο με τον οποίο απο-

πληρώθηκαν. 

Σχετικά με το κόστος υλοποίησης των 

λιμενικών έργων, η κ. Παναγιώτου ανέφε-

ρε πως η επιδιόρθωση του λιμανιού της 

Αμμοχώστου στοίχισε £126.600, ένα τερά-

στιο ποσό για τον προϋπολογισμό της Κύ-

πρου. Για να γίνει αντιληπτό πόσο μεγάλο 

ήταν το συγκεκριμένο ποσό, σημειώθηκε 

ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της Κύ-

πρου για το 1905 ήταν £251.916. Τα χρή-

ματα για τα βελτιωτικά έργα στην Αμμό-

χωστο προήλθαν από δάνειο που δόθηκε 

στην Κύπρο από τη Βρετανία το 1899. 

Η αυξημένη εμπορική δραστηριότητα 

που παρουσιάστηκε στο λιμάνι της Αμμο-

χώστου ήταν αξιοσημείωτη. Οι εξαγωγές 

από την Αμμόχωστο άρχισαν σταδιακά 

να αυξάνονται, ήδη από το 1893-1894. Η 

μεγάλη άνοδος στην εμπορική και ναυ-

τική κίνηση στην Αμμόχωστο, όμως, ση-

μειώθηκε μετά το 1905 και μία δεκαετία 

αργότερα έγινε το κύριο εμπορικό λιμάνι 

της Κύπρου λόγω και της δημιουργίας 

του Κυπριακού σιδηρόδρομου. Μέχρι το 

1910, πέντε χρόνια μετά την επιδιόρθω-

ση του λιμανιού, τα έσοδα από τις εξαγω-

γές αυξήθηκαν τόσο, που αποτελούσαν 

το 15-17% του συνόλου των εξαγωγών 

που έφευγαν από την Κύπρο. 

Στη φωτογραφία η Μαρία Παναγιώ-

του με τους συντονιστές των διαλέξεων 

Νίνο Κουμέττου και Ανδρέα Καραολή.

λιμΑνιΑ, λιμενικΑ εργΑ κΑι εμπΟριΟ 1878-1910
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Εφ’ όλης της ύλης διάλεξη για το φυσι-

κό αέριο έδωσε ο Καθηγητής και Κοσμή-

τορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου Πάνος Παπαναστα-

σίου: Χαρακτήρισε το φυσικό αέριο ως 

το καύσιμο του αιώνα, μίλησε για μεγάλη 

πιθανότητα εξεύρεσης φυσικού αερίου 

και σε άλλα τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ, 

για ανάγκη σωστής οικονομικής και περι-

βαλλοντικής διαχείρισης και για κινήσεις 

εντυπωσιασμού της Τουρκίας.

Στη διάλεξη παρουσιάστηκαν τα άμε-

σα οφέλη από την πιθανή εξεύρεση φυ-

σικού αερίου, που δύναται να φτάσουν τα 

18 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά και οι 

έμμεσες ωφέλειες από τη δημιουργία θέ-

σεων εργασίας. Δεν δίστασε όμως να ανα-

φερθεί και στους κινδύνους που ελλοχεύ-

ουν σε περίπτωση αδιαφάνειας και βραχυ-

πρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού. 

Όπως διαφάνηκε στη διάλεξη, πολλές 

είναι οι πολιτικές και τεχνικές προκλήσεις: 

η αντιπαράθεση Λιβάνου - Ισραήλ, οι πα-

ρεμβάσεις της Τουρκίας, τα βαθιά νερά 

(1700 – 2500m) και το σεισμογενές της 

περιοχής. Απόδειξη των τεχνικών προ-

κλήσεων το ύψος της δαπάνης για την 

γεώτρηση, καθώς έφτασε τα 75 εκατομ-

μύρια, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσι-

οποιήθηκαν.  

ΑγωγΟι VS ύγρΟπΟιηση – LNG 

Πολλές είναι και οι οικονομικές προ-

κλήσεις: αναγκαιότητα η σωστή διαχεί-

ριση του κόστους, η ελαχιστοποίηση του 

μη παραγωγικού χρόνου και η ελαχιστο-

ποίηση του χρόνου μεταφοράς του φυσι-

κού αερίου στις αγορές. 

Αναδείχθηκε δε και το μείζον θέμα της 

υποδομής για μεταφορά του φυσικού 

αερίου στις αγορές. Λόγω των πολιτικών 

προβλημάτων και του Κυπριακού, μετα-

φορά φυσικού αερίου από αγωγό στην 

Τουρκία δεν φαίνεται δυνατή, ενώ οι τε-

χνικές δυσκολίες για αγωγούς σε Ελλάδα 

– Ισραήλ και Κύπρο καθιστούν το εγχεί-

ρημα δυσχερές και ασύμφορο. Η υγρο-

ποίηση είναι η καλύτερη λύση, ωστόσο 

πρέπει να βρεθεί κατάλληλος χώρος και 

να υπάρξουν οι σωστές υποδομές που 

λαμβάνουν υπόψη και τη διαχείριση του 

περιβάλλοντος: καταλληλότερος χώρος 

το Βασιλικό και το κόστος για το έργο 

φτάνει τα 10 δις. 

περιΒΑλλΟν

Η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου 

πρέπει να συνοδοιπορεί με το σεβασμό 

του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των 

θαλασσών και παραλιών της Κύπρου. Ση-

μειώθηκε ότι η επένδυση στο φυσικό αέ-

ριο δεν πρέπει να αποκλείει τη διαχρονική 

επένδυση του νησιού μας στον τουρισμό 

και την καθαρότητα των παραλιών μας. 

Τονίστηκε ακόμα η ανάγκη απόκτη-

σης τεχνογνωσίας και εμπειρίας στη δια-

χείριση του ενεργειακού αυτού πλούτου 

και από μία περιβαλλοντική οπτική. 

μηχΑνισμΟι ΔιΑχειρισησ

Κατά τη διάλεξη προτάθηκε η δημι-

ουργία Κυπριακού φορέα υδρογονανθρά-

κων, η δημιουργία Κυπριακής Εταιρείας 

Πετρελαίων, Φυσικού Αερίου και κυπρια-

κού ταμείου επενδύσεων εσόδων φυσικού 

αερίου. 

νΑ ΔιΑσφΑλισΟύμε θετικΟ 

επενΔύτικΟ κλιμΑ

Απαιτείται διαφάνεια και συλλογικό-

τητα στη λήψη αποφάσεων. Οι επενδυτές 

ανησυχούν, δήλωσε, με ρήξεις και αντι-

παραθέσεις και έδωσε ως κακά παρα-

δείγματα τη συζήτηση που αναπτύχθηκε 

για απευθείας ανάθεση και τις βολές κατά 

της συμβουλευτικής ομάδας. 

σχεση ΒιΟμηχΑνιΑσ πετρελΑι-

ων κΑι πΑνεπιστημιΟύ

Η δυνατότητα πρόσληψης έμπει-

ρων και ταλαντούχων μηχανικών και η 

ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων 

διεθνούς επιπέδου ευνοούνται, όπως 

διαφάνηκε κατά τη διάλεξη, λόγω των 

ενεργειακών και γεωπολιτικών δεδομέ-

νων στην περιοχή.

Ο Καθηγητής Πάνος Παπαναστασίου 

έδωσε τη διάλεξη με θέμα «Στρατηγική 

ορθής διαχείρισης της εκμετάλλευσης 

κοιτασμάτων πετρελαίου-φυσικού αερί-

ου για την Κύπρο» στο πλαίσιο του όγδο-

ου χρόνου διαλέξεων του Ελεύθερου 

Πανεπιστημίου του Δήμου Αμμοχώστου 

στη Λεμεσό, που συνδιοργανώνουν ο 

Δήμος Αμμοχώστου, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και ο ραδιοτηλεοπτικός  σταθμός 

Capital, με χορηγό το Συνεργατικό Ταμι-

ευτήριο Λεμεσού και χορηγό επικοινω-

νίας την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος». 

Συντονίστρια της διάλεξης ήταν η Αντι-

πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του 

ΤΕΠΑΚ, Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου.

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

τΑ πΑντΑ γιΑ τΟ φύσικΟ ΑεριΟ
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασε την επιτυχημένη ελλη-

νική παιδική θεατρική παραγωγή με τίτλο Χριστουγεννιάσματα 

και καλαντίσματα από την ομάδα Μορφές Έκφρασης. Οι 200 μι-

κροί φίλοι του Πανεπιστημίου μαζί με τους συνοδούς τους πα-

ρακολούθησαν την παράσταση την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011 

στην Αίθουσα Τελετών. 

Η παράσταση συνδύασε το ζωντανό τραγούδι με το χορό και 

τη μουσική. Κινήθηκε από την αφήγηση στη θεατρική δράση 

και μετέφερε μύθους άγνωστους στα παιδιά σχετικά με τον Άγιο 

Βασίλη, τους καλικάντζαρους και τα μαγικά δρώμενα κατά τη δι-

άρκεια των Χριστουγέννων. Το έργο διαδραματίζεται την παρα-

μονή των Χριστουγέννων, όταν τα παιδιά βγαίνουν κατά το έθιμο 

να πούνε τα κάλαντα σε μια πόλη που έχει χάσει τη μαγεία της. 

