
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

τίμησε τον κορυφαίο Σκη-

νοθέτη Κώστα Γαβρά ανα-

γορεύοντάς τον σε Επίτιμο 

Διδάκτορα της Φιλοσοφικής 

Σχολής την Τρίτη, 9 Απριλίου 

2013. 

Η Φιλοσοφική Σχολή, η 

Σύγκλητος και το Συμβούλιο 

του Πανεπιστημίου Κύπρου 

αποφάσισαν ομόθυμα να 

απονείμουν την ύψιστη τιμή 

που έχουν τη δικαιοδοσία να 

απονέμουν και να αναγορεύσουν τον Κωνσταντίνο Γαβρά Επί-

τιμο Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, επειδή ο διαπρεπής 

σκηνοθέτης διεθνούς εμβέλειας, σεναριογράφος, ουμανιστής 

και διανοούμενος με βαθιά ανθρωπιστική παιδεία υπηρέτησε 

την έβδομη τέχνη με δε-

ξιοτεχνία και συνέπεια επί 

μισό αιώνα εκδηλώνοντας 

μίαν άγρυπνη πολιτική συ-

νείδηση με μάχιμο προβλη-

ματισμό και ευαισθησία 

στην πολιτική και κοινωνική 

πραγματικότητα, αφιέρωσε 

τη ζωή του στις Τέχνες και 

τα Γράμματα, στην πολιτική 

σκέψη και πράξη, εκπροσω-

πώντας επάξια τον ελληνικό 

πολιτισμό και την ελληνική 

λογιοσύνη παγκοσμίως, συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη 

της κινηματογραφικής τέχνης και αγωνίστηκε με το επίκαιρο και 

δυνατό έργο του για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη.

1Οη ΕΤηΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞη ΕΙΣ 
ΜΝηΜηΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤη

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης, το 

Πανεπιστήμιο διοργάνωσε για δέκατη συνεχή χρονιά την ετήσια 

διάλεξη στη μνήμη του σπουδαίου και δημιουργικού του συ-

μπαραστάτη Ντίνου Λεβέντη, ο οποίος συνέτεινε όσο λίγοι στην 

πρόοδο του Ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της ιδιαίτερής 

του πατρίδας, διατηρώντας έτσι ζωντανή τη μνήμη του ευπατρί-

δη της Ευρώπης, της Κύπρου και του Ελληνισμού.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 

Απριλίου παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

του Αρχιεπισκόπου, της οικογένειας Λεβέντη, πολλών αξιωμα-

τούχων, μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και πλήθους 

κόσμου, μίλησε ο Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανε-

πιστημίου Κύπρου και School Professor στο London School of 

Economics Χριστόφορος Πισσαρίδης. 

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με τίτλο «Η απασχόληση 

στην Ευρώπη μετά την κρίση», ο Νομπελίστας Καθηγητής και 

Με την πρέπουσα τιμή, αλλά και με την επισημότητα που αρ-

μόζει στο θεσμό της Απονομής του Βραβείου για την προσφορά 

στην Κοινωνία και τον Πολιτισμό τιμήθηκαν από το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και η ποιήτρια Ντίνα Κα-

τσούρη παρουσία των Πρυτανικών Αρχών, μελών της Ειδικής 

Επιτροπής Επιλογής, εκπροσώπων των Σχολών του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου, εκπροσώπων των κομμάτων, της Εκκλησίας, δη-

μάρχων, πρώην υπουργών, άλλων επισήμων, φίλων και εκτιμη-

τών του έργου τους, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε 

στις 8 Μαρτίου 2013.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνστα-

ντίνος Χριστοφίδης, σε ομιλία του αναφέρθηκε στο πολυσχιδές 

έργο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος τονίζοντας ότι μέσα από τη 
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Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου παρουσίασε 

ο Καθηγητής του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπου-

δών του Πανεπιστημίου Κύπρου, κύριος Μιχάλης Πιερής, με 

παράλληλη προβολή αποσπασμάτων από τα έργα του. Δόθηκε 

έτσι στο κοινό η ευκαιρία να γνωρίσει μέσα από τα έργα του τον 

άνθρωπο και καλλιτέχνη Κώστα Γαβρά. Σε μία παρουσίαση που 

συγκίνησε βαθιά τον τιμώμενο, ανέφερε για το πρόσωπό του: 

Με το ενδιαφέρον του μόνιμα στραμμένο στα κοινά προβλήματα 

και στις προσωπικές τραγωδίες καθημερινών ανθρώπων, συχνά 

προσεγγίζει τα θέματά του μέσα από την οπτική του ντοκιμαντέρ, 

πριμοδοτώντας την έννοια της αληθοφάνειας, αφού θέλει όχι μόνο 

να πείσει το θεατή του, αλλά και να τον ευαισθητοποιήσει πολιτικά, 

ώστε να πάψει να είναι αδρανής, ενώ γύρω του ανοίγονται καταπα-

κτές και άβυσσοι όπου χάνονται άνθρωποι, πολιτείες και χώρες.

Μεταξύ άλλων, ο κύριος Πιερής σημείωσε ότι ο Κώστας Γα-

βράς δεν είναι απλώς ένας κορυφαίος εισηγητής του πολιτικού 

σινεμά, αλλά κι ένας καίρια επικαιρικός δημιουργός, όχι γιατί 

τρέχει πίσω ή πλάι από τα γεγονότα, αλλά γιατί, όπως οι σοφοί 

του καβαφικού «Σοφοί δε προσιόντων» αφουγκράζεται έγκαιρα 

«τη βουή των πλησιαζόντων γεγονότων». Αναφέρθηκε ακόμα 

στην απίστευτη συγκυρία, να υποδεχόμαστε σε μια γονατισμέ-

νη Κύπρο το μεγάλο πολιτικό στοχαστή, δημιουργό, καλλιτέχνη, 

νιώθοντας στο πετσί μας τις αλήθειες που μας καίνε, αυτές για 

τις οποίες μας μίλησε έγκαιρα, να βλέπουμε τη συγγένεια των 

λόγων του με τη σημερινή κατάσταση της πατρίδας μας.

