
Στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου από φίλους, συνεργάτες, φοιτητές και ειλικρινή εκτίμηση 

για το Γώγο Παρασκευαΐδη, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 16 

Οκτωβρίου 2012, η πρώτη ετήσια διάλεξη εις Mνήμην του Γεώργι-

ου Παρασκευαΐδη. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η οικογένεια Πα-

ρασκευαΐδη τίμησαν έτσι, κατά τη γενέθλια μέρα του, το Γεώργιο 

Παρασκευαΐδη.

Κατά το χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, εκθείασε τις 

αρετές του αείμνηστου Γώγου Παρασκευαΐδη, χαρισματικός και 

αποτελεσματικός, αποτελεί παράδειγμα ηγέτη, ανέφερε χαρακτη-

ριστικά. «Παράδειγμα ανθρώπου που εμπνέει την κοινωνία μας 

να παραμένει ενεργή και δημιουργική. Διορατικός, ταλαντούχος, 

πολυπράγμονας και επιτυχημένος επιχειρηματίας, εμπνέει ακό-

μα την κυπριακή κοινωνία να τολμά μεγαλεπήβολα έργα, ακόμα 

και εν καιρώ κρίσης». Τόνισε δε την αμέριστη αγάπη του Γεώργι-

ου Παρασκευαΐδη στην πατρίδα του, τη συμβολή του στην ανά-

πτυξη του τόπου μετά την τουρκική εισβολή. Ο Γώγος, ανέφερε 

μεταξύ άλλων, αποτελεί απόδειξη ότι το μέγεθος μίας χώρας δεν 

εξαρτάται από την έκτασή της ή τον πληθυσμό, αλλά από την 

αξία των ανθρώπων της. 

Ο κ. Ευθύβουλος Παρασκευαΐδης παρουσίασε τον πατέρα 

ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ  
ALPHA BANK

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012, η Πρώτη 

Ετήσια Διάλεξη Alpha Bank στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρόκειται 

για μία νέα σειρά διαλέξεων, που θα διοργανώνονται από το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου κάθε έτος, με την υποστήριξη της Alpha Bank 

Cyprus Ltd. 

H συνολική προσφορά της Alpha Bank στο Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου ανέρχεται στις €27.000. Η Τράπεζα παραχωρεί σε φοιτητές 

του ιδρύματος βραβεία στις κατηγορίες της μεσογειακής αρχαιολο-

γίας, της οικονομίας, των οικονομικών μελετών και εφαρμοσμένων 

οικονομικών, των μαθηματικών, της φυσικής, καθώς επίσης το βρα-

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 Εκστρατεία προώθησης κυπριακών προϊόντων με σύνθημα 

Αγοράζω κυπριακά εγκαινίασε το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η εκ-

στρατεία ξεκίνησε με τη δημιουργία της ιστοσελίδας www.ucy.

ac.cy/buycypriot και στόχο έχει την ενημέρωση των πέραν των 

οχτώ χιλιάδων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και των 

δώδεκα χιλιάδων αποφοίτων για τα κυπριακά προϊόντα. 

Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, σε μέρες όπου το ποσοστό 

της ανεργίας αυξάνεται επικίνδυνα, με πρώτα θύματα τους νέους 

ανθρώπους - αναπόφευκτα ανάμεσά τους και απόφοιτους του 

Πανεπιστημίου Κύπρου - θα πρέπει ο καθένας από εμάς αναφέ-
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Η διεθνώς αναγνωρισμένη και πολυ-

βραβευμένη συγγραφέας τόσο στην Ελ-

λάδα όσο και στο εξωτερικό Άλκη Ζέη, 

η οποία συγκαταλέγεται στις μεγάλες 

φωνές των δεκαετιών 1970-1990, όταν 

άνθισε το μυθιστόρημα στην ελληνική 

παιδική λογοτεχνία, αναγορεύθηκε σε 

επίτιμη διδάκτορα της Σχολής Κοινωνι-

κών Επιστημών και Επιστημών της Αγω-

γής του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 7 

Νοεμβρίου 2012.

Η διακεκριμένη συγγραφέας, σε ομι-

λία της με τίτλο Ώσπου να έρθουν οι λέξεις, 

αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση 

της με την Κύπρο.

Η σημερινή βραδιά αποτελεί μια ξε-

χωριστή στιγμή της ζωής μου, τόνισε με-

ταξύ άλλων η κα Ζέη. Πρώτα πρώτα, γιατί 

δεν μπορούσα να φανταστώ μισό αιώνα 

πριν, όταν έγραφα το Καπλάνι της βιτρί-

νας, ότι θα μπορούσα ποτέ να λάβω μια 

τέτοια διάκριση. Η χαρά μου είναι διπλή, 

γιατί η αναγνώριση αυτή έγινε από την 

Κύπρο με την οποία με συνδέουν πολύ-

χρονοι και άρρηκτοι δεσμοί. Όταν στην 

Ελλάδα δεν τολμούσαν να βάλουν τα 

βιβλία μου στα σχολεία -ακόμα και μετά 

τη μεταπολίτευση-, η Κύπρος διάλεγε τον 

Μεγάλο Περίπατο του Πέτρου ως αναγνω-

στικό στα σχολεία της κι αυτό κράτησε 

πάνω από τριάντα χρόνια. Θα την ευγνω-

μονώ πάντα γι’ αυτό. Ταλαντεύτηκα πολύ, 

συνέχισε η συγγραφέας, για το ποιο θέμα 

θα έπρεπε να πραγματευτώ σήμερα, γιατί 

υστερώ πολύ στις ομιλίες, ενώ μ’ αρέσουν 

οι συζητήσεις κυρίως με παιδιά. Γι’ αυτό 

αποφάσισα να πω κάτι που είναι πολύ κο-

ντινό μου και που είναι αληθινό: πώς από 

τις πρώτες μου λέξεις στο χαρτί 

έφτασα ως τη σημερινή μέρα.

Όσο περνούν τα χρόνια -και 

για μένα έχουν παραπεράσει μάλι-

στα- αναλογίζεται κανείς πως πλη-

σιάζει η ώρα των απολογισμών, τι 

κέρδη και τι ζημιές αποκομίσαμε 

στην πορεία της ζωής μας. Προ-

τού γύρει η ζυγαριά προς τη μια ή 

την άλλη πλευρά, οφείλω να σας 

ομολογήσω πως αγάπησα πολύ τα 

παιδιά μα εξίσου και τους ήρωές μου. Πά-

σχισα να υπηρετήσω και τους δυο με όσες 

δυνάμεις διαθέτω είπε η Άλκη Ζέη. 

Για το έργο και την προσωπικότητα 

της συγγραφέως μίλησε η Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών 

της Αγωγής, Ελένη Φτιάκα. Σε μια άκρως 

παραστατική ομιλία η κα Φτιάκα τόνι-

σε ότι η Άλκη Ζέη κατάφερε να δει και 

να αναδείξει τον άνθρωπο πίσω από το 

προσωπείο της στράτευσης. Το έκανε μά-

λιστα αυτό, συνέχισε, σε εποχές σκληρές 

και δύσκολες σαν τη σημερινή! Κι έτσι, αν 

την αξιοποιήσουμε σωστά, η δουλειά της 

μπορεί να λειτουργήσει ως πυξίδα για μας 

σήμερα! Η Άλκη Ζέη έχει καταφέρει πολύ 

απλά να μας κάνει να δούμε τον άνθρωπο 

πίσω από τον άλλο, όχι τώρα, τώρα όλοι 

τον βλέπουν ή λένε ότι τον βλέπουν, είναι 

πια της μόδας να ασπάζεσαι τη διαφορε-

τικότητα, αλλά σε εποχές που αν μπορού-

σες έστω να δεις τον άνθρωπο πίσω από 

το πολιτικό προσωπείο, αυτό σήμαινε ότι 

ήσουν και εσύ του ιδίου φυράματος, άλ-

λος δηλαδή και άρα εξίσου απορριπτέος! 

Πρέπει λοιπόν, τόνισε η κα Φτιάκα, 

να είμαστε ευγνώμονες στην οικογένεια 

και τους φίλους της Άλκης Ζέη, που τη 

γέμισαν με τόσα θετικά βιώματα, ώστε 

να καταφέρει αφ’ ενός να αντέξει τα όσα 

δύσκολα της επιφύλαξε η ζωή και αφ’ ετέ-

ρου να μας τα μεταφέρει με τόση χάρη και 

τόση χαρά και βέβαια με το πασίγνωστο 

και καταλυτικό χιούμορ της. Το όνειρό 

της ήταν να αλλάξει τον κόσμο και να τον 

κάνει καλύτερο. Η Άλκη Ζέη τα κατάφερε 

εκεί που ίσως απέτυχαν πολλοί της γενιάς 

της: άλλαξε τον κόσμο και τον έκανε καλ-

λίτερο! Εμείς χρειάζεται μόνο να βρούμε 

τον τρόπο εκείνο που μας ταιριάζει για να 

τον αλλάξουμε και να τον κάνουμε καλλί-

τερο, μένοντας πιστοί στο όραμά μας μέ-

χρι το τέλος, όπως έκανε η Άλκη Ζέη! Την 

ευχαριστούμε που μας έδειξε το δρόμο, 

κατέληξε η κα Φτιάκα.

Την τελετή αναγόρευσης χαιρέτισε ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντί-

νος Χριστοφίδης, ενώ ο Κοσμή-

τορας της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών και Επιστημών της 

Αγωγής, Καθηγητής Στέλιος Ν. 

Γεωργίου, ανέγνωσε το ψήφισμα 

και προέβη μαζί με τον Πρύτανη 

στην περιένδυση της τιμωμένης 

με την τήβεννο του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου. 

ΕΠΙΤΙΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
Η ΔΙΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΛΚΗ ΖΕΗ 
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Το γνωστό δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη φιλοξένησε το 

Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 8 Νοεμβρί-

ου 2012 σε μία κατάμεστη αίθουσα. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος 

τον τελευταίο καιρό αποτέλεσε είδηση με την αποκάλυψη της 

Λίστας Λαγκάρντ στην Ελλάδα, μίλησε για το ρόλο της δημοσιο-

γραφίας και συζήτησε με το κοινό το οποίο είχε την ευκαιρία να 

του υποβάλει ερωτήσεις.

Κατά την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνομιλία του με το δη-

μοσιογράφο και συντονιστή της συζήτησης κ. Ανδρέα Παράσχο, 

ο κ. Βαξεβάνης έδωσε έμφαση στην εγκυρότητα της είδησης. Η 

αντικειμενικότητα είναι, ανέφερε, ο αριθμός της ευπρέπειας του 

υποκειμενισμού του καθενός μας. Το ερώτημα που τίθεται δεν εί-

ναι αν μία είδηση είναι αντικειμενική, αλλά 

αν είναι έγκυρη. Αυτό είναι το ζητούμενο 

και αυτό πρέπει να υπηρετούμε. Ο δημο-

σιογράφος, πρόσθεσε, είτε κάνει μικρό 

θέμα, είτε μεγάλο, έχει την ίδια ευθύνη, η 

οποία σαφώς εμπεριέχει και το στοιχείο 

της ηθικής. Δεν έχουμε ανάγκη από ήρωες 

σημείωσε, αλλά από την αλήθεια. Και μία 

αλήθεια που την κρύβεις, δεν είναι αλήθεια.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρι-

στοφίδης, χαιρέτισε την πρωτοβουλία 

του Γραφείου Αποφοίτων και απηύθυνε 

το ερώτημα κατά πόσο η κοινωνία μας 

αντέχει την αποκάλυψη, δεδομένων των 

προσπαθειών που παρατηρήθηκαν πρό-

σφατα στην Ελλάδα για άσκηση λογοκρι-

σίας και καταπίεσης της ελεύθερης δη-

μοσιογραφίας. Ο φόβος των παλαιότερων 

γενιών σημείωσε πρέπει να αντικατασταθεί με τη φωνή και την τόλ-

μη των νέων ανθρώπων. Η σημερινή εκδήλωση ανέφερε συμπίπτει 

με την έναρξη του προγράμματος σπουδών Δημοσιογραφίας στο 

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό, εύχομαι να δημιουργήσουμε μία τολ-

μηρή γενιά δημοσιογράφων, που, μαζί με σημερινούς αξιόλογους 

συναδέλφους τους, να ασκήσουν επιτέλους έλεγχο σε οποιαδήποτε 

μορφή εξουσίας και με οποιοδήποτε κόστος. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πέραν των 300 ατόμων. Το 

κοινό μπορεί να παρακολουθήσει την εκδήλωση μέσω της ιστο-

σελίδας του Πανεπιστημίου Κύπρου: www.ucy.ac.cy/pr (ενότητα 

Ταινίες). 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ρει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης, να κάνει τη δική του 

προσπάθεια, ώστε να διασωθούν όσο 

το δυνατόν περισσότερες θέσεις ερ-

γασίας. 

Η περίοδος που διανύουμε ση-

μειώνει πρέπει να χαρακτηρίζεται 

από κοινωνική αλληλεγγύη και από 

δράσεις που θα αποσκοπούν στην 

κοινωνική συνοχή. Για παράδειγμα, 

αν ο καθένας μας αγόραζε κυπριακά 

προϊόντα, στην ουσία, θα δημιουργούσε τροχοπέδη στην αύξηση 

της ανεργίας. Εάν ο καθένας μας αγοράζει κυπριακά προϊόντα τότε 

θα μπορούμε να ευελπιστούμε ότι δε θα φτάσουμε στα επίπεδα του 

άλλου ευρωπαϊκού νότου. Και όταν η 

αγορά κυπριακών προϊόντων είναι 

αδύνατη, για διάφορους και ποικί-

λους λόγους, τότε ας βάλουμε ως προ-

τεραιότητα να αγοράζουμε ελληνικά 

προϊόντα. 

Η εκστρατεία προώθησης των 

κυπριακών προϊόντων θα ενισχυθεί 

και από δράσεις, όπως είναι η πραγ-

ματοποίηση εκθέσεων προϊόντων, 

καθώς και άλλες προωθητικές ενέρ-

γειες. 

Το κοινό ενθαρρύνεται να θέσει 

υπ’ όψιν του Γραφείου Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

οποιοδήποτε κυπριακό προϊόν με στόχο την προώθησή του 

(Επικοινωνία: 2289 4367, prinfo@ucy.ac.cy).