Τότε, εμφανίζεται μπροστά τους ένα πλάσμα αλλόκοτο, φερμένο 

από μια άλλη εποχή με στεφάνια και ρόδια στα μαλλιά, κουδού-

νες και προβιές. Πρόκειται για τον Καλαντομάγο, ο οποίος με λό-

για μαγικά παρασύρει τα παιδιά σε ένα αξέχαστο παραμυθένιο 

ταξίδι στο χρόνο. 

Ο τρόπος που προσεγγίζει η καλλιτεχνική ομάδα «Μορφές 

Έκφρασης» τα παιδιά είναι το θέατρο, η μουσική και η κίνηση. 

Ο συνδυασμός των τριών τεχνών καθώς και η πρωτότυπη σκη-

νοθεσία κάνουν το παιδί να βιώνει το παραμύθι με όλες του τις 

αισθήσεις. 

Οι «Μορφές Έκφρασης» δημιουργήθηκαν από τον ηθοποιό, 

μουσικό και χορογράφο Θωμά Κινδύνη. Στόχος τους να ανα-

δείξουν τις Τέχνες ως ένα μέσο ανάτασης και ανάπτυξης του 

ανθρώπινου πνεύματος με απώτερο σκοπό την αυτογνωσία. 

Οι «Μορφές Έκφρασης» έχουν παρουσιαστεί σε μεγάλα φεστι-

βάλ σε όλη την Ελλάδα καθώς και σε μεγάλα θέατρα (Ηρώδειο, 

Λυκαβηττός, Αρχαίο Θέατρο Πάτρας, Αρχαίο Θέατρο Οινιάδων, 

Φεστιβάλ Κασσάνδρας, Φεστιβάλ Πέτρας, κ.ά.). 

Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν το Γραφείο Αποφοίτων. 

Πληροφορίες και φωτογραφίες από την παράσταση μπορείτε 

να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου: www.ucy.ac.cy/alumni 

ΧρΙστΟυΓεΝΝΙΑσμΑτΑ κΑΙ κΑΛΑΝτΙσμΑτΑ

πΑιΔικη μΟύσικΟθεΑτρικη πΑρΑστΑση
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κτείνεται κατακόρυφα σε πέντε επίπεδα, 

συνολικού εμβαδού περίπου 15,700τ.μ.,. 

Η βιβλιοθήκη θα διαθέτει πάνω από εξα-

κόσιες χιλιάδες βιβλία, θα περιλαμβά-

νει εκατομμύρια άρθρα περιοδικών σε 

ηλεκτρονική μορφή, πάνω από σαράντα 

χιλιάδες τίτλους ηλεκτρονικών βιβλί-

ων και πέραν των δέκα χιλιάδων τίτλων 

οπτικοακουστικού υλικού.  Θα διαθέτει, 

επίσης, περί τις εννιακόσιες θέσεις μελέ-

της, οι οποίες θα είναι εξοπλισμένες με 

σύγχρονα μέσα τεχνολογίας. Ανεγείρεται 

στα βορειοανατολικά της Πανεπιστημι-

ούπολης στην Αγλαντζιά, στη λεγόμενη 

πρώτη ζώνη, που περιλαμβάνει τα κτήρια 

της Κεντρικής Διοίκησης, των Κοινωνι-

κών Δραστηριοτήτων  και του Αθλητικού 

Κέντρου.  Οι εργασίες ανατέθηκαν στην 

Κοινοπραξία J & P και J & P Avax Joint 

Ventures-Stelios Ioannou Library έναντι 

του ποσού των 27,7 εκ. ευρώ.

ΟικΟγενειΑ ιωΑννΟύ

Το μεγαλεπήβολο έργο δεν θα ήταν 

εφικτό να γίνει πραγματικότητα χωρίς την 

πολύτιμη βοήθεια της αείμνηστης Έλλης 

Ιωάννου, η οποία δώρισε στο Πανεπιστή-

μιο Κύπρου το ποσό των 8 εκ. ευρώ στη 

μνήμη του συζύγου της Στέλιου Ιωάν-

νου.  Οι δωρητές ανέλαβαν επίσης και τη 

δαπάνη της αμοιβής του αρχιτέκτονα, η 

οποία ανέρχεται στα 1,6 εκ. ευρώ.

Φανερά συγκινημένος ο κ. Δάκης Ιω-

άννου, γιός των αείμνηστων Στέλιου και 

Έλλης Ιωάννου, δήλωσε ότι η ζωή και η 

μάθηση αποτέλεσαν πρωταρχικό μέλημα 

για τους γονείς του.  Όπως ανέφερε ο κ. 

Ιωάννου, η ζωή και η μάθηση πρυτανεύ-

ουν σήμερα στη δωρεά για την ανέγερση 

του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθή-

κης «Στέλιος Ιωάννου», σημειώνοντας ότι 

«πρόκειται για την υλοποίηση ενός ορά-

ματος στο οποίο πίστεψαν οι γονείς μας, 

με στόχο την προαγωγή της γνώσης, της 

μάθησης, της συνεργασίας, της παιδείας 

και, εντέλει, της ίδιας της ζωής».  «Η ζωή», 

πρόσθεσε ο κ Ιωάννου, «είναι ένα πέρα-

σμα και αυτό που μετρά είναι τι αφήνεις 

πίσω σου».  

πρΟεΔρΟσ τησ ΔημΟκρΑτιΑσ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ανα-

φερόμενος στη σημαντική δωρεά της 

αείμνηστης Έλλης Ιωάννου, δήλωσε ότι 

αυτή την κατατάσσει στον κατάλογο των 

εθνικών ευεργετών της χώρας μας, ευ-

χόμενος η πράξη της να βρει μιμητές. Η 

πολιτεία επενδύει πολλά στην μόρφωση 

των νέων μας και στην παιδεία του τόπου 

γενικότερα για τη βελτίωση και την ανα-

βάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστή-

ματος, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, 

υποδεικνύοντας πως παρά την ανάγκη 

για οικονομική περισυλλογή, το όραμα, 

οι στόχοι, οι σκοποί και οι άξονες της 

κυβερνητικής πολιτικής δεν αναστέλ-

λονται.  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

υπογράμμισε παράλληλα το σημαντικό 

ρόλο που θα επιτελέσει το Κέντρο Πλη-

ροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιω-

άννου» για την παιδεία και την κοινωνία 

ευρύτερα.

πρύτΑνησ

Στη μεγάλη σημασία που έχει το Κέ-

ντρο Πληροφόρησης αναφέρθηκε ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 

τόσο για το Πανεπιστήμιο όσο και την 

πανεπιστημιακή και ερευνητική κοι-

νότητα.  Είναι η πρώτη βιβλιοθήκη τέ-

τοιας εμβέλειας σε όλη την ιστορία του 

νησιού, τόσο ως σύλληψη, κτήριο και 

περιεχόμενο, όσο και ως λειτουργία και 

μέγεθος, ανέφερε χαρακτηριστικά, προ-

σθέτοντας ότι χρειαζόμασταν σήμερα 

μιας τέτοιας εμβέλειας βιβλιοθήκη, δι-

ότι παρά τη μετάβαση στην εποχή της 

ηλεκτρονικής πληροφόρησης και των 

τεχνολογιών, η βιβλιοθήκη παραμέ-

νει το ισχυρό σύμβολο της μόρφωσης 

και της γνώσης.  Πρόκειται, κατέληξε ο 

Πρύτανης, για μια παρακαταθήκη για 

τις επερχόμενες γενιές και ένα έργο που 

εξασφαλίζει τους στόχους του Πανεπι-

στημίου και διασφαλίζει την οντότητά 

του. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρύ-

τανης ευχαρίστησε εκ μέρους της Πα-

νεπιστημιακής κοινότητας τόσο την οι-

κογένεια Ιωάννου για την ευγενή δωρεά 

και την πολύτιμη αρωγή της, όσο και την 

Πολιτεία για την ουσιαστική και συνεχή 

υποστήριξή της προς το Πανεπιστήμιο 

από το 1992 μέχρι σήμερα.

πρΟεΔρΟσ σύμΒΟύλιΟύ

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

κ. Χάρης Χαραλάμπους, ανέφερε ότι το 

κτήριο της υπό ανέγερση πανεπιστημια-

κής βιβλιοθήκης ως ενιαία οντότητα δια-

σφαλίζει την ενοποίηση και αξιοποίηση 

των σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, 

τα οποία χρησιμοποιούνται από τη Βι-

βλιοθήκη, την Υπηρεσία Πληροφορικών 

Συστημάτων και το Κέντρο Γλωσσών.  