Κατά την αντιφώνησή του ο κορυφαίος σκηνοθέτης δήλωσε 

συγκινημένος για την παρουσία του στην Κύπρο και ανέφερε 

μεταξύ άλλων: Διεφθαρμένη από το χρήμα η ανθρωπότητα μπή-

κε στον κόσμο μίας παγκόσμιας κοινωνίας, στην οποία μόνο το 

κεφάλαιο είναι παγκόσμιο και επιβάλλει το νόμο του. Όσο καιρό το 

κεφάλαιο θα ξεπερνάει τα δικαιώματα του ανθρώπου, όσο καιρό 

ο άνθρωπος θα είναι σκλάβος του χρήματος, δεν θα υπάρξει συ-

νέχεια. Η Ευρώπη και οι νέοι της δεν θα έχουν μέλλον... Ήδη τα αν-

θρώπινα δικαιώματα είναι για τους πολλούς λόγια άδεια… Πιστεύω 

στην αντίσταση, το μόνο που πρέπει να φοβόμαστε είναι ο φόβος. 

Πιστεύω στην αντίσταση του καθενός, στην αντίσταση όλων και 

στην εφευρετικότητά μας· εκείνη που έσωσε τον ελληνισμό και την 

Κύπρο στους αιώνες. Υπάρχει κάτι αθάνατο σε εμάς. Και αυτό το 

βεβαιώνουν οι στίχοι του Κύπριου Παλληκαρίδη «Των αθανάτων το 

κρασί το ‘βρέτε σεις και πίνετε, ζωή για σας ο θάνατος κι αθάνατοι 

θα μείνετε». Και ελπίζω να μείνουμε αθάνατοι.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε και αναφερόμενος στη 

σημερινή κρίση, σημείωσε ότι ο εχθρός μας είναι τα συστήματά 

μας, οι εχθροί της δημοκρατίας και το χρήμα που έχει γίνει θρη-

σκεία. Οι άνθρωποι, ανέφερε, είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα 

για το χρήμα. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει, τόνισε, και αυτό 

είναι ζήτημα παιδείας και πολιτισμού. Υπογράμμισε δε ότι μπρο-

στά στην κρίση η Ευρώπη είναι η λύση, η οποία όμως πρέπει να 

επαναπροσδιορίσει τις αξίες της.
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Πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Οικονομίας ανέλυσε τους στρατηγικούς στόχους της Ευρώ-

πης του 21ου αιώνα, πώς σκέφτονται οι οικονομολόγοι, τις εμπειρίες κρατών και ποιοι οι κλάδοι 

απασχόλησης του παρόντος και του μέλλοντος.  Τόνισε παράλληλα ότι είναι μέσω του Πανεπι-

στημίου Κύπρου που αιτήθηκε το μεγάλο ερευνητικό του έργο διάρκειας πέντε ετών, που εξα-

σφάλισε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αξίας 2.2 εκ ευρώ, το οποίο είναι το μεγαλύτερο που έχει 

δοθεί σε οικονομολόγο. Το Ίδρυμα, τόνισε, έχει τις υποδομές και το προσωπικό που θα χρεια-

στεί για την εκπόνησή του, εργοδοτώντας μάλιστα 10 νέους και νέες τα υπόλοιπα πέντε χρόνια.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο Πρύτανης ευχαρίστησε την οικογένεια Λεβέντη 

για τη διαχρονική συμπαράστασή της τόσο προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και για την πο-

λύτιμη προσφορά της στον τόπο.

Σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε, τόνισε ο Πρύτανης, όπου τα προβλήματα είναι 

μεγάλα και πιεστικά, χρειαζόμαστε τολμηρές λύσεις που θα είναι έξω από τη συμβατική λογική.  

Ο τόπος, πρόσθεσε, έχει ανάγκη από ένα καινούργιο οικονομικό μοντέλο, μια καινούργια αρχι-

τεκτονική ανάπτυξης με επίκεντρο την πράσινη οικονομία, την κοινωνία της γνώσης, αξιοποιώ-

ντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά έργα.

Μετά το πέρας της διάλεξης και της δεξίωσης που ακολούθησε για όλους όσοι παρευρέθη-

καν στην εκδήλωση, ο Πρύτανης συνόδευσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το Μακαριότατο 

και την οικογένεια Λεβέντη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου στην οδό Αξιοθέας, 

όπου παρακολούθησαν μέρος από την πρόβα τζενεράλε του θεατρικού έργου «Το Άσμα του 

Γιοφυριού», σε διασκευή και σκηνοθεσία του Καθηγητή Μιχάλη Πιερή, προτού το Θεατρικό Ερ-

γαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου μεταβεί στην Αγία Πετρούπολη για παραστάσεις.

1Οη ΕΤηΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞη ΕΙΣ ΜΝηΜηΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤη
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λειτουργία του συμβάλλει δυναμικά στον κοινωνικό-ανθρωπι-

στικό τομέα, στην έρευνα και στην επιστήμη. Με την πρωτοπο-

ριακή του παρουσία, συνέχισε, αποτελεί υπόδειγμα οργανισμού 

διεθνώς αναγνωρισμένου στο χώρο, καθότι είναι το μεγαλύτερο 

αρχείο δοτών στον κόσμο, κατ’ αναλογία πληθυσμού. 

Στη συνέχεια ο Πρύτανης μίλησε για την ποιήτρια Ντίνα Κα-

τσούρη και τόνισε ότι θεωρείται μια από τις πιο δυναμικές πα-

ρουσίες στον κυπριακό πνευματικό χώρο. Παρόλα τα προβλή-

ματα υγείας της είναι μια ενεργός πνευματική μορφή, ορόσημο 

της δίψας για τη ζωή και την τέχνη, αποτελώντας παράδειγμα σε 

νέους με ή χωρίς αναπηρίες, η δε σημαντική ανθρωπιστική και 

κοινωνική δραστηριότητα της κας Κατσούρη στα γράμματα και 

τον πολιτισμό δεν περνά απαρατήρητη. 