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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Τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πανεπιστημίων των Πρω-

τευουσών της Ευρώπης (UNICA) φιλοξένησε το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου, μεταξύ 25-27 Οκτωβρίου 2012. Στη Συνέλευση συμμετείχαν 

Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις και Υπεύθυνοι Διεθνών Σχέσεων των πα-

νεπιστημίων-μελών, από 25 χώρες της Ευρώπης.

Η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Παιδείας, Πο-

λιτισμού, Πολυγλωσσίας, Νεολαίας και Αθλητισμού κα Αντρούλλα 

Βασιλείου, μιλώντας κατά τη διάρκεια σεμιναρίου με τίτλο “Europe 

in Crisis and the Role of Higher Education”, στο πλαίσιο της Γενικής 

Συνέλευσης, τόνισε τον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο που έχουν να 

διαδραματίσουν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στην αναδιάρθρωση 

της οικονομίας των κρατών-μελών της Ε.Ε. στo πλαίσιο της παρού-

σας οικονομικής κρίσης. Για να συμβάλουν σε αυτή, πρόσθεσε η 

κ. Βασιλείου, τα πανεπιστήμια πρέπει να ξεφύγουν από τα στενά 

τοπικά όριά τους και να επενδύσουν στη δια βίου μάθηση, καθώς 

και στην εκκόλαψη αποφοίτων με εξαιρετικές δεξιότητες, γιατί τα 

άτομα των οποίων τα προσόντα ξεχωρίζουν είναι και αυτά που 

στατιστικά επιβιώνουν περισσότερο σε ένα περιβάλλον κρίσης. Γι’ 

αυτό, τόνισε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει όπως θέματα παι-

δείας δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα λιτότητας. 

Ομιλητής στο σεμινάριο ήταν, επίσης, ο Καθηγητής στο Οικο-

νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Γιώργος Παγουλάτος. Χαιρετισμό 

απεύθυνε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολι-

τισμού, κα Ολυμπία Στυλιανού. Κατά το χαιρετισμό του ο Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφί-

δης, ανέφερε ότι, αναμφίβολα, δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική 

ανάπτυξη χωρίς επιστημονική άνθιση. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

έχοντας επίγνωση του πρωταγωνιστικού ρόλου που διαδραματίζουν 

τα πανεπιστήμια στην παγκόσμια οικονομία, ενθαρρύνει δραστηριό-

τητες, όπως η σημερινή εκδήλωση, οι οποίες φέρνουν κοντά εμπειρο-

γνώμονες, τεχνοκράτες και αξιωματούχους με στόχο την αντιμετώπι-

ση προβλημάτων που σχετίζονται με την οικονομική κρίση, πρόσθε-

σε ο κ. Χριστοφίδης. Ο Πρόεδρος του Δικτύου UNICA, Καθηγητής 

Σταύρος Α. Ζένιος, καλωσορίζοντας τους συνέδρους μίλησε για τις 

κοινές αξίες που δένουν μαζί τους λαούς της Ευρώπης. Σε περιό-

δους κρίσεων πρέπει να θυμόμαστε την κοινή μας μοίρα. Αναφο-

ρικά με την οικονομική κρίση, υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος Λίνκολν 

στο μέσο του Αμερικανικού εμφυλίου πολέμου δημιουργούσε 

πανεπιστήμια και ακαδημίες, καταλήγοντας στο ότι «Σε περιόδους 

κρίσεων οι εμπνευσμένες ηγεσίες επενδύουν στην παιδεία». 

Υπογραφή συμφωνίας για επέκταση της συνεργασίας του μετα-

πτυχιακού προγράμματος MBA του Πανεπιστημίου με την εταιρία 

Αδελφοί Λανίτη πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2012. Όπως 

ανακοινώθηκε, στο πρόγραμμα σπουδών του MBA προστέθηκε 

ένα νέο μάθημα, το οποίο θα διδάσκεται από υψηλόβαθμα στελέ-

χη της εταιρείας. O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθη-

γητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ευχαρίστησε θερμά την εταιρία 

Λανίτης για την αγαστή συνεργασία της με το πρόγραμμα MBA, 

καθώς και για τη στήριξη που του παρέχει. Οι ιδιωτικές πρωτοβου-

λίες, όπως η δική σας, σημείωσε, συνεισφέρουν ουσιαστικά στην 

ανάδειξη νέων επιστημόνων και στη συγκεκριμένη περίπτωση στη 

δημιουργία ηγετικών στελεχών με όραμα και προοπτικές για επι-

τυχία. Είμαι βέβαιος, πρόσθεσε, ότι η συνεργασία μας θα αποφέρει 

θετικά αποτελέσματα προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων με-

ρών και ιδιαίτερα των νέων μας, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από 

την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της. 

Ο Γενικός Διευθυντής της Αδελφοί Λανίτη, κ. Μηνάς Αγγελίδης, 

δήλωσε σχετικά «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που στηρίζουμε το Πανε-

πιστήμιο και το πρόγραμμα ΜΒΑ. Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε 

και να προωθήσουμε τα νέα ταλέντα αξιοποιώντας την τεχνογνωσία 

που διαθέτουμε. Έτσι, συνδυάζουμε το κοινωνικό μας έργο με την 

προσπάθεια να εκπαιδεύσουμε τους αυριανούς ηγέτες της κυπριακής 

επιχειρηματικότητας, που τόσο ανάγκη έχουμε».

Σύμφωνα με την ανανεωμένη συνεργασία, οι φοιτητές του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, από 

το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, θα παρακολουθούν το νέο μάθημα 

«Market Execution in Coca-Cola Hellenic”, το οποίο θα διδάσκεται 

από έμπειρα στελέχη της Αδελφοί Λανίτη και θα προσφέρει πα-

ράλληλα και πρακτική εφαρμογή. H συνεργασία μεταξύ των δύο 

ξεκίνησε πριν πέντε χρόνια και κάθε χρόνο εμπλουτίζεται και ενδυ-

ναμώνεται. Στο πλαίσιο αυτό, η Αδελφοί Λανίτη: 

n βραβεύει τον καλύτερο απόφοιτο του προγράμματος MBA 

κάθε χρόνο,

n έχει ήδη εντάξει τα τελευταία τρία χρόνια στο δυναμικό της εν-

νέα από τους καλύτερους αποφοίτους του προγράμματος

n προσφέρει στους φοιτητές θέματα για μελέτη και εργασία, τα 

οποία τους βοηθούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. 

Εκ μέρους του Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου ο Καθηγητής Αντρέας Σωτηρίου δήλωσε: «Το συγκεκριμέ-

νο μάθημα θα συνεισφέρει αναμφίβολα στην εμπειρική μάθηση 

των φοιτητών του Προγράμματος μας, κάτι που εμπίπτει και στις 

εισηγήσεις του οργανισμού EPAS, όπως αυτές έγιναν κατά την πρό-

σφατη αξιολόγηση του Προγράμματος. Συνεισφέρει επιπλέον και 

στη δικτύωση των φοιτητών του Προγράμματος με στελέχη της 

Αδελφοί Λανίτη. Πληροφοριακά να σημειώσουμε πως μέσα από τη 

μέχρι στιγμής συνεργασία μας η εταιρεία έχει εργοδοτήσει 9 απο-

φοίτους του Προγράμματος ΜΒΑ, κατά τα τελευταία 3 χρόνια, κάτι 

που σίγουρα επιδιώκουμε να συνεχιστεί». 

ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΒΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΑΝΙΤΗ 
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Το ερευνητικό πρόγραμμα ‘Ψηφίδες Γνώσης’ στοχεύει στη 

συλλογή, ψηφιοποίηση και διάχυση υλικού που σχετίζεται με τα 

άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, με απώτερο σκοπό 

την προαγωγή της ενιαίας εκπαίδευσης και της ενιαίας κοινω-

νίας γενικότερα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου (Ιανουάριος 2011-Δεκέμβριος 2012). Επι-

στημονική υπεύθυνη του έργου είναι η Λέκτορας του Τμήματος 

Επιστημών της Αγωγής Σιμώνη Συμεωνίδου. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, δημιουργήθηκε στο Πανεπι-

στήμιο Κύπρου το Ερευνητικό Εργαστήριο Ενιαίας Εκπαίδευσης. 

Το Εργαστήριο περιλαμβάνει σημαντικό υλικό που έχει συλλεγεί 

στο πλαίσιο του προγράμματος (π.χ. πρωτογενές υλικό που ανα-

πτύχθηκε από άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις όπως 

αυτοβιογραφίες, ποιήματα, μουσική και έργα τέχνης, περιοδικά 

και ενημερωτικά δελτία, υποστηρικτικά μέσα και τεχνολογία, 

ταινίες μικρού μήκους, παραμύθια, εκπαιδευτικό υλικό για διά-

φορα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος κτλ.) και απο-

τελεί χώρο που εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές δρα-

στηριότητες που σχετίζονται με την αναπηρία (π.χ. εκπαίδευση 

ομάδων εκπαιδευτικών και παιδιών). 

Σημαντική συνεισφορά του προγράμματος στην εκπαίδευση 

και στην κοινωνία είναι η δημιουργία της ιστοσελίδας ‘Ψηφίδες 

Γνώσης’ (www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis), η οποία φιλοξενεί ψη-

φιακά portfolios ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. 

Τα ψηφιακά portfolios αποτελούν μια προσπάθεια εντοπισμού, 

καταγραφής και ψηφιοποίησης υλικού που έχει δημιουργηθεί 

από άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις που δραστηριο-

ποιούνται στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ποιήματα, λογοτεχνικά 

κείμενα, ομιλίες, έργα τέχνης, ντοκιμαντέρ, βίντεο, τραγούδια, 

συνεντεύξεις, φωτογραφίες και δημοσιεύματα έχουν ψηφιοποι-

ηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, για να σκιαγραφήσουν το 

ατομικό προφίλ του κάθε δημιουργού. Τα ψηφιακά portfolios 

παρουσιάζουν προσωπικότητες με πολυδιάστατο έργο και λει-

τουργούν ως βάση δεδομένων για όλους τους ενδιαφερόμενους, 

αλλά και ως υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευ-

τικούς που επιθυμούν να εμπλουτίσουν το Αναλυτικό Πρόγραμ-

μα με τη φωνή των ατόμων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. 

Ενδεικτικά, το υλικό αυτό μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση 

της κοινωνικής πτυχής της αναπηρίας, η οποία συνδέεται με την 

πεποίθηση ότι τα άτομα με αναπηρίες συχνά αντιμετωπίζονται 

ως παθητικά άτομα, τα οποία χρειάζονται ιατρική βοήθεια και φι-

λανθρωπία και στερούνται δικαιωμάτων που θα τους επέτρεπαν 

την ισότιμη συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μεγάλο μέρος του υλικού 

που συμπεριλαμβάνεται στα ψηφιακά portfolios έχει συλλεγεί 

με τη βοήθεια μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, έχει συστηματοποιηθεί και ψηφιοποιηθεί 

από ερευνητικούς συνεργάτες του προγράμματος ‘Ψηφίδες Γνώ-

σης’ και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα με τη σύμφωνη γνώμη 

των δημιουργών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου τα άτομα δεν 

βρίσκονται εν ζωή. Τα άτομα που συμπεριλαμβάνονται στην 

ιστοσελίδα έχουν χαιρετίσει την προσπάθεια αυτή και σε πολλές 

περιπτώσεις έχουν αποστείλει επιπλέον υλικό που θεωρούν ότι 

εμπίπτει στους σκοπούς της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα παρέχει 

τη δυνατότητα ‘εγγραφής μέλους’ με απώτερο σκοπό την ενημέ-

ρωση όλων των ενδιαφερομένων για το νέο υλικό που θα αναρ-

τάται στην ιστοσελίδα και την αποστολή ενημερωτικού υλικού 

για συνέδρια, σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα. 

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

ΨΗΦΙΔΕΣ ΓΝΩΣΗΣ
www.UCy.AC.Cy/PsIfIdEs-gNosIs

Στην προστασία των προσωπικών δε-

δομένων των χρηστών κοινωνικών δικτύ-

ων, με την αποκέντρωσή τους, στοχεύει 

σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα που 

εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογι-

σμού (LIΝC) του Τμήματος Πληροφορι-

κής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Συντονιστές του έργου είναι ο Καθη-

γητής Μάριος Δικαιάκος και ο Λέκτορας 

Γεώργιος Πάλλης. Με προϋπολογισμό πέ-

ραν των 3,7 εκατομμυρίων ευρώ (650.000 

ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου), το πρό-

γραμμα, το οποίο ξεκίνησε την 1η Οκτω-

βρίου 2012 με εναρκτήρια διημερίδα στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα εργοδοτήσει 

έντεκα φοιτητές διδακτορικού επιπέδου 

και πέντε μεταδιδακτορικούς συνεργά-

τες. 

Το πρόγραμμα iSocial αποσκοπεί στη 

διερεύνηση νέων επιστημονικών τεχνι-

κών και τεχνολογιών που θα επιτρέψουν 

την ανάπτυξη αποκεντρωμένων κοινωνι-

κών δικτύων (decentralized online social 

networks). Οι εφαρµογές κοινωνικής 

δικτύωσης έχουν γνωρίσει πολύ µεγάλη 

εξάπλωση τα τελευταία χρόνια, καθώς 

εκατοµµύρια χρήστες τις χρησιµοποιούν 

για να επικοινωνούν µεταξύ τους. Οι πε-

ρισσότερες τέτοιες εφαρµογές, όπως π.χ. 

Facebook, Twitter, LinkedIn κ.λπ., είναι 

κεντρικοποιημένες και επιτρέπουν την 

καταγραφή, αποθήκευση και επεξεργα-

σία όλων των προσωπικών πληροφοριών 

και αλληλεπιδράσεων των χρηστών τους 

από λίγους, ιδιωτικούς οργανισμούς. Το 

µοντέλο αυτό εγείρει σοβαρά θέµατα 

προστασίας και χρήσης προσωπικών δε-

δοµένων. 