Δικαιολογημένη είναι η ευφορία που επι-

κρατεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα, 

κατέληξε ο κ. Χαραλάμπους, γιατί το έργο 

αυτό θεωρείται από όλους ως η πιο σημα-

ντική προτεραιότητα, παρά τις επιμέρους 

μεγάλες κτηριακές και άλλες ανάγκες που 

έχουν οι Σχολές και τα Τμήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιεχόμε-

νο της φιάλης που τοποθετήθηκε κάτω 

από το θεμέλιο λίθο του Κέντρου Πλη-

ροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιω-

άννου», αποτέλεσαν η κτητορική πράξη 

που υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας, αποκόμματα από τις ημερήσιες 

εφημερίδες, μερικά κέρματα καθώς και η 

σχετική έκδοση που αφορά στη θεμελίω-

ση του Κτηρίου.

Συνεχίζεται από τη σελίδα 1
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Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 

Ιανουαρίου 2012 η δεύτερη διάλεξη του 

όγδοου κύκλου διαλέξεων του Ελεύθερου 

Πανεπιστημίου του Δήμου Αμμοχώστου 

στη Λεμεσό, που διοργανώνουν από κοι-

νού ο Δήμος Αμμοχώστου, το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και ο Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός 

Capital, με χορηγό το Συνεργατικό Ταμιευ-

τήριο Λεμεσού και χορηγό επικοινωνίας 

την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος».

Εισηγητής της διάλεξης με τίτλο «Η 

Αμμόχωστος στον πολιτισμικό χάρτη της 

Κύπρου» ήταν ο κύριος Μίμης Σοφοκλέ-

ους, πανεπιστημιακός και εκδότης. Ο κ. 

Σοφοκλέους αναφέρθηκε στους τέσσε-

ρις άξονες που συνιστούν την ουσία της 

πόλης της Αμμοχώστου: τη γεωγραφική 

της θέση, το αγροτικό και το τουριστικό 

της προϊόν, την πολιτιστική και πνευμα-

τική της δημιουργία και την κουλτούρα 

των ανθρώπων της πόλης. Όλα αυτά μαζί, 

υπογράμμισε, καθορίζουν την ‘εντοπιό-

τητα’ των Αμμοχωστιανών, η οποία προσ-

δίδει και τα ιδιαίτερα τους γνωρίσματα. Ο 

κ. Σοφοκλέους αναφέρθηκε επίσης εκτε-

νώς στα πνευματικά και υλικά μνημεία 

που σφράγισαν την πόλη ως ένα σταυρο-

δρόμι ιστορίας και πολιτισμού.

Σε αντιφώνησή του, ο Δήμαρχος Αμ-

μοχώστου κ. Αλέξης Γαλανός ευχαρίστη-

σε τον ομιλητή για την εισήγησή του και 

υπογράμμισε ότι η Αμμόχωστος δεν απο-

τελεί μια πόλη-φάντασμα, αλλά ένα όρα-

μα για κάθε Αμμοχωστιανό, μια άσβεστη 

ελπίδα για επιστροφή.

η ΑμμΟχωστΟσ στΟν πΟλιτισμικΟ χΑρτη τησ κύπρΟύ

Θερμή ήταν η ανταπόκριση των φίλων του Σαλαμίνειου Ελεύ-

θερου Πανεπιστημίου και στην τρίτη διάλεξη του θεσμού, που 

συνδιοργανώνουν η Ιερά Μητρόπολη Κωνσταντίας – Αμμοχώ-

στου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η διάλεξη με θέμα «Οι συ-

γκρούσεις των ανθρώπων και η εικόνα της Γεννήσεως του Χρι-

στού» πραγματοποιήθηκε εντός του Μητροπολιτικού Ναού του 

Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου. 

Ο ομιλητής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Σταύρος Φωτίου, ερμηνεύοντας την εικόνα της Γεννή-

σεως του Χριστού, τόνισε ότι πρόταση ζωής της Εκκλησίας είναι 

η αρμονική σχέση του ανθρώπου με το Θεό και, κατ´ επέκταση, 

με τον εαυτό του, το συνάνθρωπό του και τη φύση. Υπογράμμισε 

ακόμα ότι θεογνωσία και αυτογνωσία, κοινωνικότητα και φυσική 

θεωρία αποτελούν την υπαρξιακή στοχοθεσία του ανθρώπου. 

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μια παγκόσμια αδελφική κοινωνία, 

στην οποία οι πάντες είναι κεκλημένοι, είναι το ζητούμενο. Στην 

κοινωνία αυτή η διαφορά δεν αποτελεί αιτία σύγκρουσης και 

εχθρότητας, αλλά έναυσμα κοινωνίας και αμοιβαίου εμπλου-

τισμού». Τη διάλεξη συντόνισε ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης 

Κωνσταντίας – Αμμοχώστου κ. Βασίλειος. 

Χορηγοί του Σαλαμίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμμοχώ-

στου είναι η Ελληνική Τράπεζα, η ΣΠΕ Σωτήρας Αμμοχώστου και 

η Συνεργατική Παραλιμνίου και χορηγοί επικοινωνίας το Ραδιό-

φωνο του Λόγου, το Ράδιο Πολιτεία στο Παραλίμνι, ο ραδιοσταθ-

μός του Πανεπιστημίου Κύπρου UCYVOICE και η εφημερίδα «Ο 

Φιλελεύθερος».

Οι σύγκρΟύσεισ των Ανθρωπων  
κΑι η εικΟνΑ τησ γεννησεωσ τΟύ χριστΟύ

Διεξήχθη με επιτυχία την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011 ενημε-

ρωτική Ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από την Υπηρεσία 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. 

Στην Ημερίδα, στην οποία συμμετείχαν γύρω στους ογδόντα 

καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής από 

Δημόσια και Ιδιωτικά Λύκεια, έγινε πλήρης ενημέρωση σχετικά 

με τους τρόπους εισδοχής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και 

για τις υπηρεσίες υποστήριξης των φοιτητών, από την ΥΣΦΜ.

Ακολούθως, οι Κοσμήτορες των έξι Σχολών και άλλοι Ακα-

δημαϊκοί παρουσίασαν τα κυριότερα χαρακτηριστικά των Προ-

γραμμάτων Σπουδών των Σχολών τους, παραθέτοντας στοιχεία 

για σημαντικές επιτυχίες και επιτεύγματα από καθηγητές, φοιτη-

τές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι σύμΒΟύλΟι των λύκειων στΟ πΑνεπιστημιΟ κύπρΟύ

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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Οι παγκόσμιες αντικρουόμενες τάσεις στον κλάδο του Μάρ-

κετινγκ και η στρατηγική προσέγγιση αποτέλεσαν το επίκεντρο 

επίκαιρης και ενδιαφέρουσας διάλεξης που διοργάνωσε την Πα-

ρασκευή 25 Νοεμβρίου τo Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, με κύριο ομιλητή το διακεκριμένο Καθηγητή Bodo B. 

Schlegelmilch.

Στη διάλεξή του με θέμα «The future of global marketing: 

Opposing trends and strategic tension», ο Καθηγητής 

Schlegelmilch επεσήμανε πως, ενώ οι τάσεις στη μοντέρνα επο-

χή έτειναν να είναι γραμμικές και μονής κατεύθυνσης, τα δεδο-

μένα στη μεταμοντέρνα εποχή που διανύουμε έχουν ανατραπεί 

με κύριο χαρακτηριστικό τους το παράδοξο. Αναλύοντας τις τά-

σεις του κλάδου, ο Καθηγητής Schlegelmilch ανέφερε πως αυτές 

επηρεάζονται δραστικά από την μεγέθυνση της ευημερίας, τις 

ελεύθερες αγορές, την αύξηση του πληθυσμού, καθώς επίσης 

και την παγκόσμια ευδαιμονία, την κατήφεια, αλλά και την ενδυ-

νάμωση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σε παγκόσμιο επίπε-

δο. «Οι απλές μορφές στρατηγικών λύσεων αδυνατούν, με βάση 

τα σημερινά δεδομένα, να αναχαιτίσουν και να χαλιναγωγήσουν 

την παράδοξη προσέγγιση που εξελίσσεται, γεγονός που θα 

πρέπει να οδηγεί σε μια διαφορετική, πιο στρατηγική πλεύση 

από τις εταιρείες, με σκοπό να επιτύχουν την ιδανική ισορροπία 

και τα επιθυμητά αποτελέσματα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο 

Καθηγητής Schlegelmilch.