Και οι δύο βραβεύσεις, κατέληξε ο Πρύτανης, αποτελούν για 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου προνόμιο, διότι οι τιμώμενοι συμβάλ-

λουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τα κοινά 

τόσο με την αστείρευτη επιθυμία τους για δημιουργία, όσο και 

με την αξιοπρόσεκτη και ανιδιοτελή τους δράση. Αποτελούν, 

πρόσθεσε, κοινωνικό καταλύτη και πηγή έμπνευσης ακαταπό-

νητης και ανιδιοτελούς προσφοράς που αναδεύει τα στάσιμα 

νερά της κοινωνίας μας, συγκεράζοντας σχέσεις αλληλεγγύης 

και πνεύματος. 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος 

Δρ Παύλος Κωστέας και η κα Ντίνα Κατσούρη, ευχαριστώντας 

το Πανεπιστήμιο για την ιδιαίτερη τιμή, αναφέρθηκαν στη συνέ-

χεια στο έργο που επιτελούν, το οποίο συνολικά συμβάλλει στην 

ποιότητα της ζωής μέσα από προσφορά που εξανθρωπίζει την 

επιστήμη καθώς και στην ενίσχυση της παρουσίας της Κύπρου 

στο διεθνή χώρο, στη λογοτεχνία, την ποίηση και τον πολιτισμό.

Η εκδήλωση περιελάμβανε προβολή σύντομης ταινίας για 

την αξιόλογη δράση του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και προβολή 

όλων των βιβλίων της κας Ντίνας Κατσούρη. Η τελετή ολοκλη-

ρώθηκε με την ανάγνωση σχετικού ψηφίσματος από τον Πρόε-

δρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Χάρη Χαρα-

λάμπους, και την παράδοση της αντίστοιχης περγαμηνής και του 

μεταλλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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Ν Ε Α

Με πρόταση του ρέκτη Δημάρχου 

Ακανθούς κ. Σάββα Σαββίδη, το Δη-

μοτικό Συμβούλιο της κατεχόμενης 

κωμόπολης αναγόρευσε ομοφώνως 

Επίτιμο Δημότη τον Καθηγητή και 

Πρόεδρο του Τμήματος Κλασικών 

Σπουδών και Φιλοσοφίας Δρα Ιωάν-

νη Ταϊφάκο. Η επίσημη τελετή αναγό-

ρευσης έγινε στην Αίθουσα Τελετών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου το Σάββατο 11 Μαΐου 2013 πριν από 

την έναρξη του Ζ΄ Συνεδρίου για την ιστορία και τον πολιτισμό 

της Ακανθούς, που ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του Διοικητή της 

ναυτικής βάσης στο Μαρί, Αρχιπλοιάρχου Ανδρέα Ιωαννίδη, του 

οποίου η σύζυγος, Μαρία Κελίρη, κατάγεται από την Ακανθού. 

Ο Δήμος Ακανθούς, που ιδρύθηκε το 1908, έχει να παρουσιά-

σει σημαντική δράση πολιτιστική και εθνική και για το λόγο αυ-

τόν έχει βραβευθεί και από την Ακαδημία Αθηνών. Στο τιμητικό 

ψήφισμα για τον Καθ. Ταϊφάκο, γραμμένο στην αρχαία ελληνική, 

που ανέγνωσε η κα Μάρω Λοΐζου Μιντίκκη, αναφέρεται ότι τιμά-

ται για τη συμβολή του στο πολιτιστικό έργο του Δήμου και γε-

νικότερα για την προσφορά του στον πνευματικό πολιτισμό και 

την Παιδεία της Κύπρου. Ο Δήμαρχος κ. Σαββίδης προσφώνησε 

τον τιμώμενο, του ενεχείρισε το ψήφισμα και αναμνηστική πλα-

κέτα, καθώς και μεταξοτυπία με γενική άποψη της κατεχόμενης 

κωμόπολης. Στην αντιφώνησή του ο 

κ. Ταϊφάκος ευχαρίστησε το Δήμαρ-

χο και το Δημοτικό Συμβούλιο, ανα-

φέροντας πως η τιμή στο πρόσωπό 

του αντανακλά σε ολόκληρο το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου, που επί μία και 

πλέον εικοσαετία προσφέρει στην 

Κύπρο Επιστήμη και Παιδεία. Ανα-

φέρθηκε, επίσης, στα επιστημονικά 

συνέδρια της Ακανθούς που εξαρχής έχει επιλεγεί να πραγμα-

τοποιούνται με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου και στο χώρο 

του, σκιαγράφησε το ανθρώπινο περιβάλλον των δημοτών που 

βιώνουν την προσφυγιά και ευχήθηκε λύση του Κυπριακού και 

επάνοδο στις πατρογονικές εστίες.

Στην τελετή παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Θεοφιλέ-

στατος Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, ο έντιμος Υπουργός 

Άμυνας κ. Φώτης Φωτίου, οι πρ. Υπουργοί κα Κλαίρη Αγγελίδου και 

Δ. Ηλιάδης, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Πρύτανης 

Καθ. Κωνστ. Χριστοφίδης και ο Αντιπρύτανης Καθ. Αθ. Γαγάτσης, η 

Πρόεδρος του Προσφυγικού Σωματείου κα Ελένη Χατζημιχαήλ και 

τα μέλη του Σωματείου, ο συγγραφέας κ. Χρ. Κελίρης, η οικογένεια 

του αείμνηστου Α. Ιωαννίδη, ακαδημαϊκό προσωπικό και φοιτητές 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και σύσσωμη η παροικία των 

Ακανθιωτών που ζουν στις ελεύθερες περιοχές.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε μέρος 

στην 20η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση 

Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε στις 

1 – 3 Μαρτίου 2013. 