Τα τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος στο χώρο της επι-

στήμης του Διαδικτύου βρίσκονται τα 

δίκτυα ίσου-προς-ίσο (peer-to-peer/p2p 

networks). Η αποκεντρωμένη δομή τους 

Συνεχίζεται στη σελίδα 6
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προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως είναι 

η κλιμάκωση και η ανεκτικότητα σε σφάλματα. Τα 

πλεονεκτήματα αυτών των δικτύων συμβάλλουν 

στη γρήγορη διάδοση της πληροφορίας ανάμεσα 

στους απλούς χρήστες του Διαδικτύου, οι οποίοι 

κυρίως ανταλλάσσουν αρχεία, διατηρώντας την 

ανωνυμία του τελικού χρήστη και την προστασία 

της ιδιοκτησίας της πληροφορίας. Η ελευθερία και 

η ευελιξία που παρέχουν τα δίκτυα p2p σε συνδυα-

σμό με την ανωνυμία τα καθιστούν ιδιαίτερα δημο-

φιλή για εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. 

Ο κύριος στόχος του προγράμματος iSocial εί-

ναι να παράσχει παγκοσμίου επιπέδου εκπαίδευση 

στην επόμενη γενιά των ερευνητών, επιστημόνων 

πληροφορικής και μηχανικών του Παγκόσμιου Ιστού, συνδυάζο-

ντας θεωρητικές και πειραματικές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες 

και προγραμματιστικά εργαλεία που απαιτούνται για την ανά-

πτυξη συστημάτων αποκεντρωμένης κοινωνικής δικτύωσης. Για 

την επίτευξη του στόχου αυτού, το πρόγραμμα iSocial θα επικε-

ντρωθεί στα παρακάτω ερευνητικά θέματα:

n Υποδομή αποκεντρωμένων κοινωνικών δικτύου,

n Κατανομή και αποθήκευση δεδομένων,

n Ασφάλεια, ιδιωτικότητα & εμπιστοσύνη,

n Μοντελοποίηση και προσομοίωση.

Το πρόγραμμα iSocial, θα διεξαχθεί από ένα δίκτυο ευρω-

παϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμιο Κύπρου· Royal 

Institute of Technology, Σουηδία· University of Insubria, Ιταλία· 

University of Barcelona, Ισπανία· ICS/FORTH, Ελλάδα) και εταιρι-

ών υψηλής τεχνολογίας (IBM Research Haifa, Ισραήλ· Peerialism, 

Σουηδία). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης έξι συνεργαζό-

μενοι εταίροι (IMIS/ATHENA - Ελλάδα, TELEFONICA TID - Ισπα-

νία, FMT Worldwide – Κύπρος και Αυστραλία, WADJA.com – Κύ-

προς και ΗΠΑ, FORΤHNET – Ελλάδα και Nanyang Technological 

University – Σιγκαπούρη). Πληροφορίες: http://isocial-itn.eu/
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ΕU CAREERs AMBAssAdoR ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
επελέγη φοιτήτρια του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών 

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

H Ευρωπαϊκή Υπηρε-

σία Επιλογής Προσωπι-

κού (Εuropean Personnel 

Selection Office www.eu-

careers.eu) έχει επιλέξει ως 

EU Careers Ambassador του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για 

το ακαδημαϊκό έτος 2012-

2013 την Αθανασία Κωνστα-

ντίνου, φοιτήτρια του Τμή-

ματος Γαλλικών Σπουδών 

και Σύγχρονων Γλωσσών 

στο πρόγραμμα Σύγχρονων 

Γλωσσών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ρόλος της είναι να ενημερώνει τους φοιτητές για ευκαιρίες 

σταδιοδρομίας (θέσεις εργασίας και πρακτική άσκηση) στα διά-

φορα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η πρωτοβουλία για 

το θεσμό των EU Careers 

Αmbassadors ξεκίνησε το 

2010 και η Αθανασία Κων-

σταντίνου είναι η πρώτη 

Πρέσβειρα που επελέγη από 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Υπάρχουν συνολικά περίπου 

60 Ambassadors στα Πανε-

πιστήμια της Ευρώπης. 

Περισσότερες πληροφο-

ρίες στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος Γαλλικών Σπουδών 

και Σύγχρονων Γλωσσών: 

http://www.ucy.ac.cy/goto/frstmola/el-GR/Postes.aspx  Στοιχεία 

Επικοινωνίας: Αθανασία Κωνσταντίνου 

Email: eucareers.ucy@gmail.com 

Facebook: EU Careers – Cyprus

Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α
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Το 2ο βραβείο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού για την ανέγερση του πολυδύναμου πολιτιστικού 

κέντρου Δήμου Μόρφου στη Λευκωσία δόθηκε πρόσφατα στη 

μελέτη του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτονι-

κής, Μάριου Κ. Φωκά. Η σχεδιαστική πρόταση στόχο είχε την 

αποκωδικοποίηση πτυχών του μνημονικού βάσει ενός συντακτι-

κού σχεδιασμού, ο οποίος ανταποκρίνεται σε ένα τεχνολογικά 

σύγχρονο και ενοποιημένο, αισθητικά λιτό και περιβαλλοντικά 

ευαισθητοποιημένο κτηριακό σύμπλεγμα. Κύρια συνθετικά 

στοιχεία ανάπτυξης αποτέλεσαν:

Το σπίτι: Τρεις ευδιάκριτοι κτηριακοί όγκοι ανταποκρινόμενοι 

στους ζητούμενους λειτουργικούς χώρους – Εισόδου-Εκθεσια-

κού Χώρου, Γραφειακών Χώρων και Αίθουσας Εκδηλώσεων – 

συγκροτούνται συνθετικά, περιμετρικά της “εσωτερικής” αυλής.

H αυλή με τα πορτοκαλεόδενδρα: Η δενδροφυτεμένη αυλή 

δρα ως συνδετικό στοιχείο λειτουργικότητας των ενοτήτων 

του συμπλέγματος, συνεύρεσης, προσπέλασης των χώρων και 

επέκτασης των αστικών ορίων του δημόσιου χώρου. Η αυλή 

εμπλουτίζεται σε ένα δημόσιο ανοικτό χώρο με πορτοκαλεό-

δενδρα, ενεργεί ως συνθετικός πυρήνας του συμπλέγματος και 

προσδίδει αίσθημα διαπροσωπικής και κοινωνικής συνύπαρξης 

των χρηστών και επισκεπτών του Πολιτιστικού Κέντρου.

Ο ανοικτός διάδρομος πρόσβασης: Η πορεία προς την είσοδο 

του Πολιτιστικού Κέντρου αναπτύσσεται διαμέσου κεκαλυμμέ-

νης ράμπας, η οποία αποτελεί ελεύθερο στοιχείο πρόσβασης 

ενταγμένο μεταξύ της εσωτερικής αυλής και του δημόσιου οδι-

κού δικτύου. Σηματοδοτεί διαμέσου της πορείας την είσοδο του 

Πολιτιστικού Κέντρου, συνενώνοντας ταυτόχρονα τα δύο κύρια 

συνθετικά επίπεδα των ισόγειων χώρων, εισόδου-έκθεσης και 

αίθουσας εκδηλώσεων.

Η αρχιτεκτονική επίλυση δόθηκε σε ενοποιημένο πλαίσιο 

σχεδιασμού με την παράλληλη ανάπτυξη της μεταλλικής δο-

μικής κατασκευής του κτηρίου. Ο ευρύτερος οικοδομικός και 

ενεργειακός σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με βάση τη μορφο-

λογική ανάπτυξη των κτηριακών μονάδων και την τυπολογική 

οργάνωση των λειτουργικών χώρων. Η περιβαλλοντική προσέγ-

γιση στο σχεδιασμό αναφέρεται πρωτίστως στη διατήρηση και 

ανάπτυξη του αιθριακού χώρου, ο οποίος αντιμετωπίζεται ως 

καταλυτική παράμετρος του προγράμματος. Άμεσα σχετιζόμε-

να κριτήρια αποτελούν η οικοδομική ανέγερση των κτηριακών 

μονάδων και τα υλικά κατασκευής, όπως επίσης η ανάπτυξη του 

περιβλήματος με βάση τις οικοδομικές απαιτήσεις, τον προσα-

νατολισμό των επιφανειών και τις στρατηγικές-εποχιακές σκιά-

σεις τους.

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

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Με τον ανώτατο ακαδημαϊκό τίτλο Honorary 

Blue Ribbon Insignia του Πανεπιστημίου της 

Σόφιας St. “Kliment Ohridski” τιμήθηκε ο Καθη-

γητής του Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατο-

λικών Σπουδών Ιωάννης Θεοχαρίδης. Τον τίτλο 

απένειμε στις 11 Οκτωβρίου 2012 στο Πανεπι-

στήμιο της Σόφιας ο Πρύτανης, Prof. Ivan Ilchev, 

παρουσία πολλών μελών της πανεπιστημιακής 

κοινότητας και άλλων πνευματικών της χώρας. 

Μετά την αντιφώνησή του, ο τιμώμενος έδω-

σε διάλεξη με θέμα «Οι κυπροβουλγαρικές σχέ-

σεις ανά τους αιώνες», αποκαλύπτοντας άγνω-

στα μέχρι τώρα γεγονότα που αφορούν στις 

στενές ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών.

ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΙΤΛΟ “HoNoRARy BLUE RIBBoN 
INsIgNIA” ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΙΜΗΘΗΚΕ  
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
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του μέσα από τα δικά του μάτια. Με την ευρεία έννοια του αρ-

χιτέκτονα, χαρακτήρισε τον πατέρα του ως αρχιτέκτονα της οι-

κογένειας του, ως αρχιτέκτονα της εταιρείας του, ως αρχιτέκτονα 

του εθνικού, του κοινωνικού και φιλανθρωπικού του έργου. «Πα-

τρίδα, συνάνθρωπος, εταιρεία, οικογένεια. Αυτοί ήταν οι βασικοί 

άξονες γύρω από τους οποίους περιστρεφόταν ο βίος του Γώγου 

Παρασκευαΐδη», δήλωσε. Αναφερόμενος στη δύσκολη περίοδο 

που διέρχεται ο τόπος, περίοδο που θυμίζει μέρες εισβολής, 

είπε: «Αν σημαίνει κάτι η ζωή που έζησε ο Γεώργιος Παρασκευ-

αΐδης και οι χιλιάδες που τον ακολούθησαν, ας είναι ότι θα μας 

διδάξουν με τη ζωή τους, για να μπορέσουμε να κληροδοτή-

σουμε στα παιδιά μας μια Κύπρο που θα ζήσουν ευτυχισμένα με 

ασφάλεια και ευμάρεια, περήφανοι για την πατρίδα τους. Αυτό 

πιστεύω είναι το καλύτερο μνημόσυνο για τον πατέρα μου και 

όσους πρωτοπόρους της εποχής του έχουν φύγει.»

Ομιλητής της πρώτης ετήσιας διάλεξης εις μνήμην του Γώ-

γου, ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δρ Νίκος Καλογεράς, ο οποίος ανέ-

πτυξε το θέμα της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής και της Τεχνολογίας 

της Κατασκευής. Αναφερόμενος στο σημερινό οικοδομικό πε-

ριβάλλον εξέφρασε την πεποίθησή ότι το κτήριο διολισθαίνει 

στην κατηγορία του εφήμερου καταναλωτικού προϊόντος που 

υπόκειται στους κανόνες της αγοράς, με αποτέλεσμα το περιτύ-

λιγμά του να είναι φανταχτερό, ώστε να προκαλεί το ενδιαφέ-

ρον των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, να είναι καινοφανές και 

να εκπλήττει. Οι δημιουργοί, κατά συνέπεια, πρέπει σήμερα να 

είναι «ειδικοί» αρχιτέκτονες και της μόδας, για να μπορούν να 

«ντύσουν» κατάλληλα το κτήριο, όπως ένας καλός οίκος υψηλής 

ραπτικής. Οι δημιουργοί με αυτές τις προδιαγραφές γίνονται και 

αυτοί σταρ, και, όπως οι μόδιστροι, προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη του πλανήτη μας, 

ανεξάρτητα από τοπικές, φυσικές, κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες ή άλλες ιδιαιτερότητες, που στο παρελθόν αποτελού-

σαν καθοριστικά κριτήρια στη δημιουργία μιας αρχιτεκτονικής 

του «τόπου». Συνδέοντας την αρχιτεκτονική και τις οικολογικές 

ανησυχίες, ανέφερε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εστίαση 

στην περιβαλλοντική πτυχή οδήγησε στη δημιουργία οικοδομη-

μάτων που μπορεί να είχαν ικανοποιητική ενεργειακή συμπερι-

φορά αλλά καθόλου αρχιτεκτονική ποιότητα. Εμπρός στις νέες 

πραγματικότητες που αφορούν στη διαχείριση των φυσικών 

πόρων, την προστασία της βιοποικιλότητας, τις χρήσεις γης, τη 

διαχείριση των αποβλήτων και άλλα, τόνισε ότι το κτισμένο πε-

ριβάλλον βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή στην οποία όλοι μας, 

δημιουργοί και χρήστες, πρέπει να εμμείνουμε στο δρόμο της 

καλής Αρχιτεκτονικής.

Με το τέλος της ομιλίας ακολούθησε απονομή του βραβεί-

ου εις μνήμην Γεώργιου Παρασκευαΐδη στον κ. Γεώργιο Κυρια-

ζή, πρωτεύσαντα απόφοιτο του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, του 

προγράμματος σπουδών B.Sc. στην Αρχιτεκτονική. Το βραβείο 

απένειμαν από κοινού ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, και η κ. Λεώνη Μαυρονι-

κόλα - Παρασκευαΐδου. Τον ομιλητή παρουσίασε ο Αναπληρω-

τής Καθηγητής και προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτε-

κτονικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Μάριος Φωκάς. 

ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

Προς τιμήν της Marie Curie, η οποία τιμήθηκε δύο φορές με το 

βραβείο Νόμπελ, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η 

πρώτη απονομή βραβείων Marie Curie για νέους ερευνητές, στην 

παρουσία του εγγονού της και διακεκριμένων επιστημόνων από 

το διεθνή χώρο.

Η απονομή των βραβείων έγινε στο πλαίσιο της Τελετής Έναρ-

ξης του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο Marie Curie PEOPLE 2012 

Conference και θέμα την κινητικότητα των ερευνητών, που διοργά-

νωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 5-6 Νοεμβρίου 2012 ως μέρος 

του προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ε.Ε. Η θεματική του συνεδρίου πηγάζει από τη σημασία της κινητι-

κότητας των ερευνητών για την υλοποίηση του οράματος Ορίζο-

ντας 2020. 