Ο Καθηγητής Bodo Β. Schlegelmilch είναι Κοσμήτορας της 

Σχολής Εκπαίδευσης Διευθυντικών Στελεχών (WU Executive 

Academy) και κάτοχος της έδρας του Institute for International 

Marketing Management στο WU Βιέννης. Διδάσκει επίσης στο 

Πανεπιστήμιο της Μινεσότα των ΗΠΑ και στο Πανεπιστήμιο 

Kingston του Λονδίνου. Όσον αφορά στην έρευνα, ο Καθηγη-

τής Schlegelmilch έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους κορυ-

φαίους συγγραφείς για δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά μάρκετινγκ και έχει ήδη εισαχθεί στο «Who’s Who in 

International Business Education and Research». Πρόσφατα, 

έχει επίσης καταταγεί στους 25 Κορυφαίους Ερευνητές (lifetime 

achievements) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταξύ των πέντε 

καλύτερων στον κλάδο Marketing στη Γερμανία, την Αυστρία και 

την Ελβετία. Το έργο του επικεντρώνεται σε μια ποικιλία θεμά-

των σε παγκόσμια διαχείριση μάρκετινγκ, τη στρατηγική και την 

εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Τη διάλεξη παρακολούθησαν φοιτητές του Προγράμματος 

ΜΒΑ, προπτυχιακοί φοιτητές και καθηγητές του Τμήματος Δη-

μόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, άτομα από τον 

επιχειρηματικό κόσμο και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Το Πρόγραμμα 

ΜΒΑ θα συνεχίσει τη διοργάνωση σεμιναρίων στο πλαίσιο της 

συνεχούς ενημέρωσης τόσο των φοιτητών όσο και του ευρύτε-

ρου κοινού για επιχειρηματικά θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να απο-

ταθείτε στο τηλέφωνο 22893600 και στην ηλεκτρονική διεύθυν-

ση www.mba.ucy.ac.cy. 

ΔιΑλεΞη τΟύ πρΟγρΑμμΑτΟσ μΒΑ πΑνεπιστημιΟύ κύπρΟύ  
με τΟν κΑθηγητη Bodo B. SChLEGELMILCh

Οι εκδηλώσεις του Τμήματος 

Χημείας στο πλαίσιο του Έτους Χη-

μείας 2011 ολοκληρώθηκαν με με-

γάλη επιτυχία. Στο πλαίσιο αυτό το 

Τμήμα συμμετείχε στη διοργάνωση 

του διακρατικού συνεδρίου Ελλά-

δας-Κύπρου (11ο Συνέδριο Χημείας 

Κύπρου – Ελλάδας, Λεμεσός, 26 – 

30 Οκτωβρίου 2011) με θέμα «Χη-

μική Εκπαίδευση – Διδακτική της 

Χημείας – Ιστορία της Χημείας» και 

διοργάνωσε σεμινάρια, το οποία περιελάμβαναν ενημερωτικές 

διαλέξεις για το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

επιστημονικές διαλέξεις σε επίκαιρα θέματα της Χημείας, καθώς 

επίσης και ξενάγηση στα Εργαστή-

ρια του Τμήματος. Ας σημειωθεί ότι 

διεξήχθησαν συνολικά δώδεκα ενη-

μερωτικά σεμινάρια, τα οποία παρα-

κολούθησαν 2000 μαθητές από 35 

Λύκεια και 15 Γυμνάσια.

Για την επιτυχία αυτών των εκδη-

λώσεων το Τμήμα ευχαριστεί θερμά 

όλα τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία συμμετεί-

χαν ενεργά στα σεμινάρια, αλλά και 

το διοικητικό προσωπικό το οποίο 

βοήθησε στην απρόσκοπτη και επιτυχή διοργάνωση των Εκδη-

λώσεων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου για 

το “Έτος Χημείας 2011”. 

εκΔηλωσεισ τΟύ τμημΑτΟσ χημειΑσ γιΑ τΟ ετΟσ χημειΑσ 2011
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Κατάμεστη ήταν η αίθουσα διαλέξεων του Πανεπιστημίου 

Κύπρου στη διάλεξη του Δρος Λεύκου Μίττλετον, Καθηγητή της 

Κλινικής Νευρολογίας στο Imperial College London και Επικε-

φαλής της Μονάδας Ερευνών για τη Νευροεπιδημιολογία και 

Γήρανση στη Σχολή Δημόσιας Υγείας. Όπως τόνισε κατά την 

παρουσίασή του, η νόσος Αλτσχάιμερ είναι πρόκληση για την 

Ευρώπη του 2020, λαμβανομένης υπόψη και της πρωτοφανούς 

γήρανσης του παγκόσμιου πληθυσμού: Με βάση τα στοιχεία του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) οι ενήλικες άνω των 60 

ετών θα αυξηθούν μέχρι και 223% μέχρι το έτος 2025 σε σύγκρι-

ση με το 1970. Συνεπακόλουθα η νόσος Alzheimer (AD), ο πιο 

γνωστός τύπος της άνοιας με έναρξη στη μεγάλη ηλικία, θα αυ-

ξηθεί αντίστοιχα και μέχρι το έτος 2050 ο αριθμός των ασθενών 

με AD θα ανέλθει τουλάχιστον στο τετραπλάσιο. Σημείωσε ότι 

μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Τροχοπέ-

δη στην αντιμετώπιση της νόσου, επεσήμανε, είναι η αδυναμία 

διάγνωσης και κλινικής μελέτης ασθενών στα αρχικά και δη δυ-

νητικά αναστρέψιμα στάδια της πάθησης. 

Ο Δρ Μίττλετον αναφέρθηκε στους διάφορους παράγοντες 

κινδύνου που έχουν ταυτοποιηθεί και σχετίζονται με σποραδι-

κή άνοια και AD με έναρξη στη μεγάλη ηλικία. Μεταξύ αυτών 

η υπέρταση, η παχυσαρκία (αύξηση κινδύνου κατά 59%), ο δια-

βήτης τύπου ΙΙ (αύξηση κινδύνου κατά 54%), η κατάθλιψη και 

καρδιαγγειακές παθήσεις. Ενθαρρυντικά ανέφερε ότι οι αγγεια-

κοί κίνδυνοι είναι τροποποιήσιμοι και υπάρχουν ενδείξεις ότι το 

αυξημένο επίπεδο νοητικών, κοινωνικών και φυσικών δραστηρι-

οτήτων και η μεσογειακή δίαιτα μπορούν να δράσουν τροποποι-

ητικά και προστατευτικά. 

Αναφερόμενος στο Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας, 

εξέφρασε την ικανοποίηση του για την καρποφορία των σπόρων 

που έσπειρε, ενώ δεν παρέλειψε να εκφράσει την απογοήτευσή 

του για τη μη υλοποίηση του ονείρου για δημιουργία πανεπιστη-

μιακού νοσοκομείου 20 χρόνια πριν, μία υποδομή που θα ήταν 

ευεργετική για τον τόπο.

Η παρουσίαση του ομιλητή και ο συντονισμός της διάλεξης 

έγιναν από τον Καθηγητή Γενετικής και Διευθυντή του Κέντρου 

Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Κων-

σταντίνο Δέλτα. 

πρΟκληση τΟύ 21Ού ΑιωνΑ η νΟσΟσ ΑλτσχΑιμερ
ΔιΑφωτιστικη η ΔιΑλεΞη τΟύ ΔρΟσ λεύκΟύ μιττλετΟν 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα που διοργάνωσε 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών με τίτλο: «Η Κύπρος ανάμεσα στην Ευρώπη και τη 

Μέση Ανατολή». Όπως τόνισε στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

μπροστά στις τρέχουσες οικονομικές, πολιτικές, γεωπολιτικές και 

ενεργειακές εξελίξεις πιστοποιεί και πάλι την ενεργό παρουσία 

του επιδιώκοντας να προβληματίσει, να αφυπνίσει και να κεντρί-

σει την κοινωνία και την Πολιτεία, αναδεικνύοντας την ανάγκη 

συνεχούς και μεθοδικής εργασίας με στόχο τη σωστή διαχείριση 

των πολυδιάστατων ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Κύπρος. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε και η Υπουργός Εξωτερικών Δρ Ερα-

τώ Κοζάκου – Μαρκουλλή, η οποία επεσήμανε τις ενέργειες του 

Υπουργείου Εξωτερικών για την εμπέδωση του σημαντικού ρό-

λου που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος. 

Στην ομιλία του με θέμα «Ανάμεσα και μεταξύ: πλαίσια, ρίσκα 

και ευκαιρίες στην κυπριακή διπλωματία» ο Robert Holland, Επι-

σκέπτης Καθηγητής στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, στο King’s 

College του Λονδίνου, επικεντρώθηκε στην αστάθεια της Ευρώ-

πης. Το ζητούμενο, κατέληξε, είναι η προσαρμογή της Κύπρου στο 

συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, ούτως ώστε να διασφαλί-

σει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του νησιού.