Η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση, 

η οποία φιλοξενείται στο χώρο της 

Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία, 

αποτελεί τη μεγαλύτερη διοργάνωση 

που πραγματοποιείται στην Κύπρο με 

θέμα την εκπαίδευση και συνδιοργανώνεται από την Αρχή Κρατι-

κών Εκθέσεων Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 

Στην 20η Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση συμμετείχαν (με άμεση 

και έμμεση συμμετοχή) 290 συνολικά εκθέτες (πέρυσι 260) και κα-

λύφθηκε εκθεσιακός χώρος 2200 τετραγωνικών μέτρων. Ο συνολι-

κός αριθμός των επισκεπτών προσέγγισε τις 10.000. 

Φέτος συμμετείχαν 18 χώρες (πέρα της Κύπρου και της Ελλά-

δας) με άμεση ή έμμεση συμμετοχή από 163 Πανεπιστήμια και 35 

Κολλέγια. Συμμετείχαν επίσης το Γαλλικό Μορφωτικό Κέντρο και η 

Γαλλική Πρεσβεία, το Γερμανικό Ινστιτούτο “Γκαίτε” και η Γερμανική 

Πρεσβεία, το Ινστιτούτο «Cervantes» 

της Ισπανίας και η Ισπανική Πρεσβεία. 

Ιδιαίτερα σημαντική και τιμητική ήταν 

η επίσημη εκπροσώπηση ξένων χω-

ρών με τις πρεσβείες ή τα προξενεία 

τους. Τέτοια ήταν και η συμμετοχή της 

Ολλανδίας, της Δανίας, της Φινλανδί-

ας, της Ιρλανδίας, του Ισραήλ, του Κα-

ναδά, που ενημέρωσαν το κοινό για 

οτιδήποτε αφορά στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση στη χώρα τους.

Όπως κάθε χρόνο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε στην 

έκθεση με δικό του περίπτερο, το οποίο στελεχώθηκε από διοικη-

τικό και ακαδημαϊκό προσωπικό. 

Η προσέλευση επισκεπτών στην Εκπαιδευτική Έκθεση ήταν 

αθρόα. Μαθητές, κυρίως τελειόφοιτοι Λυκείου, γονείς και σύμβου-

λοι επαγγελματικού προσανατολισμού απ’ όλη την Κύπρο είχαν 

την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα σπουδών που 

προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔηΜΟΤηΣ ΑΚΑΝΘΟΥΣ Ο ΚΑΘηΓηΤηΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜηΜΑΤΟΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & φΙΛΟΣΟφΙΑΣ  
ΔΡ ΙΩΑΝΝηΣ ΤΑΪφΑΚΟΣ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤηΜΙΟ ΣΤηΝ 20η ΔΙΕΘΝη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚη ΕΚΘΕΣη ΚΥΠΡΟΥ
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει θερμά την απόφοιτό του 

Μαρίνα Βακανά, πτυχιούχο Λογιστικής, για τη βράβευσή της με 

το πρώτο παγκόσμιο βραβείο στις επαγγελματικές εξετάσεις 

του Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

(ICAEW). Η Μαρίνα Βακανά κέρδισε το Plender Prize, αφού πέ-

τυχε την υψηλότερη βαθμολογία παγκοσμίως στις εξετάσεις του 

Professional Stage το Δεκέμβριο του 2012.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επίσης συγχαίρει θερμά τις απο-

φοίτους του Χριστίνα Ροτσίδου και Νικολέττα Νεοφύτου για τη 

βράβευσή τους με τα πρώτα παγκόσμια βραβεία του ICAEW στο 

Audit and Assurance και Financial Accounting, αντίστοιχα, στις 

ίδιες εξετάσεις. 

Οι πιο πάνω διακρίσεις αποτελούν συνέχεια των επιτυχιών και 

διακρίσεων των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, με πτυ-

χίο Λογιστικής, στις απαιτητικές εξετάσεις του παγκόσμια ανα-

γνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου “Chartered Accountant”, 

που στοχεύει στη δημιουργία των διεθνών ηγετών του αύ-

ριο. Την τελευταία πενταετία, φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικών (ένα από τα δύο νεοσυσταθέντα τμή-

ματα του πρώην Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων) διακρίθηκαν με περισσότερα από 10 παγκόσμια 

βραβεία στις εξετάσεις του ICAEW. Πρόσφατα, ο Mark Spofforth, 

Πρόεδρος του ICAEW, σχολίασε τη μεγάλη αυτή επιτυχία των 

Κυπρίων φοιτητών λέγοντας: Είναι απίστευτο αποτέλεσμα! Οι 

φοιτητές στην Κύπρο συνεχίζουν να πετυχαίνουν τις υψηλότερες 

βαθμολογίες διεθνώς, αποδεικνύοντας τις ικανότητες και την απο-

φασιστικότητά τους, αλλά και την υπεροχή της εκπαίδευσης που 

διαθέτει η χώρα. 

Οι επιτυχίες αυτές των αποφοίτων του Πανεπιστημίου οφεί-

λονται σε μεγάλο βαθμό στην άριστη και πολύχρονη συνεργασία 

μεταξύ του Πανεπιστημίου, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογι-

στών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και των ελεγκτικών οίκων. Το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση, προσαρμοζόμενο στις αλλαγές και τις αυξανόμενες 

απαιτήσεις της παγκόσμιας γλώσσας των επιχειρήσεων, επιδιώ-

κοντας ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Το Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικών εύχεται σε όλους τους αποφοίτους του μία 

επιτυχημένη σταδιοδρομία. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟφΟΙΤΩΝ  
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚηΣ ΤΟΥ ICAEW

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘηΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞηΣ ΔΕΞΙΟΤηΤΩΝ ΓΙΑ φΟΙΤηΤΕΣ
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 15η σειρά μαθημάτων διεξήχθη κατά το Εαρινό Εξάμηνο 

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

κής Μέριμνας. Τα μαθήματα κάλυψαν 51 ώρες εκπαίδευσης στα 

ακόλουθα θέματα: 

1. Εισαγωγή στην MATLAB,

2. Αναζήτηση πηγών σε βάσεις δεδομένων και ετοιμασία βιβλι-

ογραφίας,

3. Εισαγωγή στην SPSS,

4. Ερωτηματοθεσία, δοκιμιακός λόγος και σύνταξη επιστημονι-

κής εργασίας στις Κριτικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες,

5. Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στη διεξα-

γωγή έρευνας και συγγραφή ερευνητικής εργασίας,

6. Αποτελεσματική χρήση της ελληνικής γλώσσας στον ακαδη-

μαϊκό λόγο,

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

τριβών και ερευνητικών αναφορών,

8. Δεξιότητες παρουσιάσεων, 

9. Πώς να βελτιώσετε την απόδοσή σας στην αξιολόγηση: τεχνι-

κές εξετάσεων και διαγωνισμάτων, και

10.  Πώς να βελτιώσετε την απόδοσή σας στην αξιολόγηση: τε-

χνικές γραφής εκθέσεων, αναφορών και εργασιών.

Σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη προσφέρθηκαν επίσης τα ακό-

λουθα σεμινάρια (7 ½ ώρες εκπαίδευσης):

11. Χρήση Ηλεκτρονικού Καταλόγου Βιβλιοθήκης: υπηρεσίες, 

συλλογές, παραρτήματα, 

12. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, 

13. Τεχνικές Αναζήτησης σε Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρη-

σης, και

14. Εργαλεία Οργάνωσης και Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Ανα-

φορών.

Από τα μαθήματα επωφελήθηκαν συνολικά 277 φοιτητές από 

διάφορα Τμήματα σε όλα τα επίπεδα σπουδών. 

Η 16η σειρά μαθημάτων θα διοργανωθεί εντός του Χειμερι-

νού Εξαμήνου 2013-14.

Για πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.

ucy.ac.cy/~kedima 

Ν Ε Α  ΤΟ Υ  Κ Ε. Δ Ι . Μ Α .
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Μια πολύ σημαντική και ταυτόχρονα πρωτοποριακή καλλι-

τεχνική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη τη Δευτέρα, 4 

Μαρτίου 2013. Τίτλος της: «Όταν η ποίηση συναντά τη μουσική: 

Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρος στον καθρέφτη». Τιμώμενες χώρες ήσαν 

η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος, τις οποίες εκπροσώπησαν οι 

ποιητές Elio Pecora, Μιχάλης Γκανάς και Μιχάλης Πιερής, οι μου-

σικοσυνθέτες Tullio Visioli, Νίκος Ξυδάκης και Κώστας Βόμβολος. 

Τo σχεδιασμό και την πραγμάτωση της εκδήλωσης είχε η 

Paola Maria Minucci, καθηγήτρια της Έδρας Νεοελληνικής Γλώσ-

σας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου La Sapienza της Ρώμης. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας 

της Ελλάδας και της Πρεσβείας της Κύπρου.

Της συνάντησης προηγήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης Πρό-

κληση στη γραμμή-από την Ελλάδα στην Ιταλία, όπου παρουσιά-

σθηκαν τα τελευταία έργα γραφικής τέχνης του Emanuele Grassi, 

ο οποίος έζησε μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας και πέθανε πρόσφατα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλοί άνθρωποι των γραμ-

μάτων και των τεχνών (ανάμεσά τους ο Mario Vitti, η Francesca 

Rizzo Nervo, ο Franco D’Intino, η Paola Giunchi και άλλοι) και με-

γάλος αριθμός φοιτητών. Χαιρετισμό απηύθηναν ο Κοσμήτορας 

της Σχολής Lettere e Filosofia, καθηγητής Roberto Nicolai, η Διευ-

θύντρια του Τμήματος Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Διαπολιτι-

σμικών Σπουδών, καθηγήτρια Francesca Bernardini, o Πρέσβης 

της Ελλάδας, κ. Μιχάλης Καμπάνης, και o Πρέσβης της Κύπρου, 

κ. Λεωνίδας Μαρκίδης.

Ο Πρέσβης της Κύπρου έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι «στην 

άνθιση της νεοελληνικής ποίησης, συνεισέφεραν και οι ποιητές 

της Κύπρου με τρόπο μη ευκαταφρόνητο» και υπογράμμισε ότι 

«από τους αρχαιοτάτους χρόνους η ποίηση υπήρξε η κυριότερη 

μορφή έκφρασης της ελληνικής γλώσσας, στην οποία γράφτη-

καν έργα σταθμοί στην ιστορία του πολιτισμού μας». 

Το κύριο μέρος της εκδήλωσης, το οποίο εισήγαγε η Paola 

Maria Minucci, ξεκίνησε με μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 

μεταξύ των τριών φιλοξενούμενων ποιητών (Γκανάς, Pecora, Πι-

ερής) και των τριών συνθετών (Ξυδάκης, Visioli και Βόμβολος). 

Έγινε μια διεισδυτική συζήτηση για το θέμα της μελοποιημένης 

ποίησης, καθώς και για τη σχέση ποίησης και μουσικής. Aυτό που 

ιδιαίτερα άρεσε στο κοινό ήταν ότι δεν επρόκειτο για ακαδημαϊκή 

συζήτηση επί του θέματος, αλλά για κατάθεση απόψεων των ίδιων 

των δημιουργών (ποιητών και μουσικοσυνθετών), οι οποίο άντλη-

σαν κυρίως από τη δική τους μακρόχρονη δημιουργική εργασία. 

Μια άλλη ιδιαιτερότητα της εκδήλωσης αποτέλεσε το γεγο-

νός ότι ο Ιταλός ποιητής Elio Pecora διάβασε στα ιταλικά ένα 

ποίημα του Μιχάλη Γκανά κι ένα του Μιχάλη Πιερή, ενώ οι δύο 

Έλληνες ποιητές ανταπέδωσαν με την ανάγνωση στα ελληνικά 

δύο ποιημάτων του Ιταλού ποιητή από την ενότητα «Εφτά ποιή-

ματα για τη Μητέρα».

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης περιελάμβανε τρεις μικρές 

συναυλίες, όπου οι τρεις μουσικοσυνθέτες παρουσίασαν ένα 

δείγμα της μουσικής δημιουργίας τους στην ποίηση των τριών 

τιμώμενων ποιητών. Τις ερμηνείες του Νίκου Ξυδάκη σε ποίηση 

Μιχάλη Γκανά υποστήριξε ο σαξοφωνίστας Δημήτρης Χουντής. 