Τα βραβεία απονεμήθηκαν στους τρεις νικητές από τον εγγονό 

της Marie Curie Δρ Pierre Joliot Curie, και από την Επίτροπο Εκπαί-

δευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της ΕΕ Ανδρούλ-

λα Βασιλείου και τα μέλη της κριτικής επιτροπής. 

Οι βραβευθέντες με τα βραβεία Marie Curie είναι οι ακόλουθοι: 

Δρ. Claire Belcher, η οποία βραβεύθηκε στην κατηγορία Επι-

κοινωνία Επιστημονικών Θεμάτων. Η έρευνά της στοχεύει σε μια 

αυξημένη αντίληψη για το πώς τα γεγονότα που έφεραν αλλαγές 

στον πλανήτη επηρέασαν το γήινο σύστημα και ενσωματώνει τα 

αποτελέσματα σύγχρονων πειραματικών μεθόδων αιχμής του 

δόρατος σε μελέτες για το γεωλογικό παρελθόν της γης. 

Δρ. Sarit Sivan, η οποία βραβεύτηκε στην κατηγορία Καινοτο-

μία και Επιχειρηματικότητα. Εργάστηκε για την εξεύρεση λύσης για 

ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ MARIE CURIE 
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βείο για φοιτητή με ειδικές ικανότη-

τες, τα βραβεία νόστου κατεχομέ-

νων και του ελληνικού πολιτισμού.

Τη θέσπιση των ετήσιων δια-

λέξεων Alpha Bank και τη στήριξη 

της Τραπέζης στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου χαιρέτισαν ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha 

Bank Cyprus Ltd, κύριος Γεώργιος 

Γεωργίου. 

Η Πρώτη Ετήσια Διάλεξη Alpha 

Bank είχε θέμα «Το κυπριακό τρα-

πεζικό σύστημα. Τι πρέπει να αλλά-

ξει;». Ο ομιλητής, κύριος Κωνσταντί-

νος Στεφάνου, Ανώτερος Οικονομολόγος για Χρηματοοικονομικά 

Θέματα στην Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), ο οποίος βρίσκεται 

με απόσπαση στο Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, 

ανέφερε, μεταξύ άλλων, στα καταληκτικά του σχόλια ότι τα προβλή-

ματα του τραπεζικού τομέα είναι σοβαρά και θα χρειαστεί μεγάλη 

προσπάθεια να αντιμετωπισθούν με επιτυχία. Η κρίση, όπως ανέφε-

ρε, δεν ήρθε από το πουθενά και οι αιτίες της είναι πολυσύνθετες. 

Είναι σημαντικό, σημείωσε, να εξετασθούν σφαιρικά οι αιτίες και να 

ληφθεί υπόψη το ευρύτερο πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο. Το Μνημό-

νιο, όπως είπε, θα βοηθήσει, αλλά είναι απαραίτητες επιπρόσθετες 

αλλαγές, όπως η άμεση ανάγκη για μείωση της έκθεσης των Κυπρι-

ακών τραπεζών στην Ελλάδα, το αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας 

και η αλλαγή της κουλτούρας. Χρειάζεται, τόνισε, η αναπροσαρμο-

γή του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου.

Εκ μέρους της Alpha Bank, στην προσφώνησή του, ο Διευ-

θύνων Σύμβουλος κύριος Γεωργίου σημείωσε μεταξύ άλλων: 

«Οι Κυπριακές Τράπεζες αντιμετωπίζουν τώρα μία ιδιαίτερη 

πρόκληση στο να στηρίξουν την 

οικονομία εντός των νέων συν-

θηκών, των μέτρων λιτότητας και 

αποκοπών σε μία περίοδο κατά 

την οποία απαιτείται ανάπτυξη και 

επένδυση, ούτως ώστε να ξεπερα-

στούν οι προκλήσεις που μας πε-

ριβάλλουν. Ο ρόλος των Τραπεζών 

σε μία κοινωνία είναι κρίσιμος και 

ουσιαστικός τόσο σε περιόδους 

ακμής όσο και σε περιόδους κρί-

σης, όπου καλούνται να ανταπο-

κριθούν στις αυξημένες ανάγκες 

των κυβερνήσεων και της κοινω-

νίας, τηρώντας την ισορροπία που 

χρειάζεται για αντιμετώπιση των 

πιέσεων. Κλείνοντας, θα ήθελα να 

συγχαρώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου γι’ αυτή του την πρωτοβου-

λία, από την οποία είμαστε σίγουροι ότι θα επωφεληθούν τόσο 

οι φοιτητές μας όσο και η κοινωνία γενικότερα».

Κατά το χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, σημείωσε: «Η ευφορία της 

περασμένης δεκαετίας με την τεράστια πιστωτική επέκταση και την 

υπερκατανάλωση πολλαπλασίασε το μέγεθος του τραπεζικού το-

μέα και εξέθρεψε φούσκες στις αγορές ακινήτων σε πολλές χώρες. 

Αποτέλεσμα είναι το να καλούμαστε σήμερα να διορθώσουμε τα 

λάθη και τις υπερβολές του παρελθόντος και να προσαρμόσουμε 

το βιοτικό μας επίπεδο στα επίπεδα που δικαιολογεί η παραγωγι-

κότητα της οικονομίας μας. Η προσαρμογή θα είναι οδυνηρή, όμως 

αποτελεί και μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε το μοντέλο ανάπτυ-

ξης που ακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια.» 

Την πρώτη ετήσια διάλεξη Alpha Bank συντόνισε ο Καθηγητής 

Ηρακλής Βλαδιμήρου, Πρόεδρος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκη-

σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

ΠΡΩΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ALPHA BANK

την οσφυαλγία, η οποία προκαλείται κυρίως από την εκφύλιση του 

μεσοσπονδύλιου δίσκου λόγω απώλειας αγκρεκάνης, ένα από τα 

βασικά συστατικά των δίσκων.  

Γκίκας Μαγιορκίνης, ο οποίος βραβεύτηκε στην κατηγορία Υπο-

σχόμενο Ερευνητικό Ταλέντο. Εργάζεται επί του παρόντος σε προ-

γράμματα για Ανθρώπινους Ενδογενείς Ρετροϊούς με χρηματοδό-

τηση από το Wellcome Trust και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και 

για τη μοριακή επιδημιολογία των ανθρώπινων ιών (HIV, HCV). 

Μιλώντας κατά την τελετή έναρξης του συνεδρίου, η Ευρωπαία 

Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας 

κ. Ανδρούλλα Βασιλείου τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρή-

σει σε μια έξυπνη δημοσιονομική εξυγίανση και να επενδύσει στο 

ανθρώπινο δυναμικό της και στους ερευνητές της. 

Χαιρετίζοντας το Συνέδριο ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτι-

σμού κ. Γιώργος Δημοσθένους τόνισε ότι σε περιόδους οικονο-

μικής κρίσης οι αποτελεσματικές επενδύσεις στην έρευνα και την 

καινοτομία είναι ο κύριος τρόπος εξόδου από την κρίση, αφού 

τέτοιες επενδύσεις θα τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη, την 

αύξηση των επιπέδων της απασχόλησης και την ανάπτυξη της ευ-

ρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.  

Καλωσορίζοντας τους συνέδρους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ο 

Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, χαρακτήρισε 

το πρόγραμμα Marie Curie ως μια αξιοθαύμαστη πρωτοβουλία, η 

οποία τοποθετεί τους νεαρούς ερευνητές στο επίκεντρο των επι-

στημονικών εξελίξεων. 

9Σ 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



Ημερίδα με θέμα «Πανεπιστήμια και Επιχειρήσεις: Στρατηγική 

συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη» συνδιοργανώθηκε από τα Γρα-

φεία Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο και από το Υπουρ-

γείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στο πλαίσιο του Έργου 

«Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχει-

ρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπρι-

ακή Δημοκρατία». Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 

τόνισε την ανάγκη για εντατικότερη επικοινωνία και συνεργασία 

μεταξύ Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων σε θέματα καινοτομίας 

και ανάπτυξης, που θα ωθήσουν την οικονομία σε ευνοϊκότερους 

ρυθμούς.

Σε ομιλία της η Πρύτανις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, ανέπτυξε 

τη δράση του European Institute of Innovation and Technology 

και την πρωτοβουλία δημιουργίας Knowledge and Innovation 

Communities στην Ευρώπη.

Για το Έργο «Ανάπτυξη και λειτουργία των Γραφείων Διασύνδε-

σης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουρ-

γούν στην Κυπριακή Δημοκρατία» ενημέρωσε τους παρευρισκο-

μένους ο Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας 

Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

Υπεύθυνος του Έργου. Ο κ. Μακρίδης αναφέρθηκε επίσης στο 

πλαίσιο στο οποίο κινούνται, τις δράσεις που έχουν αναλάβει, τις 

εργασίες που ολοκληρώθηκαν και για αυτές που βρίσκονται σε 

εξέλιξη καθώς και για τους στόχους του Έργου.

Εκ μέρους του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-

σμού, ο κ. Νίκος Ιωάννου ανέπτυξε την πρωτοβουλία του Υπουρ-

γείου για τη δημιουργία Business Innovation Centres στην Κύπρο 

σε συνεργασία με το European Business and Innovation Centres 

Network (ΕΒΝ). Το ΕΒΝ, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου, εκ-

προσωπήθηκε από τον κ. Giordano Dichter, ο οποίος ενημέρωσε 

τους παρευρισκόμενους για τη σημασία της εκκόλαψης και προώ-

θησης καινοτομικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Ημερίδα συμμετείχε και ο Κυπριακός Οργανισμός Προώ-

θησης Επενδύσεων (CIPA). Ο εκπρόσωπος του CIPA, κ. Παναγιώ-

της Μιχαήλ, τοποθετήθηκε αναφορικά με τις εμπειρίες και τους 

τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης συμφωνιών και συνεργασιών με 

Πανεπιστήμια, εταιρίες και οργανισμούς στην Κύπρο και στο εξω-

τερικό.

Στη συνέχεια, ο κ. Πάμπος Χαραλάμπους, εκ μέρους της RTD 

TALOS Ltd, παρουσίασε το υπό ανάπτυξη πλαίσιο τοποθέτησης 

φοιτητών σε επιχειρήσεις, μια από τις σημαντικότερες δεσμεύ-

σεις που το Έργο καλείται να εκπληρώσει. Τέλος, ο κ. Αλέξανδρος 

Μιχαηλίδης, Γενικός Διευθυντής της RTD TALOS Ltd, ενημέρωσε 

το κοινό για τη λειτουργία και τις δυνατότητες του δικτύου ολο-

κληρωμένης επιχειρηματικής στήριξης, του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου. Οι εργασίες της ημερίδας ολο-

κληρώθηκαν με τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στην οποία 

οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να προτείνουν και να αναπτύξουν τα 

πιθανά χαρακτηριστικά ενός forum συνεργασίας μεταξύ Πανεπι-

στημίων, Επιχειρήσεων και Φοιτητών. Στη συζήτηση δόθηκε η ευ-

καιρία να εκφραστούν οι απόψεις επιχειρηματιών, ακαδημαϊκών 

και φοιτητών. Κατατέθηκαν επίσης εμπειρίες, προβληματισμοί και 

ζητήματα, που εξέτασαν την προτεινόμενη συνεργασία από όλες 

τις οπτικές γωνίες και προσέφεραν έδαφος για μελλοντικές συζη-

τήσεις, οι οποίες θα θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη και εδραί-

ωση της συνεργασίας. Παράλληλα, αναγνωρίστηκε ο εξαιρετικά 

σημαντικός ρόλος των Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρημα-

τικό κόσμο στην υλοποίηση της τριμερούς συνεργασίας.

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η αξιολόγηση των έργων που υποβλήθηκαν στο «Β’ Διαγωνι-

σμό Εικαστικών Τεχνών Τηλέμαχος Κάνθος» ολοκληρώθηκε και 

ευχαριστούμε όλους για τη μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή, 

καθώς τα έργα που υποβλήθηκαν ήταν περισσότερα από 120. Οι 

δημιουργοί που θα βραβεύθηκαν είναι: 

Α’ Βραβείο Ζωγραφικής: Κυριακή Φιλή

Α’ Βραβείο Χαρακτικής: Μιχάλης Φαντάρος

Ειδικό βραβείο για νεαρούς καλλιτέχνες: Αιμίλια Χατζηκων-

σταντίνου και Γιάννης Αριστοτέλους

Έπαινοι: Σάββας Θεοφάνους, Ελένη Παναγίδου, Στέλιος Στυ-

λιανού, Ξένια Ζορπίδου, Γιάννης Αριστοτέλους, Παναγιώτης 

Δουκανάρης, Ελίνα Παρθενίου, Χρίστος Π. Κωνσταντίνου, Ελεά-

να Χρυσάνθου, Γιώργος Γεροντίδης, Αγγέλα Κυριάκου, Αλέξιος 

Χατζηκώστας Θάλεια Πρωτοψάλτη, Θέμης Θεμιστοκλέους, Νί-

τσα Χατζηγεωργίου.

Το μέλος της κριτικής επιτροπής, Αν. Καθηγητής Γεώργιος Γε-

ωργής, δε συμμετείχε στην αξιολόγηση των έργων του διαγωνι-

σμού λόγω ειλημμένης υποχρέωσης. 

Τόσο τα βραβευμένα έργα όσο και αριθμός άλλων που έχουν 

επιλεχθεί παρουσιάσθηκαν σε έκθεση στο Κέντρο Τεχνών Κάν-

θου (Αγίου Νικολάου 49, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία). Η απονο-

μή των βραβείων και τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν στις 28 του 

Νοέμβρη 2012, η ώρα 7:30μ.μ., στο Κέντρο Τεχνών Κάνθου. Η 

έκθεση παρέμεινε ανοικτή μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2012 (5-8μ.μ.). 

Η παραλαβή όλων των έργων έγινε από το Κέντρο Τεχνών Κάν-

θου μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης. 

Χορηγοί: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολι-

τισμού, Semeli Hotel. Υποστηρικτές: Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ B’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΤΗΛΕμΑχΟς ΚΑΝθΟς
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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

ENgLIsH woRKs! 2012

Σε ένα ταξίδι προσανατολισμού σε σχέση με το μέλλον ήταν αφι-

ερωμένη η πρώτη διάλεξη του 1ου χρόνου διαλέξεων του Ελεύθερου 

Πανεπιστημίου Κατεχόμενων Δήμων της Επαρχίας Κερύνειας, η 

οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου στο προσωρι-

νό Δημαρχείο της πόλης του Πράξανδρου.