Ο Επίτιμος Συνεργάτης του St Antony’s College στην Οξφόρ-

δη, κ. Richard Clogg, στην ομιλία του με θέμα «Η παρουσία των 

βρετανικών στρατευμάτων στην Κύπρο: 50 χρόνια τώρα», εξέφρα-

σε την έκπληξή του για την περιορισμένη πολιτική προτεραιότη-

τα που δίνουν στις Βάσεις τα κόμματα στην Κύπρο και εστίασε 

στη σημασία των βρετανικών βάσεων για την αμυντική πολιτι-

κή του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά την ομιλία του διαφάνηκε ότι 

περαιτέρω αποσταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης στη 

Μέση Ανατολή θα συντελέσει στην αναβάθμιση της σημασία των 

Βάσεων για τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς Ηνωμένου Βασιλεί-

ου και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

Τους ομιλητές παρουσίασε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του 

Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Κυριάκος Δημη-

τρίου και την εκδήλωση συντόνισε ο Καθηγητής του Τμήματος 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Κώστας Μ. Κωνσταντίνου

Χορηγός επικοινωνίας της ημερίδας ήταν η εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ»

επιφΑνεισ ΑκΑΔημΑΪκΟι ΑπΟ τΟ εΞωτερικΟ μιλησΑν στΟ 
πΑνεπιστημιΟ κύπρΟύ γιΑ τη στρΑτηγικη θεση τησ κύπρΟύ
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Η φονική έκρηξη στο Μαρί, την 11η Ιουλίου 2011, συνιστά τη 

μεγαλύτερη ανθρωπογενή καταστροφή που έπληξε την Κύπρο 

από το 1974 και μετά. Το ζητούμενο δεν είναι να αιτιώμεθα για 

τα λάθη μας την «τραγική μοίρα του νησιού», αλλά να προσπα-

θούμε να εντοπίσουμε τις αιτίες, να μελετήσουμε τις επιπτώσεις, 

και να μάθουμε από το ατύχημα, προκειμένου να αποφύγουμε 

παρόμοια στο μέλλον. 

Αυτός ήταν ο στόχος της εκδήλωσης με θέμα «11-7-11: Αίτια 

– Επιπτώσεις – Μαθήματα» που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2011, στο πλαίσιο της σειράς 

εκδηλώσεων Λόγος και Αντίλογος.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνστα-

ντίνος Χριστοφίδης, στο χαιρετισμό του επικεντρώθηκε στην 

αναγκαιότητα τερματισμού των πελατειακών σχέσεων και επιλο-

γής των αρίστων για να ξεφύγουμε από τον οικονομικό χειμώνα 

που πλήττει την Κύπρο. Ανέφερε δε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

δίνει τη μάχη του και στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 

να συνεχίσει αδιάλειπτα τη δημιουργική του πορεία, που προ-

κύπτει μέσα από την επένδυση στη δημιουργία, την καινοτομία 

και την έρευνα. 

κΑθρεφτησ η εκρηΞη

 Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, οι ομιλητές εστίασαν στα 

αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη και στις κρίσεις του πολιτικού 

συστήματος. Ο Καθ. Χαρίδημος Τσούκας, κάτοχος της Έδρας 

Columbia Shipmanagement στη Στρατηγική Διοίκηση στο Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου, ανέλυσε τα οργανωσιακά και διοικητικά 

αίτια που οδήγησαν στο τραγικό γεγονός, αναφέροντας ότι το 

ατύχημα λειτούργησε σαν καθρέφτης κατανόησης των λανθα-

σμένων πρακτικών, της ολιγωρίας και της αναποφασιστικότητας 

που χαρακτήριζε τους εμπλεκόμενους και την ηγεσία. 

ΑισιΟΔΟΞιΑ γιΑ τΟ ενεργειΑκΟ μελλΟν τησ κύ-

πρΟύ πΑρΑ τισ ΔύσκΟλιεσ

Ο Γιώργος Σιαμμάς, Πρόεδρος της ΡΑΕΚ, αναφέρθηκε στην 

ενεργειακή κρίση που προέκυψε, καθώς ο τόπος απώλεσε το 

53% της παραγωγικής του ικανότητας. Εστίασε δε στις τρέχου-

σες και μελλοντικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η 

ΡΑΕΚ, καθώς σκοπός της είναι να διασφαλίσει την απρόσκοπτη 

παροχή ηλεκτρισμού. 

τΟ νεΟ σύνθετΟ περιΒΑλλΟν τησ εε επιΒΑλλει 

επιτΑχύνση τΟύ εκσύγχρΟνισμΟύ τησ κΟινωνι-

Ασ κΑι τησ πΟλιτειΑσ 

Η Επίκ. Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, κάτοχος της ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet (2001), 

Καλλιόπη Αγαπίου – Ιωσηφίδου εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα 

πορίσματα πρέπει να δημοσιεύονται, διότι, σε κάθε περίπτωση, 

η διαφάνεια είναι πιο επωφελής για τον τόπο. Τόνισε ακόμα ότι οι 

προσδοκίες των πολιτών και οι απαιτήσεις τους είναι αυξημένες 

και το σύστημα οφείλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές. 

ΑνΑγκη ΔημιΟύργιΑσ εύφύΟύσ κΑι ΑπΟτελεσμΑ-

τικΟύ κρΑτΟύσ

Στο δεύτερο μέρος τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα των ουσιω-

δών μεταρρυθμίσεων για ένα σύγχρονο κράτος. Η Ηλιάνα Νικολά-

ου, Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και τέως Επίτροπος Διοικήσεως, τόνισε την ανάγκη δημι-

ουργίας ενός ευφυούς κράτους μέσα από τη διαμόρφωση αξιόπι-

στων, αντικειμενικών και αποδοτικών δομών διοίκησης, καθώς η 

διοίκηση πρέπει να αφουγκράζεται και να ακούει τις ανάγκες του 

πολίτη ξεφεύγοντας από γραφειοκρατικά στεγανά. Εστίασε ακό-

μα στην αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 

της δημόσιας διοίκησης, καθώς ο εκσυγχρονισμός προϋποθέτει 

αξιοκρατική επιλογή και εκπαίδευση των υπαλλήλων. 

ΖητημΑ Ο τρΟπΟσ ΑΞιΟλΟγησησ τΟύ πρΟσωπι-

κΟύ τησ ΔημΟσιΑσ ΔιΟικησησ

Ο Μιχάλης Σαρρής, πρώην Υπουργός Οικονομικών, χαρακτή-

ρισε κοινωνικό κράτος αυτό που δημιουργεί συνθήκες ανέλιξης 

και πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και δημόσια 

αγαθά. Αναφερόμενος σε λάθη του πολιτικού βίου στην Κύπρο 

χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την ανεπάρκεια των συμβουλίων 

που επιλέγονται για χειρισμό σημαντικών θεμάτων. Τόνισε ότι το 

κράτος δεν είναι επιχειρηματίας και ότι η βελτίωση της διοίκη-

σης θα επιτευχθεί μέσα από την αντικειμενική και δίκαιη αξιολό-

γηση της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων. 

ύπΑρχει ελπιΔΑ

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρος των 

Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευου-

σών, Σταύρος Ζένιος, τόνισε ότι χρειάζονται βαθιές τομές και 

μεταρρυθμίσεις στην πολιτικο – διοικητική ζωή της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Στην ομιλία του επικεντρώθηκε στην ανάγκη ρι-

ζοσπαστικών τομών, ανάγκη την οποία αποκάλυψε με τον πλέον 

τρανταχτό τρόπο η έκρηξη στο Μαρί, που ήταν και η καμπάνα 

αφύπνισης: «Δεν αρκεί να είμαστε αγανακτισμένοι, πρέπει να είμα-

στε αποφασισμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά για την ανοικοδό-

μηση μίας δημιουργικής Κύπρου. Συστατικά της δημιουργικής 

Κύπρου πρέπει να είναι η ικανότητα, η πρόταξη του συλλογικού 

συμφέροντος, ο ορθολογισμός, και ο εκσυγχρονισμός των θε-

σμών. Η ύπαρξη φιλόδοξου οράματος, σαφήνειας προθέσεων, 

αυτοπεποίθησης για την λειτουργικότητα και τα αξιοκρατικά 

κριτήρια του κράτους, υπευθυνότητας και μεθοδικότητας συ-

μπληρώνουν τα συστατικά του σύγχρονου κράτους που περιέ-

γραψε. Για την ανανέωση του πολιτικού λόγου ο Καθ. Σταύρος 

Ζένιος πρότεινε την οριζόντια ψηφοφορία και εναπέθεσε τις 

ελπίδες του στη δράση της κοινωνίας των Πολιτών και των νέων. 

τι μΑσ εμΑθε η εκρηΞη στΟ μΑρι
λΟγΟσ κΑι ΑντιλΟγΟσ: 11-7-11 ΑιτιΑ- επιπτωσεισ- μΑθημΑτΑ
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Παρουσία πλήθους κόσμου και του Δημάρχου Γεροσκήπου 

κ. Παυλίδη συνεχίστηκε ο 8ος κύκλος διαλέξεων στο Ιεροκήπειο 

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πάφου με την ομιλία του μεταδιδακτο-

ρικού ερευνητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνου Χα-

τζηστάσου και θέμα τους κυπριακούς υδρογονάνθρακες. 