Τις μελοποιήσεις ποιημάτων του Elio Pecora ερμήνευσε ο ίδιος ο 

συνθέτης Tullio Visioli. Τη μουσική του Κώστα Βόμβολου σε ποίη-

ση Μιχάλη Πιερή παρουσίασε ο ίδιος ο συνθέτης με τη σύμπραξη 

της ηθοποιού Μάνιας Παπαδημητρίου, ενώ η Χριστίνα Πιερή ερ-

μήνευσε συνθέσεις του Ευαγόρα Καραγιώργη από το «Χρονικό 

της Κύπρου» του Λεοντίου Μαχαιρά. Την εκδήλωση έκλεισε ο Elio 

Pecora, ο οποίος ερμήνευσε στην κιθάρα δύο τραγούδια από τη 

Νεάπολη με στίχους του μεγάλου ποιητή Salvatore Di Giacomo.

Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση του κοινού, το οποίο εξέ-

φρασε την ικανοποίησή του για το υψηλό επίπεδο της εκδήλω-

σης, την ποιότητα των συνθέσεων και των ερμηνειών, αλλά και 

των ποιημάτων που παρουσιάστηκαν. 

ΙΤΑΛΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ ΠΟΙηΣη ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚη
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Την ίδρυση Ινστιτούτου «Κομφούκιος» στο Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου για τη διδασκαλία της κινεζικής γλώσσας και του κινεζικού 

πολιτισμού συζητεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου με κινεζικά πανεπι-

στημιακά ιδρύματα. 

Αντιπροσωπεία από το Beijing Institute of Education (BIE) 

και περιφερειακές διοικήσεις του Πεκίνου πραγματοποίησε στις 

23-26 Απριλίου 2013 επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο 

πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και ΒΙΕ, 

με την οποία τα δυο ιδρύματα συμφώνησαν να προχωρήσουν 

σε διερεύνηση του ενδεχόμενου ίδρυσης Ινστιτούτου «Κομφού-

κιος» στο Πανεπιστήμιο.

Σε χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, εξέφρασε την ευαρέ-

σκειά του για την επίσκεψη, τονίζοντας τη σημασία της συνεργα-

σίας με Πανεπιστήμια της Κίνας, μιας χώρας με μεγάλη δυναμική 

σε θέματα έρευνας, πολιτισμού, αλλά και οικονομίας. Ο Αντιπρύ-

τανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής 

Μάριος Μαυρονικόλας, εξήγησε ότι η ίδρυση του Ινστιτούτου 

«Κομφούκιος» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι στρατηγικής ση-

μασίας για το Πανεπιστήμιο, καθώς, όπως ανέφερε, θα ενισχύσει 

τη διεθνοποίησή του. 

Στις επί μέρους συναντήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης συζητήθηκαν οι λεπτομέρειες για την ίδρυση του Ιν-

στιτούτου «Κομφούκιος» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και 

τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου και 

ΒΙΕ στους τομείς της έρευνας και της εκπαίδευσης. 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ η ΙΔΡΥΣη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ «ΚΟΜφΟΥΚΙΟΣ»  
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤηΜΙΟ

ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΑΚΑΔηΜΑΪΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κώστας Χατζηγιάννης, Αναπληρω-

τής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών, από 

15/03/2013

ΜΕΤΑΚΙΝηΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚηΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Φωτεινή Παναγή, Λειτουργός Πα-

νεπιστημίου, μετακίνηση από ΥΕΔΣ στο 

Γραφείο Επικοινωνίας του Τομέα Προ-

ώθησης και Προβολής στην Πρυτανεία 

από την 01-03-2013.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ

Ζαχαρίας Αριστείδου, Λειτουργός 

Πανεπιστημίου, ΠΛΗ 01/03/2013

Χριστιάνα Μυλωνά, Γενικός Γραφέας, 

ΥΕΔΣ, 01/03/2013

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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Με τη συμμετοχή Ευρωβουλευτών, 

καθηγητών και φοιτητών πραγματοποι-

ήθηκε η εκδήλωση διαλόγου πολιτικών 

με τη νέα γενιά στο πλαίσιο του έργου 

«Quo Vadis Europa?», που υλοποιούν 

το ΡΙΚ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 

Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 στην Αί-

θουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία 

με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και τον Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό 

της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ).

Τη συζήτηση άνοιξε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, δίνοντας έμφαση στις 

ευθύνες που οδήγησαν την Κύπρο στο χείλος της χρεοκοπίας και 

ακολούθως έλαβαν το λόγο οι Ευρωβουλευτές Τάκης Χατζηγε-

ωργίου, Ελένη Θεοχάρους, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Κυριάκος 

Τριανταφυλλίδης και Σοφοκλής Σοφοκλέους, οι οποίοι ανέπτυ-

ξαν τις θέσεις τους για την τροπή των πρόσφατων πολιτικών και 

οικονομικών εξελίξεων στις σχέσεις της Κύπρου με την Ευρωπα-

ϊκή Ένωση. Παρέμβαση έκανε η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΡΙΚ 

Μαρία Βασιλειάδου.

Η συζήτηση αναπτύχθηκε με τοποθετήσεις που έκαναν οι 

φοιτητές των Ομίλων Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Κοινωνιολογι-

κής Κριτικής του Πανεπιστημίου Κύπρου γύρω από τις δικές τους 

αντιλήψεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 

στον τομέα των ευκαιριών απασχόλησης. 

Η εκδήλωση, την οποία συντόνιζε ο δημοσιογράφος του ΡΙΚ 

Κυριάκος Πιερίδης, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε με θέσεις 

και αντιδράσεις των Ευρωβουλευτών και των νέων. Η συζήτηση 

οπτικογραφήθηκε από το ΡΙΚ και μεταδόθηκε το Μάιο στο πλαί-

σιο του προγράμματος «Κωδικός Ευρώπη».