Με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κύπρου και με τη συμμετο-

χή των Κατεχόμενων Δήμων Κερύνειας, Λαπήθου και Καραβά, αλλά 

και με τη συμβολή της Ιεράς Μητροπόλεως Κυρηνείας, το Ελεύθερο 

Πανεπιστήμιο Κατεχόμενων Δήμων Επαρχίας Κερύνειας έλαβε σάρ-

κα και οστά.  Στην ομιλία του με τίτλο «Για το μέλλον του μέλλοντος» 

ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης, προέβη σε μία σειρά σημαντικών διαπιστώσεων που 

αφορούν την οικονομική ζωή του τόπου κατά τη διάρκεια του 20ου 

αιώνα, ενώ ανέλυσε τα νέα δεδομένα των εξαιρετικά δύσκολων συν-

θηκών που διανύονται σήμερα. «Σε αυτή την πρώτη διάλεξη του 

Ελεύθερου Πανεπιστημίου των Κατεχόμενων Δήμων της Επαρχίας 

Κερύνειας», τόνισε ο κ. Χριστοφίδης, «η επιλογή έπρεπε να ήταν ξε-

χωριστή, καθώς όλοι μας αναζητούμε μια αχτίδα φωτός και ελπίδας 

στο μέλλον, αναγνωρίζοντας μεν τη ζοφερότητα του παρόντος, ανα-

δεικνύοντας όμως το μέλλον που εντοπίζουμε στο παρόν. Ο τόπος 

μας έχει μέλλον στο μέλλον που έρχεται».  Ποιος πρέπει να είναι ο 

ρόλος της ηγεσίας απέναντι στους πολίτες, αλλά και των πολιτών 

απέναντι στις ηγεσίες; Μπορούμε να εξελιχθούμε σε μια υπεύθυνη 

κοινωνία, όπου η λογοδοσία θα αποτελεί βασική προϋπόθεση της 

καθημερινής ζωής; Μπορούμε να δώσουμε εναλλακτικές λύσεις 

απέναντι στην κρίση; Μπορούμε να χαράξουμε μια άλλη στρατηγική 

που θα λαμβάνει υπόψη τα σύγχρονα γεωπολιτικά δεδομένα; Αυτά 

τα ερωτήματα αποτελέσαν το αντικείμενο της συζήτησης που ακο-

λούθησε και στην οποία συντονιστής ήταν ο Πέτρος Παπαπολυβίου, 

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης ανακοίνωσε επίσημα ότι φέτος 

θα διοργανωθούν πέντε διαλέξεις που θα εμπλουτιστούν με ενδια-

φέροντα θέματα που αφορούν στην κατεχόμενη πλευρά του νησιού 

μας και κυρίως στην Επαρχία Κερύνειας. Μια εκ των πέντε διαλέξεων, 

υπογράμμισε, θα δοθεί στο Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας στη Λεμεσό. 

Στην τελετή έναρξης παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο 

Μητροπολίτης Κυρηνείας, ο Δήμαρχος Καραβά Ιωάννης Παπαϊω-

άννου, ο Δήμαρχος Λαπήθου Νεοπτόλεμος Κότσαπας και το μέλος 

του Δημοτικού Συμβουλίου Κερύνειας Μάριος Χαραλαμπίδης. Και 

οι τρεις συνδιοργανωτές, αφού ευχαρίστησαν και συνεχάρησαν τον 

Πρύτανη για την πρωτοβουλία διεξαγωγής των διαλέξεων, δήλωσαν 

πρόθυμοι να συνδράμουν για την επιτυχία του θεσμού. 

Η πρώτη ετήσια εκδήλωση “English 

Works! 2012” πραγματοποιήθηκε στις 31 

Οκτωβρίου 2012 στην Αίθουσα Τελετών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εκδήλωση 

οργανώθηκε από τον Αγγλικό τομέα του 

Κέντρου Γλωσσών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, ο οποίος φιλοδοξεί να την κα-

θιερώσει ως ετήσιο θεσμό. Το “English 

Works! 2012” είχε ως στόχο να συνδέσει 

τον επαγγελματικό κόσμο με τους φοιτη-

τές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Μέσα από τη διοργάνωση του 

“English Works! 2012”, το Κέντρο Γλωσ-

σών του Πανεπιστημίου φιλοδοξεί να 

δημιουργήσει μια γέφυρα που θα ενώνει 

την Ανώτατη Εκπαίδευση με την κυπρι-

ακή κοινωνία με στόχο την παροχή μιας 

ουσιαστικής εμπειρίας μάθησης. 

Το “English Works! 2012” περιελάμβα-

νε δημόσια συζήτηση (panel discussion) 

με ομιλητές από διάφορους τομείς, όπως 

είναι οι Τέχνες, ο Αθλητισμό, ο Επιχειρη-

ματικός κόσμος και η Οικονομία. Στη δη-

μόσια συζήτηση συμμετείχαν οι ακόλου-

θοι επιτυχημένοι επαγγελματίες: Γωγώ 

Αλεξανδρινού, Κάλια Πατσιά, Νεκτάριος 

Αλεξάνδρου, Τάσος Κίσσας (απόφοιτοι 

του Πανεπιστημίου Κύπρου) και Αθηνά 

Ξενίδου, Μάριος Χατζηπετρής, Χάρης 

Κρίστυς και Μαρίνα Σιακόλα. Οι ομιλητές 

μίλησαν για το πώς η Αγγλική γλώσσα 

έχει επηρεάσει με θετικό τρόπο την κα-

ριέρα τους και πώς τους βοήθησε να ανε-

λιχθούν στον επαγγελματικό χώρο. 

Οι ομιλητές τόνισαν τη σημασία της 

Αγγλικής γλώσσας στην επικοινωνία με 

όσους δεν ομιλούν την Ελληνική γλώσ-

σα. Επίσης έδωσαν έμφαση στο γεγονός 

ότι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας τους 

επέτρεψε να αποκτήσουν νέα ταυτότητα 

στον επαγγελματικό κόσμο. Τέλος, επε-

σήμαναν ότι η γνώση της Αγγλικής τους 

βοήθησε να πραγματοποιήσουν τα επαγ-

γελματικά τους όνειρα. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι 

φοιτητές και οι φοιτήτριες είχαν την ευ-

καιρία να συζητήσουν με τους ομιλητές. 

Την εκδήλωση προλόγισαν ο Καθηγη-

τής Αντρέας Παπαπαύλου, Κοσμήτορας 

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, 

και η κα Shaunna Joannidou, Αναπληρώ-

τρια Διευθύντρια του Κέντρου Γλωσσών. 

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι ακό-

λουθοι: The Mall of Cyprus και British 

Council (platinum sponsors), YMF 

Associates Ltd (silver sponsor), Autotrader 

magazine και Innovative Construction 

Solutions (bronze sponsors). Την εκδήλω-

ση στήριξαν με τα προϊόντα και τις υπηρε-

σίες τους οι IBOOK, Piastr, Solomou Garden 

Centre, Agros Natural Mineral Water, Metro 

Supermarkets, Niki’s sweets, Συνεργατική 

Εταιρεία Τριανταφυλλοπαραγωγών Αγρού 

και Kyprianou Family Winery.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
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Δυναμική ήταν η Έναρξη του Ιεροκή-

πειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην 

Πάφο, την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου. 

Θέμα της εναρκτήριας διάλεξης ήταν η 

οικονομική κρίση στην Κύπρο: αίτια, επι-

πτώσεις, προτάσεις εξόδου από την κρίση, 

βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες προοπτι-

κές. Ο εισηγητής της πρώτης διάλεξης, 

Καθηγητής Μιχάλης Μιχαήλ, Πρόεδρος 

του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπι-

στημίου Κύπρου, προέβη σε μια σύντομη 

ανασκόπηση της πορείας της κυπριακής 

οικονομίας από το 1974 μέχρι σήμερα. 

Κατά τη διάλεξη παρουσιάστηκε η ση-

μερινή κατάσταση και τα αίτια που οδή-

γησαν στη σημερινή οικονομική κρίση. 

Έγινε περιγραφή του διεθνούς οικονο-

μικού περιβάλλοντος και του πώς αυτό 

συνέβαλε στη σημερινή κρίση: πώς δη-

λαδή η κατάσταση στην Ευρωζώνη με 

την κρίση χρέους και η κατάσταση στην 

Ελλάδα επηρέασαν την οικονομία της 

Κύπρου και τις προοπτικές ανάκαμψης. 

Ο εισηγητής αναφέρθηκε στα μέτρα που 

πρέπει να λάβει η κυβέρνηση για έξοδο 

από την κρίση τονίζοντας χαρακτηριστι-

κά ότι η υπογραφή συμφωνίας με την 

Τρόικα έπρεπε να γίνει χθες! Χρειάζεται 

αποφασιστικότητα, είπε μεταξύ άλλων, 

για έξοδο από την κρίση. Εκτίμησε δε ότι 

η ύφεση για το 2013 θα κυμανθεί μεταξύ 

του 2% με 5%. Τόνισε επίσης ότι τα μέτρα 

πρέπει να προσανατολίζονται στη βελ-

τίωση της ανταγωνιστικότητας και την 

επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και 

σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξί-

ας, όπως η υψηλή τεχνολογία. Χρειάζεται 

πάνω από όλα συλλογικότητα και ομαδι-

κή δουλειά για αντιμετώπιση της κρίσης, 

κατέληξε. 

Κατά την πρώτη διάλεξη οι συνδι-

οργανωτές του Ιεροκήπειου Ελεύθερου 

Πανεπιστημίου, ο Δήμος Γεροσκήπου, το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ράδιο Πά-

φος χαιρέτισαν τον ένατο κύκλο διαλέ-

ξεων που θα διαρκέσει μέχρι και το Μάιο 

του 2013. 

Συντονιστής της διάλεξης ήταν ο Χρυ-

σόστομος Ταμπάκης, Επίκουρος Καθηγη-

τής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Nova 

της Λισαβόνας και Επισκέπτης Καθηγη-

τής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπι-

στημίου Κύπρου.

Οι διαλέξεις του Ιεροκήπειου Ελεύθε-

ρου Πανεπιστημίου είναι ανοικτές για το 

κοινό και μεταδίδονται ζωντανά από το 

Ράδιο Πάφος (93.7 FM) και ηχογραφημέ-

νες από το Ραδιοσταθμό του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου UCYvoice (95.2 FM). 

Το Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστή-

μιο χορηγεί η ΣΠΕ Γεροσκήπου & Ανατο-

λικής Πάφου. Χορηγός επικοινωνίας είναι 

η εφημερίδα «ο Φιλελεύθερος». 

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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΑΙΤΙΑ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΙ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 29 

Οκτωβρίου 2012, η πρώτη διάλεξη του 

Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου 

Αμμοχώστου στη Λεμεσό. Οι συνδιοργα-

νωτές, ο Δήμος Αμμοχώστου, το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ και ο Ραδιοτη-

λεοπτικός Σταθμός Capital, εξέφρασαν 

την πίστη τους στο θεσμό της δια βίου 

μάθησης, που θα διανύσει φέτος την 

ένατη χρονιά του, και ευχήθηκαν σύντο-

μα η πραγματοποίηση των διαλέξεων να 

λαμβάνει χώρα στην Αμμόχωστο, αποδε-

σμευμένη πια από τα δεσμά της κατοχής. 

Ο εισηγητής της πρώτης διάλεξης, 

Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας, Αντι-

πρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομι-

κών και Διοίκησης, ανέπτυξε το θέμα με 

τίτλο «Παλαιά βιβλία και περιοδικά: Η 

ματιά ενός συλλέκτη». Κατά τη διάλεξή 

εστίασε στα λαϊκά περιοδικά και κυρίως 

στο νεοελληνικό περιοδικό εποχής «ο 

Θησαυρός». Αναφέρθηκε στο περιεχόμε-

νο των λαϊκών περιοδικών στα δύσκολα 

χρόνια της δικτατορίας, της κατοχής και 

του εμφυλίου πολέμου. Παρουσίασε συλ-

λεκτικά εξώφυλλα και σελίδες του περιο-

δικού και χαρακτηριστικά αποσπάσματα 

από ευθυμογραφικές, κοινωνικές και οι-

κογενειακές στήλες και φυσικά τη Χοντρή 

του Θησαυρού. 

Σήμερα πέρασαν περισσότερο από 45 

χρόνια χωρίς το «Θησαυρό», ένα λαϊκό 

περιοδικό που εξέφραζε την αυθεντικό-

τητα και την αγνότητα της εποχής. Ίσως 

να παραμένει στη μνήμη των ρομαντι-

κών, κάποιων νοσταλγών της παλαιάς 

εποχής, των αιθεροβαμόνων και των εκ-

κεντρικών ανθρώπων, παραμένει ακόμα, 

όπως ανέφερε ο εισηγητής, ως πραγμα-

τικός και πολύτιμος θησαυρός στις ντου-

λάπες και τις βιτρίνες κάποιων συλλεκτών 

παλαιών βιβλίων και περιοδικών, για να 

ψυχαγωγεί, να ζωντανεύει μνήμες για την 

Ελλάδα που δεν υπάρχει πια, να διαπλάθει, 

να καλλιεργεί και να επιβεβαιώνει πως κά-

ποιες αξίες θα υπάρχουν πάντοτε.

Τη διάλεξη συντόνισε ο Αναπληρω-

τής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, κ. Πέτρος Παπαπολυβίου.

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ
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Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 11 

Οκτωβρίου 2012 η πρώτη διάλεξη του 

δεύτερου χρόνου διαλέξεων του Σαλα-

μίνιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου Αμμο-

χώστου στο Παραλίμνι. Την εναρκτήρια 

διάλεξη χαιρέτισαν εκ μέρους των συνδι-

οργανωτών ο Πρύτανης του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης, και ο Πρωτοπρεσβύτερος Χριστόδουλος Χριστο-

δούλου, σημειώνοντας ότι η θερμή ανταπόκριση του κοινού 

αποδεικνύει για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα της καθιέρω-

σης του θεσμού στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Κωνσταντίας 

Αμμοχώστου. Οι συμμετέχοντες κατά την πρώτη διάλεξη ξεπέ-

ρασαν τους 300!