Αναλύοντας τις τρέχουσες καθώς και τις μελλοντικές ενεργει-

ακές εξελίξεις, τόσο σε Ευρωπαϊκό, όσο και σε Παγκόσμιο επίπε-

δο, ο εισηγητής απάντησε στοιχειώδη ερωτήματα που αφορούν 

στην πρόσφατη ανακάλυψη στην Κυπριακή Αποκλειστική Ζώνη 

(ΑΟΖ) κοιτάσματος φυσικού αέριου δυναμικότητας 7 τρις κυβι-

κών ποδών.

Μεταξύ άλλων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο πόσο σημα-

ντική είναι (ή μπορεί να καταστεί) η Κύπρος από ενεργειακής 

απόψεως για την ΕΕ, αφού μπορεί να συνεισφέρει μέσω της 

διεύρυνσης της ποικιλομορφίας του ενεργειακού εφοδιασμού 

στην  ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Σε αντιπαράθεση προς τις 

περιπτώσεις του Κατάρ, των ΗΠΑ και της Ρωσίας σε σχέση με το 

φυσικό αέριο σκιαγραφήθηκε η ορθολογιστική αξιοποίηση του 

Κυπριακού φυσικού αερίου συμπεριλαμβανομένης της εισαγω-

γής ΦΑ στην Κύπρο για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και 

βιομηχανικής και οικιακής χρήσης. 

Παρουσιάζοντας μια σειρά από τεχνολογικά άλματα της 

βιομηχανίας πετρελαίου ο Δρ Χατζηστάσου εξήγησε τους λό-

γους που σήμερα επιτρέπουν τον εντοπισμό και την αξιοποί-

ηση υπεράκτιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, κάτι που 

δεν ήταν εφικτό πριν 10 με 15 χρόνια. Κλείνοντας ο ομιλητής 

τόνισε τις περιβαλλοντικές πτυχές αξιοποίησης υδρογοναν-

θράκων και αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας στα επό-

μενα βήματα και τη συνταγή μιας επιτυχημένης ενεργειακής 

πολιτικής. Η διαφάνεια, η αποσύζευξη της πολιτική από την 

διαχείριση υδρογονανθράκων και η αποτελεσματική επόπτευ-

ση είναι απαραίτητα συστατικά επιτυχίας, όπως διαφάνηκε στη 

διάλεξη. Τα επόμενα βήματα εστιάστηκαν στη συνεργασία με 

το Ισραήλ, το δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων τεμαχίων στην 

Κυπριακή ΑΟΖ, ως επίσης και την ανάπτυξη του κοιτάσματος 

«Αφροδίτη» στο τεμάχιο 12. 

Το κοινό επέδειξε ζωηρό ενδιαφέρον τόσο για τις συνεργασί-

ες μεταξύ ενεργειακών κολοσσών όσο και για την αειφόρο αξιο-

ποίηση δυνητικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. 

Το Ιεροκήπειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο διοργανώνουν από 

κοινού ο Δήμος Γεροσκήπου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ρά-

διο Πάφος 93.7 και υποστηρίζει η ΣΠΕ Γεροσκήπου & Ανατολικής 

Πάφου. Χορηγός επικοινωνίας είναι η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθε-

ρος». Οι διαλέξεις μεταδίδονται ηχογραφημένες από το ραδιο-

σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου UCYvoice 95.2fm.     

κύπριΑκΟ φύσικΟ ΑεριΟ: ΑνΑΖητωντΑσ την ισΟρρΟπιΑ μετΑΞύ 
πρΟσΔΟκιων κΑι πρΑγμΑτικΟτητΑσ

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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4 φεΒρΟύΑριΟύ – πΑγκΟσμιΑ ημερΑ κΑτΑ τΟύ κΑρκινΟύ

«πΟση ΑγνΟιΑ - ΑπΟλύτη - εχΟύμε γιΑ τΟ σωμΑ, 

πΟύ σερνει τη Δικη τΟύ ρΟη...» 

περσεφoνη μηττΑ, τριΑντΑφύλλΑ μηττΑ

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

Η παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου έχει καθιερωθεί στις 

4 Φεβρουαρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης κατά 

του Καρκίνου (Union of International Cancer Control). Στόχος 

η ευαισθητοποίηση των κυβερνήσεων και των φορέων 

υγείας, σε 11 σημεία - στόχους προς επίτευξη μέχρι 

το 2020, για τον έλεγχο των επιπτώσεων του καρ-

κίνου. Τέτοιες δράσεις είναι σημαντικές, καθώς 

αφενός το φορτίο του καρκίνου σε κοινωνικό 

και οικονομικό επίπεδο είναι τεράστιο και αφε-

τέρου η πρόληψη και ο έλεγχός του κρίνονται 

αναγκαίοι.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Ορ-

γανισμού Υγείας, 7.6 εκατομμύρια θάνατοι 

προκλήθηκαν από τον καρκίνο το 2008 και εκτι-

μάται ότι οι περιπτώσεις θανάτου θα αγγίξουν τα 

11 εκατομμύρια το 2030. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι 

συχνότεροι τύποι καρκίνου είναι αυτοί του πνεύμονα, 

του στομάχου, του ήπατος, του ορθοκολικού και του 

μαστού. Στην Κύπρο, σύμφωνα με δημοσιευμένα 

στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, οι περιπτώσεις 

καρκίνου για τα έτη 1998–2007 υπολογίστη-

καν στις 20.141 και για τα έτη 2003-2007 οι 

συχνότεροι τύποι ήταν αυτοί του προστά-

τη στους άντρες και του μαστού στις γυ-

ναίκες. Ακολουθούν άλλοι, όπως είναι 

ο ορθοκολικός, του πνεύμονα και της 

μήτρας και άλλοι τύποι, οι οποίοι 

διαφοροποιούνται ανάλογα με 

το φύλο. 

Ο καρκίνος αποτελεί μια 

νοσογόνο κατάσταση, η 

οποία μπορεί να προσβά- λ ε ι 

οποιοδήποτε μέρος του σ ώ -

ματος και χαρακτηρίζεται από την 

ανεξέλεγκτη παραγωγή επι- θ ε τ ι κ ώ ν 

κυττάρων, τα οποία αναπτύσσονται πέρα από 

τα φυσιολογικά τους όρια (διηθούν τους π ερ ι β ά λ λο -

ντες ιστούς) και δύναται να  εξαπλωθούν από το σημείο παρα-

γωγής τους σε διάφορα όργανα του σώματος (μετάσταση).

Η παρουσία κάποιων φυσικών (ιονίζουσα, υπέρυθρη ακτινο-

βολία κ.λπ.), χημικών (άσβεστος, ουσίες του τσιγάρου, αφλατο-

ξίνες, αρσενικό κ.λπ.) και βιολογικών (προσβολή από ιούς, βα-

κτήρια ή παράσιτα) παραγόντων, σε έδαφος γενετικής προδιά-

θεσης, μπορεί να πυροδοτήσει τη διαδικασία μετάλλαξης ενός 

φυσιολογικού κυττάρου σε καρκινικό σηματοδοτώντας και την 

έναρξη της νόσου. 

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο αποτελούν το κάπνι-

σμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η ανθυγιεινή διατροφή, η πα-

χυσαρκία, η έλλειψη άσκησης, η ρύπανση του περι-

βάλλοντος και οι χρόνιες λοιμώξεις από Ηπατίτιδα 

Β, C και από τον ιό των κονδυλωμάτων (HPV). 

Το 30% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί 

με την τροποποίηση των πιο πάνω παραγό-

ντων κινδύνου, καθώς και με την εφαρμογή 

απλών μέτρων, όπως είναι ο εμβολιασμός 

κατά του HPV και της ηπατίτιδας Β, η απο-

φυγή έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία και 

ο περιορισμός επαγγελματικής έκθεσης.

Το στάδιο του καρκίνου κατά το χρόνο 

διάγνωσης είναι καθοριστικό για την πορεία 

της νόσου και την επιβίωση του ασθενούς. 

Η εκτίμηση γίνεται με βάση το μέγεθος του 

όγκου, την πιθανή προσβολή των παρακείμε-

νων λεμφαδένων και την ύπαρξη μεταστά-

σεων, οι οποίες αποτελούν και την κύρια 

αιτία θανάτου από καρκίνο. Η έγκαιρη 

διάγνωση / θεραπεία και οι στρατηγι-

κές προσυμπτωματικού ελέγχου (π.χ. 

μαστογραφία, τεστ Παπανικολάου) 

μπορούν να μειώσουν σημαντικά 

τις περιπτώσεις θανάτου από 

καρκίνο. 

Η χειρουργική, χημει-

οθεραπευτική και ακτι-

νοθερα- πευτική αντιμετώπιση 

του καρκί- νου επιδιώκουν την 

πλήρη ίαση ή επέκταση του 

προσδόκιμου επιβίωσης και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των καρκινοπα- θών, ενώ σημαντική 

θεωρείται και η ψυ- χοκοινωνική υποστήριξή 

τους. Νέες βιολογικές και γονιδιακές μέθοδοι θερα-

πείας υπόσχονται πολλά για μια πιο αποτελεσματική και λιγότε-

ρο επώδυνη αντιμετώπιση του καρκίνου.