«Ημέρα Γνωριμίας» υποψήφιων προπτυχιακών φοιτητών δι-

οργάνωσε η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, το Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013, στο 

Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, στην Πανεπιστημιούπολη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκατοντάδες μαθητές και γο-

νείς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα προ-

γράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο, για 

τις διαδικασίες εισδοχής, τις υπηρεσίες μέριμνας και στήριξης 

φοιτητών, καθώς και για τις ευκαιρίες επαγγελματικής απασχό-

λησης των πτυχιούχων μας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης 

έγιναν παρουσιάσεις από τους Κοσμήτορες των Σχολών και τους 

Προέδρους των Τμημάτων, καθώς επίσης και από την Υπηρεσία 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Παράλληλα, λειτουργούσε 

Ενημερωτική Έκθεση με σταθμούς πληροφόρησης για περαιτέ-

ρω ενημέρωση των επισκεπτών. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μέσα από σχετικό ερωτηματολόγιο αξιο-

λόγησης, δήλωσαν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τη συμμετοχή 

τους στην «Ημέρα Γνωριμίας», καθώς αξιοποίησαν την ευκαιρία 

για να συνομιλήσουν με το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσω-

πικό του Πανεπιστημίου, να επιλύσουν τις απορίες τους και να 

αποκομίσουν χρήσιμες συμβουλές για τη μελλοντική τους πο-

ρεία. Επιπλέον, οι υποψήφιοι φοιτητές και οι γονείς τους επεσή-

μαναν τη χρησιμότητα της πρωτοβουλίας αυτής και εκδήλωσαν 

την επιθυμία όπως η «Ημέρα Γνωριμίας» θεσμοθετηθεί σε ετήσια 

βάση. Την ικανοποίησή τους για την καλή οργάνωση, το περι-

εκτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και το περιεχόμενο των πα-

ρουσιάσεων εξέφρασαν και τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινό-

τητας, τα οποία ανέδειξαν τη σπουδαιότητα της καθιέρωσης του 

θεσμού της «Ημέρας Γνωριμίας», στοχεύοντας μάλιστα σε ακόμη 

μεγαλύτερη προσέλευση επισκεπτών στο μέλλον. 

Quo Vadis Europa?  
ΣΥζηΤηΣη ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ φΟΙΤηΤΕΣ ΜΑΣ

ηΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΨηφΙΟΥΣ φΟΙΤηΤΕΣ

8



Φ Ο Ι Τ Η Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α

Στις 29 Μαρτίου η Microsoft διοργάνωσε για τρίτη φορά στην 

Κύπρο έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους φοιτητικούς 

διαγωνισμούς τεχνολογίας, που φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια 

ζωής. Ο διαγωνισμός αυτός ενθαρρύνει τους πιο ταλαντούχους προ-

γραμματιστές στο να εργαστούν δημιουργικά και να δώσουν λύσεις 

σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην πείνα, τη φτώχεια, την 

εκπαίδευση, τον έλεγχο των ασθενειών, την υγεία, το περιβάλλον και 

άλλα κρίσιμα θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα. 

Φέτος οι ομάδες είχαν χωριστεί σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: 

Innovation, World Citizenship και Games.

Στο τελικό του διαγωνισμού συμμετείχαν 8 ομάδες. Η νικήτρια 

ομάδα θα ταξιδέψει με έξοδα της Microsoft στην Αγία Πετρούπολη 

της Ρωσίας τον Ιούλιο του 2013, για να διαγωνιστεί στον 11ο Παγκό-

σμιο Διαγωνισμό εκπροσωπώντας την Κύπρο.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η νικήτρια ομάδα είναι από το Τμή-

μα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (NudgeFromCyprus) 

και αποτελείται από τους δευτεροετείς προπτυχιακούς φοιτητές: 

Χρυσοβαλάντη Αναστασίου, Κυριάκο Γεωργίου, Χρυστάλλα Τσου-

τσούκη και Στέφανο Χριστοφόρου. Μέντορας στην ομάδα είναι ο 

υποψήφιος διδάκτορας Γιώργος Λάρκου. Η ομάδα ανέπτυξε μια και-

νοτόμο εφαρμογή, η οποία έχει ως στόχο την αντικατάσταση των 

παραδοσιακών MedicAlert βραχιολιών με έξυπνα βραχιόλια/ρολό-

για, τα οποία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία NFC είναι σε θέση 

να προσφέρουν απαραίτητες πληροφορίες για την περίθαλψη του 

ασθενούς (αλλεργίες, διάφορες παθήσεις, ομάδα αίματος κ.ά.) με 

ένα απλό άγγιγμα του κινητού στο έξυπνο βραχιόλι του ασθενούς. 

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος Πληροφορικής http://www.cs.ucy.ac.cy

Με αφορμή την ενημέρωση φοιτητών του μαθήματος ‘Εθε-

λοντισμός: Θεωρία και Πρακτική’ του Πανεπιστημίου Κύπρου για 

τον εθελοντισμό, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελο-

ντισμού (ΠΣΣΕ) συγχαίρει για ακόμη μια φορά το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου για την εισαγωγή του μαθήματος για τον εθελοντισμό στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές 

τοποθετούνται σε εθελοντικές οργανώσεις για πρακτική εθελο-

ντική εργασία, γεγονός που τους δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν 

από κοντά το έργο των εθελοντικών οργανώσεων, να ζήσουν την 

εμπειρία του εθελοντισμού, να ασκήσουν ενεργό ρόλο στην κοι-

νωνία και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες.