Στην εναρκτήρια διάλεξη με τίτλο «Για το μέλλον του μέλ-

λοντος», ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, προέβη σε μία επισκόπηση του 

παρελθόντος και του παρόντος του τόπου και τόνισε ότι, για 

να πάει μπροστά ο τόπος, χρειάζονται οι κατάλληλοι άνθρωποι 

στις κατάλληλες θέσεις, με περισσή ευθυκρισία και ευμάθεια. 

Δήλωσε δε χαρακτηριστικά: «Σήμερα, όσο ποτέ στο παρελθόν, 

έχουμε την ιστορική υποχρέωση να ξεπεράσουμε την επιπο-

λαιότητα δεκαετιών και να μεταφράσουμε σωστά τις διεθνείς 

εξελίξεις». Αναφερόμενος στο μέλλον 

σημείωσε: «Εάν θέλετε να δείτε πώς θα 

είναι ο κόσμος στο μέλλον, αποφεύγετε 

να διαβάζετε προεκλογικά προγράμμα-

τα. Εάν θέλετε να δείτε πώς θα είναι ο 

κόσμος του μέλλοντος, επισκεφτείτε ένα 

επιστημονικό εργαστήριο, επισκεφτείτε 

ένα ινστιτούτο σκέψης, εκεί διαγράφετε 

και προγραμματίζετε το μέλλον.»

Τη διάλεξη συντόνισε η Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορί-

ας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κυρία Μαρία 

Ιακώβου. Το Σαλαμίνιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Αμμοχώστου 

χορηγούν η Ελληνική Τράπεζα και η Συνεργατική Πιστωτική 

Εταιρεία Παραλιμνίου. Χορηγοί επικοινωνίας είναι η εφημερί-

δα «ο Φιλελεύθερος», ο τοπικός ραδιοσταθμός «Ράδιο Πολι-

τεία» (106,7 FM), ο ραδιοσταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

UCYvoice (95.2 FM) και η ηλεκτρονική εφημερίδα Famagusta 

News (www.famagusta-news.com).

Για πληροφορίες για τον πρώτο κύκλο διαλέξεων μπορείτε να 

ανατρέξετε στους συνδέσμους:

http://www.ucy.ac.cy/data/pure/Ekdhlwseis/ELEFTHERA/

SALAMINIO.pdf

http://www.imconstantias.org.cy/814.html

Δεξίωση προς τιμήν των νέων μελών του ακαδημαϊκού προ-

σωπικού πρόσφεραν οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου 

Κύπρου την Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο υποδοχής 

του 1ου ορόφου του κτηρίου Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστά-

σιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστη-

μιούπολη, χαιρετισμό απηύθυνε ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Κα-

θηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.

Αφού καλωσόρισε τα νέα μέλη 

στη μεγάλη οικογένεια του Κρατικού 

Ιδρύματος, ο κ. Χριστοφίδης τούς 

ευχήθηκε να παραμείνουν για πολλά 

χρόνια, ενισχύοντας ακόμη περισσό-

τερο την ανοδική πορεία του Πανε-

πιστημίου Κύπρου με τις γνώσεις και 

την εμπειρογνωμοσύνη τους. Ο Πρύ-

τανης τόνισε ότι η οικονομική κρίση που μαστίζει ολόκληρη την 

ανθρωπότητα θα ξεπεραστεί σύντομα, δίνοντας ξανά νέα πνοή 

στα ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου, αλλά και σε 

ολόκληρη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, για να διαδραματίσει 

σωστά το σημαντικό της ρόλο προς στην κοινωνία, τον πολιτι-

σμό και την εκπαίδευση. 

Για το πρόγραμμα προσανατολισμού που διοργανώνει το 

Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) μίλησε η Διευθύ-

ντρια του Κέντρου, Καθηγήτρια Ευφροσύνη Ριζοπούλου Ηγου-

μενίδου. Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ., τόνισε η κα Ηγουμενίδου, πέραν των δρα-

στηριοτήτων του στη διδασκαλία και τη μάθηση, μεταξύ άλλων, 

ετοιμάζει και επεξεργάζεται ερω-

τηματολόγια αξιολόγησης μαθήμα-

τος και διδάσκοντος, διοργανώνει 

σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων, 

αλλά και ταχύρρυθμων μαθημάτων 

ανάπτυξης δεξιοτήτων για φοιτη-

τές, εμπλέκεται στην υλοποίηση της 

Πολιτικής Τηλεμάθησης του Πανε-

πιστημίου Κύπρου κ.λπ. Παρότρυνε 

τα νέα ακαδημαϊκά μέλη να μελετή-

σουν τα διάφορα έντυπα του Ιδρύ-

ματος που βρίσκονται στη διάθεσή 

τους για καλύτερη γνωριμία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα 

οποία ως χρήσιμα εργαλεία αποτελούν οδηγό των λειτουργιών 

του σε διοικητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. 

Τα νέα μέλη της Κοινότητας είχαν την ευκαιρία να γνωρι-

στούν και να συνομιλήσουν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της 

δεξίωσης που ακολούθησε.

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

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  
ΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΔΕΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
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Υπό τον τίτλο «Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με νοη-

τική αναπηρία και σύνδρομο down: Ανίχνευση δυσκολιών και προ-

τάσεις παρέμβασης», ένα άκρως ενδιαφέρον θέμα, άρχισε την 

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου ο 14ος κύκλος διαλέξεων του Ελεύθερου Ζη-

νώνειου Πανεπιστημίου στη Λάρνακα. Φιλοξένησε την Αναπλη-

ρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Αναστασία Αλευριάδου και τη Νομικό Ανθή Κουτσελίνη, 

η οποία ανέλαβε χρέη συντονίστριας.

H εισηγήτρια ανέλυσε με πολύ παραστατικό τρόπο, χρησι-

μοποιώντας βίντεο και φωτογραφίες, πώς τα παιδιά με νοητι-

κή αναπηρία και σύνδρομο Down παρουσιάζουν κοινωνικές 

δυσκολίες, κυρίως στην αυθόρμητη εκδήλωση συμπεριφορών 

και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στη συναισθηματική αντα-

πόκριση και στην κοινωνική αντίληψη, που συνδέονται άμεσα 

με την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα και την προσαρμογή 

τους στο πλαίσιο των δομών της κοινότητας. Η Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια έδωσε επίσης έμφαση στο πεδίο της εκπαίδευσης 

των ατόμων με νοητική αναπηρία, καθώς παρέχονται προτάσεις 

υποστήριξης μέσω προγραμμάτων παρέμβασης στον τομέα της 

κοινωνικής νόησης, με στόχο την προώθηση των δυνατοτήτων 

τους και τη βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γνω-

στική, σχολική και κοινωνικο-συναισθηματική τους λειτουργικό-

τητα.

Φέτος το Ελεύθερο Ζηνώνειο Πανεπιστήμιο με τη συμμετοχή 

και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, το οποίο θα μεταδίδει 

ζωντανά όλες τις διαλέξεις του 14ου συνεχόμενου έτους δραστη-

ριοτήτων του θεσμού, στηρίζουν ο Δήμος και οι Πολιτιστικές του 

Υπηρεσίες, η Προοδευτική Κίνηση Λάρνακας και το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, χαιρετισμό του 

οποίου ανέγνωσε η Λειτουργός του Γραφείου Εκδηλώσεων 

Δόξα Κωμοδρόμου, ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές για την 

ακούραστη και συνεχή προσφορά τους στο θεσμό, αλλά και το 

Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το οποίο ανταποκρίθηκε αμέσως 

στο κάλεσμα της μετάδοσης όλων των διαλέξεων μέσα από 

τις συχνότητες του Πρώτου Προγράμματος του ΡΙΚ. Ανέφερε, 

μεταξύ άλλων, ότι οι φετινές διαλέξεις θα γίνουν αφορμή προ-

βληματισμού και επιστημονικά καταρτισμένοι οδοδείκτες σε ευ-

ρύτητα ποικίλων και ετερόκλητων θεμάτων. Ευχήθηκε καλή και 

καρποφόρα χρονιά, ώστε οι δραστηριότητες του Ζηνώνειου να 

στεφθούν με επιτυχία, αφήνοντας για μια ακόμη φορά ρηξικέ-

λευθη τη σφραγίδα του, όπως εξάλλου το επιτυγχάνει πάντοτε, 

στη διάρκεια της πορείας του θεσμού, από τη γέννησή του το 

1998 μέχρι σήμερα.

Χαιρετισμό στην τελετή έναρξης απηύθυναν επίσης ο Αντι-

δήμαρχος Λάρνακας κ. Πέτρος Χριστοδούλου, ο Πρόεδρος της 

Προοδευτικής Κίνησης κ. Πέτρος Κρασάς και ο Πρόεδρος της 

Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δρ Κωστάκης Κατσώνης. Εκ μέ-

ρους του ΡΙΚ χαιρετισμό απηύθυνε η Ανώτερη Λειτουργός Ραδι-

οφωνικών και Μουσικών Προγραμμάτων κα Μαρία Ξενοφώντος.

Θερμή ήταν η ανταπόκριση του κοι-

νού στην εκδήλωση Λόγος και Αντίλογος 

περί της ηλιακής ενέργειας, που πραγμα-

τοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Νοεμβρί-

ου 2012. Ένα δυναμικό πάνελ εισηγητών 

τοποθετήθηκε επί του θέματος. Προηγή-

θηκε ξενάγηση στο φωτοβολταϊκό πάρ-

κο του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 

συντονιστή του έργου με τίτλο Advanced 

Photovoltaics Research and Testing for 

Improved Technologies, Αναπληρωτή 

Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου  

κ. Γεώργιο Γεωργίου.

Στο χαιρετισμό του ο Καθηγητής Κων-

σταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, σημείωσε τη ση-

μαντικότητα της σειράς διαλέξεων Λόγου 

και Αντιλόγου για τη σφαιρική εξέταση και 

το διάλογο για φλέγοντα θέματα.

 Ο Δρ Βασίλης Τσάκαλος, Γενικός Δι-

ευθυντής του Ιδρύματος Προώθησης 

Έρευνας, υπογράμμισε τη δέσμευση του 

Ιδρύματος για συνέχιση της στήριξης 

της ανάπτυξης ερευνητικών Υποδομών 

στην Κύπρο και στήριξη των Κύπριων 

ερευνητών στη δύσκολη περίοδο οικο-

νομικής ύφεσης την οποία διανύουμε. 

Απτό παράδειγμα της στήριξης του ΙΠΕ 

είναι άλλωστε και η στήριξη της ομάδας 

του προγράμματος με τίτλο Advanced 

Photovoltaics Research and Testing for 

Improved Technologies, η οποία ήταν και 

εκ των διοργανωτών της εκδήλωσης. 

Ο κ. Γιώργος Σιαμμάς, Πρόεδρος της 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, 

σημείωσε, μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό 

του ότι το απομονωμένο του συστήματος 

ηλεκτροπαραγωγής της Κύπρου επιβάλ-

λει έναν προσεκτικό προγραμματισμό, 

ώστε η λειτουργία του συστήματος να 

είναι η βέλτιστη οικονομικά και η απαι-

τούμενη εφεδρεία για κάλυψη της παρα-

γωγής από ΑΠΕ να λειτουργεί σε ορθο-

λογιστικό και οικονομικό πλαίσιο. Τόνισε 

χαρακτηριστικά «είναι αντιληπτό ότι μία 

μη προγραμματισμένη διείσδυση ΑΠΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των φωτοβολτα-

ϊκών, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε προ-

βλήματα στη διαχείριση των ηλεκτρικών 

δικτύων». 

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Φω-

τοβολταϊκών του Πανεπιστημίου της 

Στουτγάρδης, κ. Γιούργκεν Βέρνερ, ανέ-

φερε, κατά την ομιλία του, ότι η Κύπρος 

είναι από τις καταλληλότερες περιοχές 

για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκής τεχνο-

λογίας, καθώς και ότι σε κάθε περίπτωση 

πρέπει να επιλέγεται τεχνολογία υψηλής 

απόδοσης. 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ dowN: ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ  
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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

Συνεχίζεται στη σελίδα 15
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Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Επίτρο-

πος Περιβάλλοντος, εξέφρασε την πε-

ποίθηση ότι στην εκτίμηση του κόστους 

επένδυσης στην ηλιακή ενέργεια πρέπει 

να εκτιμά κανείς το περιβαλλοντικό κό-

στος από τη μη αξιοποίησή της. 

Ως ευκαιρία για βελτίωση της ανταγω-

νιστικής θέσης της Κύπρου χαρακτήρισε 

την ηλιακή ενέργεια ο Καθηγητής Σταύ-

ρος Ζένιος.

Ο κ. Στέλιος Στυλιανού, Γενικός Διευ-

θυντής της ΑΗΚ, ανέφερε ότι η επένδυ-

ση σε τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής 

από ΑΠΕ στην Κύπρο είναι βαρύνουσας 

σημασίας και ότι αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετω-

πίζει σήμερα η ΑΗΚ. Τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα και η ηλιοθερμική μονάδα 

ηλεκτροπαραγωγής βασισμένη στην τε-

χνολογία συγκεντρωτικών παραβολικών 

κατόπτρων με δυνατότητα θερμικής 

αποθήκευσης παρουσιάστηκαν ως οι κύ-

ριοι άξονες εμπλοκής της ΑΗΚ στην αξιο-

λόγηση των ΑΠΕ.

Ο κ. Ανδρέας Πενταλιώτης, Λειτουρ-

γός Φυσικού Αερίου στη ΔΕΦΑ, σε μία 

σύντομη σύγκριση της εκμετάλλευσης 

του ΦΑ σε σχέση με την αξιοποίηση της 

ηλιακής ενέργειας ανέφερε ότι η ποσότη-

τα του ΦΑ είναι περιορισμένη, μεγαλύτε-

ρη ωστόσο από 100 χρόνια, ενώ η ηλιακή 

ενέργεια είναι ανεξάντλητη. Αναφορικά 

με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, 

αυτή είναι, όπως είπε, πολύ μικρότερη 

από άλλα συμβατικά καύσιμα, ωστόσο η 

επιβάρυνση από τη χρήση της ηλιακής εί-

ναι μηδαμινή. Το κόστος αξιοποίησης του 

ΦΑ είναι το χαμηλότερο από τα συμβατι-

κά καύσιμα, ενώ το κόστος εκμετάλλευ-

σης της ηλιακής ενέργειας είναι σχετικά 

υψηλό χωρίς επιχορηγήσεις. Για τη διαθε-

σιμότητα του ΦΑ σημείωσε ότι αυτή είναι 

συνεχής και απρόσκοπτη, ενώ η διαθεσι-

μότητα της ηλιακής ενέργειας είναι, όπως 

είπε, περιοδική, διακοπτόμενη και συνή-

θως με ετεροχρονισμό ζήτησης. 