Πηγές: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας http://www.who.int/cancer/en/index.html

Union of International Cancer Control http://www.uicc.org/

Υπουργείο Υγείας Κύπρου – Παρακολούθηση Υγείας – Στατιστικά στοιχεία καρκίνου 

http://www.moh.gov.cy/Moh/moh.nsf/All/9D1FF8B3233B988E422574F300321ECD?

OpenDocument
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του Ζαχαρία Χατζηαναστάση, ΔΔΕ 2Ο ΕΤΟΣ 

Αρκεί μια ματιά στις εξελίξεις της χώρας μας και των γειτονι-

κών περιοχών, για να καταλάβει κανείς το πόσο σημαντικό είναι 

το έτος το οποίο αρχίσαμε να διανύουμε. Ένα έτος γεμάτο προ-

κλήσεις με επικείμενες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να σημα-

δέψουν το μέλλον του τόπου μας και των επόμενων γενεών. Ως 

μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας διαπιστώνω με μεγάλη 

μου χαρά ότι η κοινότητα αυτή  απαρτίζεται από αξιόλογα άτο-

μα, με απίστευτες γνώσεις και δυνατότητες (από την πιο υψηλή 

βαθμίδα μέχρι και  τον πιο απλό φοιτητή). Πώς όμως η πολιτεία 

μας αξιοποιεί αυτά τα άτομα; Μετά λύπης βλέπω ότι πολλές φο-

ρές οι εκάστοτε κυβερνήσεις κλείνουν τα μάτια και τα αυτιά τους 

στις συμβουλές και τις γνώμες αυτών των ανθρώπων. Αποτέλε-

σμα αυτού θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και η σημερινή 

οικονομική κατάσταση του κράτους μας, αλλά και πολλοί άλλοι 

τομείς που υπολειτουργούν . 

Είναι αναντίρρητο ότι η συμμετοχή της πανεπιστημιακής 

κοινότητας στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα του τόπου 

μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην επίλυση πολλών 

προβλημάτων, όπως πολλές φορές ως τώρα έχει διαπιστωθεί. 

Κλείνοντας, αυτό που πρέπει να κατανοήσει η πολιτεία είναι ότι 

η πανεπιστημιακή κοινότητα, όπως απεδείχθη πολλές φορές, εί-

ναι διαθέσιμη να προσφέρει, αρκεί οι εκάστοτε κυβερνήσεις να 

μην της «αφαιρούν» έμμεσα αυτό το δικαίωμα και να την συμ-

βουλεύονται όσον το δυνατόν περισσότερο. Η κοινότητά μας 

προσέφερε, προσφέρει και θα συνεχίσει να προσφέρει σε αυτό 

το πολύπαθο νησί.   

Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ

πΑνεπιστημιΑκη κΟινΟτητΑ: τΟ ΟπλΟ τησ πΟλιτειΑσ 

μΑθημΑτΑ πληρΟφΟριΑκησ πΑιΔειΑσ ΑπΟ τη ΒιΒλιΟθηκη

Ν Ε Α  Α Π Ο  Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η

Η εκπαιδευτική διαδικασία, η εκρη-

κτική αύξηση των ηλεκτρονικών επι-

στημονικών πληροφοριών, καθώς και 

οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, 

αναγκάζουν τον κάθε φοιτητή, ερευ-

νητή, ακαδημαϊκό, να αναπτύξει νέες 

δεξιότητες, ώστε να μπορέσει να φέρει 

εις πέρας το έργο του με επιτυχία. Προς 

αυτή την κατεύθυνση η Βιβλιοθήκη 

έρχεται να συμβάλει ενεργά μέσω των 

σεμιναρίων Πληροφοριακής Παιδείας.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 η 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου 

έθεσε ως στόχο την έναρξη της  συστη-

ματικής εκπαίδευσης των φοιτητών σε 

θέματα χρήσης της βιβλιοθήκης και 

αξιοποίησης των επιστημονικών πη-

γών πληροφόρησης που διαθέτει, έντυ-

πων και ηλεκτρονικών. Ο στόχος αυτός 

εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του 

θεσμού Βιβλιοθηκονόμος-Σύνδεσμος 

(Liaison) για κάθε Σχολή και Τμήμα του 

Πανεπιστημίου Κύπρου με σκοπό την 

άμεση επικοινωνία και εξυπηρέτηση 

των μελών του, φοιτητών, ακαδημαϊ-

κών, αλλά και κάθε πολίτη που ενδια-

φέρεται να μελετήσει και να μορφωθεί. 

Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2011-12 

πραγματοποιήθηκαν 40 σεμινάρια με 

συμμετοχή 860 φοιτητών. Κύρια θέ-

ματα των σεμιναρίων ήταν η εισαγω-

γή στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, η 

χρήση του ηλεκτρονικού καταλόγου, η 

χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πλη-

ροφόρησης (ηλεκτρονικά βιβλία, περι-

οδικά, βάσεις δεδομένων) καθώς και η 

εκμάθηση του εργαλείου διαχείρισης 

βιβλιογραφικών αναφορών Refworks.

Στην όλη προσπάθεια συμβάλλει 

σημαντικά η συνεργασία με το ακαδη-

μαϊκό προσωπικό για την προσαρμογή 

των σεμιναρίων στις ανάγκες του μα-

θήματος και στις ιδιαιτερότητες του 

αντίστοιχου ακροατηρίου (προπτυ-

χιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο). Στις 

περιπτώσεις όπου επιτυγχάνεται η 

συνεργασία αυτή, διαπιστώνεται ότι η 

συμμετοχή των φοιτητών είναι μεγαλύ-

τερη, καθώς επίσης και το όφελος των 

ιδίων τόσο στη διαδικασία μελέτης και 

έρευνας που διεξάγουν στο πλαίσιο 

του συγκεκριμένου μαθήματος όσο και 

γενικότερα. 
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πρΟσληΨεισ ΑκΑΔημΑΪκΟύ πρΟσωπικΟύ

Αθανασοπούλου Αφροδίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βυ-

ζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, από 01/09/2011

Κοντοβούρκη Σταυρούλα, Λέκτορας, Τμήμα Επιστημών της 

Αγωγής, από 01/09/2011

Φιλίππου Σταυρούλα, Λέκτορας, Τμήμα Επιστημών της Αγω-

γής, από 01/09/2011

Χαραλάμπους Χαράλαμπος, Λέκτορας, Τμήμα Επιστημών της 

Αγωγής, από 01/09/2011

Emmerich Karen, Λέκτορας, Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, από 

01/09/2011

πΑρΑιτησεισ ΑκΑΔημΑΪκΟύ πρΟσωπικΟύ

Καλοκαιρινού Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Κλασικών 

Σπουδών και Φιλοσοφίας, από 11/10/2011

Παπαλεοντίου Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βυ-

ζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, από 01/10/2011 

πρΟσληΨεισ ΔιΟικητικΟύ πρΟσωπικΟύ (σε θεση 

με σύμΒΑση)

Βότσης Εύανδρος, Γυμναστής Αντιπτέρισης, Αθλητικό Κέντρο, 

22/09/2011

Ζήνωνος Σταύρη, Νοσηλευτικός Λειτουργός, Υπηρεσία Ανθρώ-

πινου Δυναμικού (Τομέας Ασφάλειας και Υγείας), 03/10/2011

Καλογήρου Φωτεινή, Νοσηλευτικός Λειτουργός, Υπηρεσία 

Ανθρώπινου Δυναμικού (Τομέας Ασφάλειας και Υγείας), 

03/10/2011

πρΟσληΨεισ ΔιΟικητικΟύ πρΟσωπικΟύ (σε θεση 

ωρΟμισθιΟύ πρΟσωπικΟύ)

Γιωργαλλή Σκεύη, Φροντίστρια, Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ 

Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό, 01/09/2011

Ταντελέ Άντρη, Φροντίστρια, Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ 

Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό, 01/09/2011

Χατζηθωμά Δώρα, Φροντίστρια, Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ 

Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό, 05/09/2011

Χούτρη Μαρία, Φροντίστρια, Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ 

Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό, 01/09/2011

Χρυσαφίνη Στέλλα, Φροντίστρια, Κοινοτικό Νηπιαγωγείο 

«Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικό Σταθμό, 

01/09/2011

μετΑκινησεισ ΔιΟικητικΟύ πρΟσωπικΟύ

Σοφοκλέους Νίκη, Γενικός Γραφέας, Φιλοσοφική Σχολή από 

31/10/2011 

ληΞεισ σύμΒΟλΑιων με σύμΒΑση ΔιΟικητικΟύ 

πρΟσωπικΟύ

Ντζάνη Χρυστάλλα, Δημοσιογράφος με Σύμβαση, Ραδιοφωνι-

κός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου, 30/09/2011. 

ληΞεισ σύμΒΟλΑιων σύντΟμησ ΔιΑρκειΑσ ΔιΟι-

κητικΟύ πρΟσωπικΟύ

Μαυρομμάτη Παναγιώτα, Βοηθός Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη, 

03/10/2011

Μιλιδώνη Άρτεμις, Βοηθός Γραφείου, Υπηρεσία Ανθρώπινου 

Δυναμικού, 15/10/2011

ΑνελιΞεισ ΑκΑΔημΑΪκΟύ πρΟσωπικΟύ

Ζαχαρία Ζαχαρίας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστη-

μών της Αγωγής, από 15/12/2011

Θεοδοσίου Μάριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Δημόσι-

ας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, από 15/12/2011 

΄Ιτσκος Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, από 

15/11/2011

Καπνίση-Χριστοδούλου Κωνσταντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, 

Τμήμα Χημείας, από 15/11/2011

Καραμάνου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Δημό-

σιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, από 15/12/2011 

Νησιώτης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας 

Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, από 15/12/2011 

Πύλα Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτε-

κτονικής, από 01/11/2011

επισκεπτεσ κΑθηγητεσ σύντΟμησ ΔιΑρκειΑσ

Μπαμίδης Παναγιώτης, Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, 

Τμήμα Πληροφορικής, από 07/11/2011 μέχρι 12/11/2011

πρΟσληΨεισ ΔιΟικητικΟύ πρΟσωπικΟύ (σε μΟνι-

μη θεση)

Ματσούκα Ανδρέου Χριστίνα, Λειτουργός Πανεπιστημίου 

(Κοινωνικά θέματα), ΥΣΦΜ 01/09/2011

Στυλιανού Ανδρέας, Τεχνικός Μηχανολογίας σε Μόνιμη Θέση, 

Τεχνικές Υπηρεσίες, 07/11/2011

πρΟσληΨεισ ΔιΟικητικΟύ πρΟσωπικΟύ (σε θεση 

με σύμΒΑση σύντΟμησ ΔιΑρκειΑσ)

Ανδρέου Σοφία, Βοηθός Γραφείου με Σύμβαση Σύντομης Διάρ-

κειας, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων στο Γραφείο ΜΒΑ, 01/12/2011.

Καμπέρη Ελένη, Βοηθός Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη, 15/09/2011

Κοιλανιώτου Μαρία, Βοηθός Γραφείου, ΠΛΗ, 01/09/2011 

Παπαπαύλου Κωνσταντίνα, Βοηθός Γραφείου, Υπηρεσία Αν-

θρώπινου Δυναμικού, 19/09/2011

Στιβαρού Σωκράτια, Βοηθός Λειτουργός (Νηπιαγωγός), Κοινο-

τικό Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομι-

κό Σταθμό, 01/10/2011

Συμεού Μιχάλης, Βοηθός Γραφείου, Οικονομικές Υπηρεσίες, 

21/09/2011

Χριστοδούλου Λάουρα, Βοηθός Γραφείου με Σύμβαση Σύντο-

μης Διάρκειας, Τομέας Προώθησης και Προβολής στην Πρυ-

τανεία, 21/10/2011

Ν Ε Α  Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  Σ ΤΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο
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Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα
Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου
Τεύχος 42ο, Φεβρουάριος 2012. Το Ενημερωτικό 
Δελτίο διευθύνεται από συντακτική επιτροπή
Πρόεδρος:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης
Μέλη:
Ευσταθίου Άγγελος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας
Ιωαννίδου-Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια Τμήματος 
Επιστημών της Αγωγής
Νικολοπούλου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Τμήματος Αγγλικών Σπουδών
Κούρτελλος Άντρος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος 
Οικονομικών
Τζούνακας Σπυρίδωνας, Επίκουρος Καθηγητής 
Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Λαμπίρη Μαρίζα, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Τομέας 
Προώθησης και Προβολής 
Φραγκεσκίδου Μαρίνα, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Υπεύθυνη Ύλης, επιμέλεια έκδοσης: 
Λαμπίρη Μαρίζα, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Τομέας 
Προώθησης και Προβολής

Επιμέλεια κειμένων: 
Τζούνακας Σπυρίδωνας, Επίκουρος Καθηγητής 
Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Γραφικά: NickoZ Limited
Εκτύπωση: Τυπογραφεία Theopress Ltd.
Διεύθυνση Επικοινωνίας: 
Τομέας Προώθησης και Προβολής
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 2289 4366, Τηλεομοιότυπο: 2289 4477
Ηλ. ταχυδρομείο: labiri.marisa@ucy.ac.cy

ISSN 1450 - 1724
Επιτρέπεται κάθε αναδημοσίευση με υποχρέωση αναφοράς 
του περιοδικού ως πηγής. Κείμενα για δημοσίευση γίνονται 
δεκτά, εφόσον είναι ενυπόγραφα και εγκρίνονται από τη 
συντακτική επιτροπή. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται 
στα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν απαραίτητα και 
τη γνώμη του περιοδικού. Κείμενα που αποστέλλονται 
προς δημοσίευση δεν επιστρέφονται, ανεξάρτητα από 
τη δημοσίευση ή μη. Το περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα 
να περικόπτει τις επιστολές που δημοσιεύονται με την 
προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλει το νόημα τους.

η  κ Ο ι ν Ο τ η τ Α  ύ π Α ρ χ ε ι  κ Α ι  σ ε  η λ ε κ τ ρ Ο ν ι κ η  μ Ο ρ φ η  σ τ η  ι σ τ Ο σ ε λ ι Δ Α :  h t t p : / / w w w . n e w . u c y . a c . c y / k o i n o t i t a

Ν Ε Α  Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  Σ ΤΟ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Ν Ε Α  ΤΩ Ν  Α Π Ο Φ Ο Ι ΤΩ Ν

μετΑτρΟπεσ σύμΒΑσεων ΑπΟ ΟρισμενΟύ σε ΑΟ-

ριστΟύ χρΟνΟύ

Κωνσταντινίδου Αγάθη, Τεχνικός Πολιτικής Μηχανικής Αρχιτε-

κτονικής, Τεχνικές Υπηρεσίες, 01/12/2011.

Παπαναστασίου Χλόη, Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνι-

κές Υπηρεσίες, 01/10/2011.

μετΑκινησεισ ΔιΟικητικΟύ πρΟσωπικΟύ

Πέππου Άννα, Γραμματειακός Λειτουργός, από Φιλοσοφική Σχο-

λή στην Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 07/11/2011.

Χρίστου Αγάθη, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Γραφείο Διευθυντή 

Διοίκησης και Οικονομικών – Τομέας Συμβάσεων, 06/12/2011

πρΟΑγωγεσ ΔιΟικητικΟύ πρΟσωπικΟύ

Νικολάου Γιώργος, Επιθεωρητής Αγορών, Οικονομικές Υπηρε-

σίες, 01/11/2011

πΑρΑιτησεισ ΔιΟικητικΟύ πρΟσωπικΟύ

Δικωμίτου Χάρις, Βοηθός Λειτουργός Πανεπιστημίου, Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Γρα-

φείο ΜΒΑ, 12/11/2011.

Κάττου Μαρία, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Πρόγραμμα Προϋ-

πηρεσιακής Κατάρτισης, στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 

07/11/2011.

Μουσική βραδιά από τα παλιά του Συνδέσμου Αποφοίτων 

Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2011, διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο 

Αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου μια μοναδική μουσική βρα-

διά βγαλμένη από τα παλιά, στο μπαράκι του Κέντρου Κοινω-

νικών Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη. Η εκδήλωση 

σημείωσε μεγάλη επιτυχία, δεδομένου ότι η συμμετοχή των 

αποφοίτων ήταν μεγάλη. 

Οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στην εκδήλωση έζησαν και 

πάλι μια βραδιά μουσικής που θύμιζε τις φοιτητικές μπουάτ, την 

Ελλοπία, το Εναλλάξ, την Αυλαία, το Τρένο, και το Red. Οι από-

φοιτοι-μουσικοί που συμμετείχαν ήταν, μεταξύ άλλων, οι Μάριος 

Κωνσταντίνου, Φίλιππος Φιλίππου, Στέλλα-Μαρία Βασιλείου, Πό-

λυς Χρυσάνθου, Λουκάς Λουκά, Αντώνης Κωνσταντίνου, Γιώργος 

Καζαμίας, Άγγελος Αυγουστή, Στέλιος Μάτσης, Σάββας Ιωάννου. 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου ευχαρίστη-

σε θερμά τους απόφοιτους για τη συμμετοχή τους στην πρώτη 

αυτή διοργάνωση και δήλωσε πως στόχος του είναι να γίνει θε-

σμός αυτή η εκδήλωση, με ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση στο 

μέλλον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Πανε-

πιστημίου Κύπρου δεσμεύεται πως θα καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια, ώστε στο μέλλον να διατηρήσει επαφή με τους 

απόφοιτους και να συνεχίσει τη διοργάνωση ψυχαγωγικών, αλλά 

και άλλων εκδηλώσεων που φέρνουν κοντά τους απόφοιτους 

και θυμίζουν κάτι από τα παλιά.

Α ρε χρΟνε Αλητη…