Στην τοποθέτησή του ο κ. Κυριάκος 

Αγγελίδης, Γραμματέας του Συνδέσμου 

Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-

ας Κύπρου, υπογράμμισε «Εάν η Κυπρι-

ακή Δημοκρατία επιθυμεί μια αειφόρο 

ανάπτυξη, η κορωνίδα της πολιτικής θα 

πρέπει να είναι η εξοικονόμηση ενέργει-

ας και οι ΑΠΕ».

Ο Βενιζέλος Ευθυμίου, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ενέργειας και Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας Επιστημονικού Τεχνι-

κού Επιμελητηρίου Κύπρου, ανέφερε, 

μεταξύ άλλων, ότι για αειφόρο ανάπτυξη 

ηλεκτρικής ενέργειας από PV χρειαζό-

μαστε ρυθμιστικές προσεγγίσεις που να 

είναι έξυπνες και ευέλικτες, χρειάζεται 

αρχιτεκτονική Οικοδομών με Μηδενική 

Ενεργειακή Ζήτηση (NZEB) για την αγορά 

και τους μελετητές, συστήματα αποθή-

κευσης σε χαμηλότερες τιμές, συστήματα 

χρηματοδότησης με χαμηλό κίνδυνο και 

χαμηλότερα διοικητικά και αδειοδοτικά 

έξοδα. 

Ο Αντρέας Λιζίδης, Λειτουργός της 

Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείο 

Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 

αναφερόμενος στο ενεργειακό ισοζύ-

γιο στο νησί, σημείωσε ότι, επειδή η πα-

ραγωγή ηλεκτρισμού από την ηλιακή 

ενέργεια δεν είναι συνεχής και 24ωρή, η 

ηλιακή ενέργεια πρέπει να αξιοποιείται 

προς υποστήριξη του συστήματος, κυ-

ρίως τους καλοκαιρινούς μήνες και τις 

ώρες αιχμής, και ότι οι συμβατικές πηγές 

ενέργειες, λόγω και της εισαγωγής του 

φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα, 

θα αποτελέσουν τις βασικές μονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής στο εγγύς μέλλον. 

Τη διάλεξη συντόνισε η δημοσιογρά-

φος Μιράντα Λυσάνδρου.

Το κοινό κατά τη συζήτηση που ακο-

λούθησε εξέφρασε τη δυσφορία του για 

το υψηλό κόστος που καλείται καθείς σή-

μερα να πληρώσει για την κατανάλωση 

ενέργειας, καθώς και για τις χρονοβόρες 

διαδικασίες και τη γραφειοκρατία που 

αποτελούν τροχοπέδη στη διείσδυση και 

ευρύτερη διάδοση των ΑΠΕ. 

* Συγχρηματοδοτείται από την Κυπρι-

ακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό ταμείο 

περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ μέσω 

του έργου με αρ. πρωτοκόλλου ΑΝΑΒΑΘ-

ΜΙΣΗ/ΠΑΓΙΟ/0308/21 και τίτλο “Advanced 

Photovoltaics Research and Testing for 

Improved Technologies”

* Η εταιρεία CONERCON LTD στηρίζει 

την Ομάδα Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου

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

Συνεχίζεται από τη σελίδα 14
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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

Πέραν των χιλίων μαθητών και φοι-

τητών από Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, 

Λύκεια, αλλά και Πανεπιστήμια της Κύ-

πρου επισκέφθηκαν την εξαιρετική έκ-

θεση φωτογραφίας του Ευρωπαϊκού Ορ-

γανισμού Πυρηνικών Ερευνών, CERN, με 

τίτλο «Accelerating Science”, τα εγκαίνια 

της οποίας τελέσθηκαν από τον Υπουρ-

γό Παιδείας Γιώργο Δημοσθένους στις 5 

Οκτωβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Η έκθεση, που φιλοξενήθηκε στο Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου, έδωσε τη δυνατότητα 

να γνωρίσει κάποιος αφενός το εύρος των 

δραστηριοτήτων του CERN κι αφετέρου 

τις εφαρμογές που έχουν αυτές στην κα-

θημερινή ζωή των ανθρώπων. Η έκθεση, 

πέραν του ότι συμπεριελάμβανε και έργα 

ζωγραφικής του Κύπριου ζωγράφου Γιώρ-

γου Γεωργίου εμπνευσμένα από το απέ-

ραντο του σύμπαντος, ολοκληρωνόταν με 

σύντομα φιλμάκια που επεξηγούσαν με 

κατανοητό τρόπο μερικά από τα σημαντι-

κά ζητήματα που πραγματεύεται το CERN.

Τις ξεναγήσεις των σχολείων ανέλαβε 

προσωπικά ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 

της συμμετοχής της Κύπρου στα πειρά-

ματα που διεξάγονται στο CERN, Καθηγη-

τής Πάνος Ραζής, ο οποίος με παραστατι-

κό τρόπο επεξηγεί τη σχέση της Κύπρου 

με τον υπό αναφορά Οργανισμό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του 

κ. Ραζή μαζί με τον Φώτιο Πτωχό συνέ-

βαλαν στην μεγάλη επιτυχία της ανακά-

λυψης του πειράματος, το σωματίδιο του 

Higgs, το τελευταίο ελλείπον στοιχείο του 

Βασικού Μοντέλου που έχει εντοπιστεί 

ειδικότερα στο CMS, ένα από τα μεγάλα 

πειράματα του CERN. Το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου έχει συνεισφέρει σημαντικά και 

είναι καιρός να τολμήσουμε το επόμενο 

βήμα, τονίζει, μεταξύ άλλων, ο κ. Ραζής. 

Εκκρεμεί ακόμη η εξήγηση ενός πολύ 

μικρού κλάσματος του δευτερολέπτου 

για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε 

τη Φύση μέχρι και τη Μεγάλη Έκρηξη. 

Ένα πολύ μικρό κλάσμα του χρόνου, που 

όμως αποτελεί ένα τεράστιο επιστημονι-

κό βήμα, με το οποίο θα αντιληφθούμε 

την κβαντική βαρύτητα, ώστε να μπορέ-

σουμε να εκπληρώσουμε το όραμά μας 

και να εξηγήσουμε στην ολότητά του 

αυτό που ονομάζουμε Σύμπαν, καταλήγει 

ο κ. Ραζής.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ CERN

Παρουσίαση του βι-

βλίου του Αντιπρύτανη 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 

Καθηγητή Αθανάσιου Γα-

γάτση, με τίτλο «Στοιχεία 

ιστορίας της μαθηματικής 

εκπαίδευσης στην Κύπρο 

(1878-1960)», πραγματο-

ποιήθηκε την Παρασκευή 

2 Νοεμβρίου στο Πανεπι-

στήμιο. 

Συγχαίροντας για την έκδοση το συνάδελφο, συνεργάτη και 

φίλο του Αθανάσιο Γαγάτση, ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνστα-

ντίνος Χριστοφίδης, στο χαιρετισμό του ανέφερε, μεταξύ άλλων, 

ότι το βιβλίο θα αποτελέσει αντικείμενο μελέτης των στοιχείων 

της ιστορίας της μαθηματικής εκπαίδευσης που παραθέτει σε 

αυτήν, τόσο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσο και για τα Ελληνο-

κυπριακά σχολεία και την κυπριακή κοινωνία.

Στο βιβλίο γίνεται αναφορά στη Μαθηματική Παιδεία στην 

Κύπρο κατά την περίοδο 1878 με 1960. Η έρευνα πραγματο-

ποιείται, τόνισε ο Πρύτανης, με βάση τρεις άξονες: τα σχολικά 

εγχειρίδια, τα Αναλυτικά Προγράμματα και τις έννοιες της διδα-

κτικής των Μαθηματικών. Στο βιβλίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στην έννοια του «διδακτικού μετασχηματισμού», που αποτελεί 

τη διαδικασία μετασχηματισμού της επιστημονικής γνώσης σε 

αντικείμενα διδασκαλίας, πρό-

σθεσε ο κ. Χριστοφίδης. 

Το βιβλίο παρουσίασε η 

κ. Παρασκευή Μιχαήλ, Ειδι-

κό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

του Τμήματος Επιστημών της 

Αγωγής. Ένα σημαντικό συ-

μπέρασμα που προκύπτει μέσα 

από τη μελέτη που πραγματο-

ποιήθηκε για το βιβλίο αυτό, 

τόνισε η κα Μιχαήλ, είναι ότι η 

κουλτούρα της παράδοσης και των προκαθορισμένων αλλαγών 

σε χώρες με μακροχρόνιο πολιτικό πρόβλημα είναι σε τέτοιο 

βαθμό παγιωμένη, που είναι δυνατό να συνεχίζει την αυτόνο-

μη λειτουργία της με τρόπο που να μην επιτρέπει αλλαγές στο 

εκπαιδευτικό σύστημα.  Χαιρετισμό απηύθυναν, επίσης, η Διευ-

θύντρια του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών κ. Άννα Pouradier 

Duteil-Λοϊζίδου, ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης, Δρ Φίλιππος 

Τσιμπόγλου, ο Καθηγητής Θεοδόσης Ζαχαριάδης από το Καπο-

διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Καθηγητής του Τμήματος 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Κυριάκος Δημητρίου και η 

Πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων-Επιστημό-

νων Πληροφόρησης κα Σύλβια Κουκουνίδου.

Το βιβλίο εκδόθηκε από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 

Κύπρου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (1878-1960)»
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Στο πλαίσιο της ενημέρωσης της Πανεπιστημιακής Κοινό-

τητας σε θέματα Υγείας και στοχεύοντας στην προώθηση της 

κουλτούρας για πρόληψη και ευαισθητοποίηση του κοινού για 

έλεγχο των παραμέτρων υγείας, ο Τομέας Ασφάλειας και Υγείας 

της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, με αφορμή την Παγκό-

σμια Ημέρα Διαβήτη, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Διαβητικό 

Σύνδεσμο, διοργάνωσε εκδήλωση με στόχο την πρόληψη και τον 

έλεγχο του διαβήτη για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση 

της νόσου.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 

2012 στο Κτήριο Χώρων Διδασκαλίας Ι (ΧΩΔ 01) στην Πανεπι-

στημιούπολη, όπου συμμετείχε ένας σημαντικός αριθμός προ-

σωπικού, φοιτητών και επισκεπτών του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και περιελάμβανε:

n Ενημέρωση για τον Διαβήτη

n Διανομή διαφωτιστικού υλικού

n Δωρεάν αναλύσεις σακχάρου

n Έλεγχο της υπέρτασης

Η εκδήλωση είχε ολοήμερη διάρκεια και έληξε με επιτυχία 

αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

ΤΟ Μ Ε Α Σ  Α Σ ΦΑ Λ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  Υ Γ Ε Ι Α Σ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ» ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Οκτώβριο 2012 η κατάρ-

τιση του νέου προσωπικού του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου «Λητώ 

Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικού Σταθμού Πανεπιστημίου 

Κύπρου, σε ό,τι αφορά στις Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά και Βρέ-

φη. Το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακολούθησε και την 

περασμένη χρονιά το υπόλοιπο προσωπικό. Το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα διάρκειας δώδεκα (12) ωρών υλοποιήθηκε από τον 

Τομέα Ασφάλειας και Υγείας της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυνα-

μικού, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο και Τάγμα Αγίου Ιωάννη. 

Με το πέρας της εκπαίδευσης ακολούθησε σχετική πρακτική 

εξέταση, στην οποία πέτυχε όλο το προσωπικό εξασφαλίζοντας 

έτσι Πιστοποιητικό Πρώτου Βοηθού.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου δόθηκε έμφαση στη σημα-

ντικότητα της γνώσης, εφαρμογής και άμεσης επέμβασης, όταν 

σε περίπτωση ανάγκης απαιτηθεί η παροχή Πρώτων Βοηθειών, 

λόγω της ευαισθησίας που παρουσιάζει ένας χώρος που φιλοξε-

νεί μικρά παιδιά.
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Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Κέντρο Διδασκαλί-

ας και Μάθησης προσφέρει ταχύρρυθμα μαθήματα προς φοιτη-

τές που αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία των φοιτη-

τών για τις σπουδές τους. 

Η 14η σειρά μαθημάτων διεξήχθη κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 

2012-13 σε συνεργασία με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητι-

κής Μέριμνας. Τα μαθήματα κάλυψαν 51 ώρες εκπαίδευσης στα 

ακόλουθα θέματα:

1. Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη διεξα-

γωγή έρευνας και συγγραφή ερευνητικής εργασίας,

2. Ερωτηματοθεσία, δοκιμιακός λόγος και σύνταξη επιστημονι-

κής εργασίας στις Κριτικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,

3. LaTeX: η επαγγελματική μέθοδος δημιουργίας βιβλίων, δια-

τριβών και ερευνητικών αναφορών,

4. Ανασκόπηση επιστημονικής βιβλιογραφίας σε βάσεις δεδο-

μένων και στο διαδίκτυο για Μηχανική και Θετικές Επιστήμες,

5. Εισαγωγή στην SPSS,

6. Διαχείριση χρόνου για φοιτητές Πανεπιστημίου,

7. Δεξιότητες παρουσιάσεων, 

8. Αναζήτηση πηγών σε βάσεις δεδομένων και ετοιμασία βιβλι-

ογραφίας,

9. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εκμάθηση ξένων γλωσσών 

(Blogs, Wikis, Pods),

10. Αρχαία ελληνική μετρική, και

11. Εισαγωγή στις προγραμματιστικές τεχνικές σε MATLAB.

Σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη προσφέρθηκαν επίσης τα ακό-

λουθα σεμινάρια (7 ½ ώρες εκπαίδευσης):

12. Χρήση Ηλεκτρονικού Καταλόγου Βιβλιοθήκης: υπηρεσίες, 

συλλογές, παραρτήματα, 

13. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, 

14. Τεχνικές Αναζήτησης, και

15. Εργαλεία Οργάνωσης και Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Ανα-

φορών.

Από τα μαθήματα επωφελήθηκαν συνολικά 255 φοιτητές από 

διάφορα Τμήματα σε όλα τα επίπεδα σπουδών. 

Η 15η σειρά μαθημάτων θα διοργανωθεί εντός του Εαρινού 

Εξαμήνου 2012-13.

Για πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.

ucy.ac.cy/~kedima 

Η Σύγκλητος στην 1η συνεδρία της το 

2010 ενέκρινε την εισήγηση του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.  

για διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμινα-

ρίων για νέους διδάσκοντες στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Προσανατολισμού 

κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού 

έτους. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πιο πάνω 

απόφασης για το ακαδημαϊκό έτος 2012-

13 το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. διοργάνωσε τα ακόλουθα 

σεμινάρια:

26 Σεπτεμβρίου 2012 - Πρακτικές 

Πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του

3 Οκτωβρίου 2012 – Εισαγωγή στη 

χρήση Blackboard

10 Οκτωβρίου 2012 – Προχωρημένο 

επίπεδο στη χρήση Blackboard

23 & 24 Οκτωβρίου 2012 – Teaching 

and Learning in Higher Education

Στο σεμινάριο “Πρακτικές Πληροφο-

ρίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τις 

Διοικητικές Υπηρεσίες του” οι Διοικητικές 

Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ενημέρω-

σαν τους διδάσκοντες για θέματα που 

τους αφορούν σε σχέση με το διδακτικό 

και ερευνητικό τους έργο, όπως κανόνες 

φοίτησης, χρηματοδότηση έρευνας κ.ά. 

Τις παρουσιάσεις παρακολούθησαν συ-

νολικά 20 νέοι διδάσκοντες από διάφορα 

Τμήματα του Πανεπιστημίου. Όλες οι πα-

ρουσιάσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα 

του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. www.ucy.ac.cy/~kedima .

Τα 2 σεμινάρια για τη χρήση 

Blackboard παρουσίασε η Υπηρεσία 

Πληροφορικών Συστημάτων. Τα σεμινά-

ρια κάλυψαν θέματα σχετικά με τη χρήση 

του λογισμικού Blackboard, όπως παρο-

χή εκπαιδευτικού υλικού προς φοιτητές, 

δημιουργία και διόρθωση ασκήσεων κ.ά. 

Το εισαγωγικό σεμινάριο παρακολούθη-

σαν 15 διδάσκοντες, ενώ το προχωρημέ-

νο επίπεδο παρακολούθησαν 13 άτομα. 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. υποστηρίζει την Πολιτική 

Τηλεμάθησης του ΠΚ προσφέροντας εκ-

παιδευτικά σεμινάρια για εκμάθηση λογι-

σμικών τηλεμάθησης. 

Το Πρόγραμμα Προσανατολισμού 

συνεχίστηκε με το διήμερο εκπαιδευτι-

κό σεμινάριο «Teaching and Learning in 

Higher Education» στις 23 & 24 Οκτω-

βρίου 2012. Το σεμινάριο παρουσίασε η 

Δρ Kate Exley, Senior Staff Development 

Officer, University of Leeds, Consultant 

in HE, National Teaching Fellow, HEA. Το 

σεμινάριο παρακολούθησαν συνολικά 28 

διδάσκοντες.

Ν Ε Α  ΤΟ Υ  Κ Ε. Δ Ι . Μ Α .

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013
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Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, με την ευκαιρία 

της αναγόρευσης της συγγραφέως Άλκης Ζέη σε Επίτιμη Διδά-

κτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της 

Αγωγής, εξέθεσε σε ειδικές προθήκες στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 

(Καλλιπόλεως 75) από τις 7 μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2012 μέ-

ρος της εργογραφίας της που διαθέτει στη συλλογή της.

Η Ελληνίδα συγγραφέας Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα το 

1925, αλλά έζησε τα παιδικά της χρόνια στη Σάμο. Είναι αγαπη-

μένη συγγραφέας παιδιών και μεγάλων. Σπούδασε στη Φιλο-

σοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Δραματική 

Σχολή του Ωδείου Αθηνών. Το 1944 έκανε την πρώτη της εμφά-

νιση ως συγγραφέας με διήγημα στο περιοδικό «Νεανική Φωνή». 

Το 1963 γράφει το μυθιστόρημα «Το καπλάνι της βιτρίνας», το 

οποίο αποτελεί σταθμό στην παιδική λογοτεχνία, γιατί μυεί για 

πρώτη φορά τον ανήλικο αναγνώστη στον πολιτικό προβλημα-

τισμό. Το 1971 γράφει τον «Μεγάλο περίπατο του Πέτρου», που 

αναφέρεται στην κατοχή και την απελευθέρωση. Το σημαντικό 

στα ιστορικά της μυθιστορήματα είναι ότι δεν αποτελούν μια 

απλή καταγραφή ιστορικών γεγονότων, αλλά είναι ζυμωμένα 

με τα αυτοβιογραφικά βιώματα των ηρώων της. Τα βιβλία της 

έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και προτείνονται επίσης 

για ανάγνωση και για μελέτη στα σχολεία του εξωτερικού.

Τιμήθηκε με:

Βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, 1993 

Ελληνικό Κρατικό βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου, 1993

Βραβείο Εφηβικού Βιβλίου του περιοδικού «Διαβάζω», 2003

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου της, 2010

Τίτλοι που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση από την ερ-

γογραφία της:

Το καπλάνι της βιτρίνας 

Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου 

Αρβυλάκια και γόβες 

Ο θείος Πλάτων 

Μια Κυριακή του Απρίλη 

Τα παπούτσια του Αννίβα 

Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα

Θέατρο για παιδιά  

Η μωβ ομπρέλα 

Νεανική φωνή  

Η Κωνσταντίνα και οι Αράχνες της

Κοντά στις ράγιες

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΑΛΚΗΣ ΖΕΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κληρίδης Ελευθέριος, Λέκτορας, Τμήμα Επιστημών της Αγω-

γής, από 03/09/2012

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βαλανίδης Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών 

της Αγωγής, αφυπηρέτηση από 01/09/2012

Χαραλάμπους Χριστάκης, Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκη-

σης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, αφυπηρέτηση από 01/09/2012

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διομήδη Παρπούνα Έλενα, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστη-

μίου, Βιβλιοθήκη, 15/10/2012

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ

Ιωάννου Γιάννης, Λειτουργός Πανεπιστημίου με σύμβαση, Το-

μέας Συμβάσεων, 01/09/2012

Ετεοκλέους Παντελίτσα, Λειτουργός Πανεπιστημίου, ΥΕΔΣ, 

12/10/2012

Χαραλάμπους Άρτεμις, Γενικός Γραφέας, ΥΣΦΜ, 14/10/2012

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Χριστοδούλου Λάουρα, Βοηθός Γραφείου Σύντομης Διάρκειας, 

Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πρυτανεία, 30-09-2012.

ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σάββα Λαζάρω, Βοηθός Γραφείου με σύμβαση σύντομης διάρ-

κειας, ΥΑΔ, 11/09/2012

Μανώλη Ιωάννα, Βοηθός Βιβλιοθήκης με σύμβαση σύντομης 

διάρκειας, Βιβλιοθήκη, 30/09/2012

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

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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WDM Systems and Networks: 

Modeling, Simulation, Design, and 

Engineering, N. Antoniades, G. Elli-

nas, and I. Roudas (Editors), Springer, 

1st Edition, (hardback 548 pages), De-

cember 2011.

Στην σύγχρονη οικονομίας της 

γνώσης, η απαίτηση για υψηλού εύ-

ρους ζώνης υπηρεσίες ωθούμενες κυ-

ρίως από το ∆ιαδίκτυο έχει επιφέρει 

τεράστια αύξηση στις υπηρεσίες επικοινωνίας ευρείας ζώνης και 

έχει οδηγήσει σε μια ευρεία εγκατάσταση δικτύων και συστημά-

των βασισμένων στις οπτικές ίνες, οι οποίες διαθέτουν ένα ιδιαί-

τερα μεγάλο εύρος ζώνης. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη τηλε-

πικοινωνιακών δικτύων βασισμένων σε οπτικά συστήματα νέας 

γενιάς με πολυπλεξία κατά μήκος κύματος θεωρείται σήμερα ο 

πιο φτηνός και πιο αποτελεσματικός τρόπος ανάπτυξης ευρυζω-

νικών υποδομών. 

Το βιβλίο WDM Systems and Networks: Modeling, Simulation, 

Design, and Engineering μελετά όλο το φάσμα της μοντελοποί-

ησης, προσομοίωσης και σχεδιασμού των οπτικών συστημάτων 

και δικτύων. Το βιβλίο αυτό μελετά προβλήματα στο φυσικό κα-

θώς και στο λογικό επίπεδο και παραθέτει ένα μεγάλο αριθμό 

από νέες εφαρμογές για τα οπτικά συστήματα και δίκτυα. 

Αρχικά παρουσιάζονται διάφορες μέθοδοι μοντελοποίησης 

και προσομοίωσης των φαινομένων που εμφανίζονται στο φυ-

σικό στρώμα μεταφοράς των δεδομένων, των συσκευών, υπο-

συστημάτων, καθώς και συστημάτων για τηλεπικοινωνίες βασι-

σμένες στις οπτικές ίνες. Ακολουθούν διάφορες εφαρμογές τε-

λευταίου τύπου συμπεριλαμβανομένων των οπτικών διασυνδέ-

σεων, δικτύων κτηρίων μικρής εμβέλειας, δικτύων πρόσβασης 

και συστημάτων για σύμφωνη οπτική επικοινωνία. Το τελευταίο 

μέρος του βιβλίου ασχολείται με το λογικό επίπεδο και συγκεκρι-

μένα με τη δρομολόγηση και προστασία σε δίκτυα με πολλαπλές 

περιοχές καθώς και με την με δρομολόγηση και προστασία σε 

δίκτυα λαμβάνοντας υπόψη την αλληλοεπίδραση μεταξύ του 

φυσικού και λογικού στρώματος. 

Το βιβλίο απευθύνεται πρωτίστως σε ερευνητές και μηχα-

νικούς που ασχολούνται με την έρευνα και ανάπτυξη οπτικών 

τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων. Είναι επίσης ένα 

χρήσιμο βοηθητικό βιβλίο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

και τους πανεπιστημιακούς καθηγητές που ενδιαφέρονται για τα 

οπτικά τηλεπικοινωνιακά συστήματα και δίκτυα. 

Eastern Mediterranean 

Metallurgy and Metal-

work in the Second Mil-

lennium BC. Proceedings 

of an International Confer-

ence in Honour of James D. 

Muhly. V. Kassianidou και G. 

Papasavvas (επιμ.), Oxbow 

Books Publications, Oxford 

2012. ISBN 978-1-84217-453-1, 

σελ. 258.

O Καθ. James D. Muhly είναι ένας από τους διαπρεπέστερους 

ερευνητές της αρχαιολογίας και της αρχαίας ιστορίας της Ανα-

τολικής Μεσογείου. Η έρευνά του πάνω στην αρχαία κυπριακή 

μεταλλουργία και μεταλλοτεχνία αποτελεί ορόσημο για την 

ανάδειξη της πραγματικής σημασίας της Κύπρου, τόσο ως χαλ-

κοπαραγωγού χώρας όσο και ως πρωτοπόρου δυνάμεως στην 

ανάπτυξη της μεταλλουργίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αναγνωρίζοντας τη συμβολή του James D. Muhly στην κυ-

πριακή αρχαιολογία,  η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, του απένειμε το 2009 τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτο-

ρα και διοργάνωσε προς τιμήν του Διεθνές Επιστημονικό συνέ-

δριο με τίτλο ‘Eastern Mediterranean Metallurgy and Metalwork 

in the Second Millennium BC’. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος 30 

επιστήμονες από όλον τον κόσμο, που ειδικεύονται στην μεταλ-

λουργία και μεταλλοτεχνία ενός ευρύτατου γεωγραφικού πλαι-

σίου, που εκτείνεται από την Κύπρο ως το Αιγαίο και την Κρήτη 

και τη Σαρδηνία, και από την Ανατολία και την Εγγύς Ανατολή ως 

την Αίγυπτο. Οι 24 ανακοινώσεις του συνεδρίου δημοσιεύονται 

στον τόμο αυτό, που περι-

λαμβάνει κείμενα που θί-

γουν, ανάμεσα σε άλλα, την 

τεχνολογία και οργάνωση 

της παραγωγής των μετάλ-

λων, την τεχνογνωσία κατα-

σκευής μετάλλινων αντικει-

μένων, τις σχέσεις ανάμεσα 

στα κράτη της εποχής, όπως 

αυτές αντανακλώνται μέσα 

από τους μηχανισμούς δια-

κίνησης των μετάλλων, τις 

επιδράσεις της παραγωγής 

και ανταλλαγής των μετάλ-

λων στις κοινωνικές και πο-

λιτικές δομές κ.ά. 

Eastern  
Mediterranean 
Metallurgy  
and Metalwork 
in the second  
millennium BC
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Eastern Mediterranean Metallurgy 
and Metalwork

EditEd By

Vasiliki Kassianidou
and

George Papasavvas

Ancient Cyprus was an important copper producing region, as well as 
a pioneer in the development and spread of metallurgy and metalwork 
in the wider region of the Eastern and Central Mediterranean. Eastern 
Mediterranean Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium 
BC contains twenty-three papers that compare and contrast the material 
culture associated with metallurgical workshops, as well as discussing 
technological issues and their cultural and archaeological contexts. Some 
are devoted to the metallurgy and metalwork of Cyprus, presenting 
material from various sites, as well as discussing general issues of the 
production and use of copper in the Eastern Mediterranean. Others are 
dedicated to the Minoan and Aegean metal industry, to the connections 
between Sardinia and Cyprus. Moving eastwards, from Anatolia through 
the Syro-palestinian coast and Jordan and then south to Egypt, papers 
are presented which discuss the Late Bronze Age metallurgy in Alalakh, 
Ugarit, Faynan, Timna and Qantir. The trade of tin and innovation of iron 
are also included.

Originally presented at a conference in honour of James D. Muhly 
who has dedicated much of his research to Cypriot archaeology and 
metallurgy, this collection aims to be a significant contribution to Cypriot 
archaeology and the study of ancient metallurgy, as well as a worthy 
dedication to James Muhly and his work.
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