Το μάθημα για τον εθελοντισμό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το Σεπτέμβριο του 

2012 και ευχόμαστε σύντομα την πρωτοβουλία αυτή για εισαγω-

γή ειδικού μαθήματος για τον εθελοντισμό να αγκαλιάσουν και να 

υποστηρίξουν και τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς το 

γεγονός αυτό όχι μόνο αναβαθμίζει τον εθελοντισμό στο νησί μας 

και δημιουργεί νέους πυρήνες εθελοντικής προσφοράς, αλλά δη-

μιουργεί και ένα ξεχωριστό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και ενδιαφέ-

ρον για τον εθελοντισμό. Η εισαγωγή ειδικού μαθήματος για τον 

εθελοντισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν πάγιο αίτημα του 

ΠΣΣΕ εδώ και αρκετά χρόνια και είναι παρήγορο το γεγονός ότι 

ο εθελοντικός τομέας έχει καλούς συνεργάτες και υποστηρικτές, 

που μεριμνούν για τη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη του.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Φοιτητικής Εστίας στη βάση μιας 

μικρής κοινότητας, η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέρι-

μνας (Γραφείο Στέγασης) διοργανώνει το πρόγραμμα Βοηθοί 

Φοιτητικής Εστίας (Β.Φ.Ε.) από την έναρξη λειτουργίας της, τον 

Ιανουάριο του 2003. 

Οι Β.Φ.Ε. έχουν συγκεκριμένες ευθύνες σε θέματα όπως ευ-

ημερία και ασφάλεια ενοίκων, και επιλέγονται από το Γραφείο 

Στέγασης για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα έναντι δωρεάν 

διαμονής στη Φοιτητική Εστία. 

Αρχικά, το πρόγραμμα λειτούργησε με μόνο ένα Β.Φ.Ε. και 

από το ακαδημαϊκό έτος 2003/04 το πρόγραμμα επεκτάθηκε 

με δέκα Β.Φ.Ε. Στη συνέχεια, από το ακαδημαϊκό έτος 2004/05, 

εντάχθηκε στο πρόγραμμα ο θεσμός των Συντονιστών, όπου 

δύο από τους δέκα Β.Φ.Ε. επιλέγονται ως Συντονιστές και ανα-

λαμβάνουν επιπρόσθετα καθήκοντα συντονισμού των Β.Φ.Ε. 

Κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη, όπως και κατά το υφι-

στάμενο ακαδημαϊκό έτος 2012/13, το Γραφείο Στέγασης διεκπε-

ραίωσε με επιτυχία τους στόχους του προγράμματος, στο πλαίσιο 

του οποίου διοργάνωσε μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων. Η πιο πρό-

σφατη, το Βιωματικό Εργαστήρι με θέμα τη «Διαχείριση Χρόνου», 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία σε συνεργασία με το 

Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης της Υπηρεσίας μας, στις 6 Μαρτίου 

2013. Στόχος μας είναι με τη συνεχή προσπάθεια για αναβάθμιση 

του προγράμματος να παρέχουμε τις προϋποθέσεις για ένα υγιές 

κοινωνικό περιβάλλον στη Φοιτητική Εστία, με πρωταρχικό μας 

μέλημα την ευημερία και προσωπική ανάπτυξη των ενοίκων.

ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ φΟΙΤηΤΕΣ ΠΛηΡΟφΟΡΙΚηΣ  
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ImAgInE Cup

η ΝΙΚηΤΡΙΑ ΟΜΑΔΑ ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠηΣΕΙ ΤηΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟΝ 11Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚη

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟηΘΩΝ φΟΙΤηΤΙΚηΣ ΕΣΤΙΑΣ 
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Η Επίτροπος εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νε-

ολαίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Ανδρούλλα Βασιλείου, 

πραγματοποίησε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μια σειρά διαλέξε-

ων για τους φοιτητές του προγράμματος Σύγχρονων Γλωσσών 

και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και 

Σύγχρονων Γλωσσών.

Η πρώτη διάλεξη με θέμα «Ευρωπαϊκά θεσμικά σώματα με 

ιδιαίτερη αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κολλέγιο 

των Επιτρόπων» πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2013 και η 

δεύτερη με θέμα «Το χαρτοφυλάκιο της Επιτρόπου: εκπαίδευση, 

πολιτισμός, πολυγλωσσία και νεολαία» στις 5 Απριλίου 2013. Οι 

διαλέξεις δόθηκαν στα αγγλικά και τα ελληνικά αντίστοιχα. 

Την πρωτοβουλία της Επιτρόπου χαιρέτισε ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 

τονίζοντας τη σημασία τέτοιων υψηλού επιπέδου συναντήσεων 

για την καλύτερη κατανόηση του κόσμου που ζούμε.

Οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να θέσουν στην Επίτροπο τα 

ερωτήματα και τους προβληματισμούς τους και να έχουν μια εποι-

κοδομητική συζήτηση μαζί της πάνω στα θέματα της αμέσου επι-

καιρότητας και των ευκαιριών εργοδοσίας των νέων στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο του διεθνούς μήνα 

Γαλλοφωνίας, το Τμήμα Γαλλικών 

Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών 

σε συνεργασία με τον τομέα Γαλλι-

κής Γλώσσας του Κέντρου Γλωσσών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργά-

νωσε στις 21 Μαρτίου 2013 τη «Βρα-

διά Ταλέντων», στην οποία φοιτητές 

από διάφορα Τμήματα του Πανε-

πιστημίου Κύπρου ξεδίπλωσαν το 

ταλέντο τους στα γαλλικά σε δύο κα-

τηγορίες: δημιουργία ταινίας μικρού 

μήκους και γαλλόφωνο τραγούδι.

Οι 18 συνολικά συμμετοχές (8 

συμμετοχές στην πρώτη κατηγο-

ρία καθώς και 10 συμμετοχές στη 

δεύτερη) κρίθηκαν από πενταμε-

λή επιτροπή (η οποία απαρτιζόταν 

από τον τενόρο Μάριο Ανδρέου, 

τον παραγωγό ραδιοφωνικών προγραμμάτων Anthony642, 

τους ηθοποιούς Ξένια Ιωακείμ και Χριστόφορο Λιβέδρο και τη 

μεταφράστρια-διερμηνέα Διαμάντω Στυλιανού). Τα βραβεία 

που απονεμήθηκαν στους νικητές παραχωρήθηκαν από τους 

χορηγούς της εκδήλωσης. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν με την 

παρουσία τους ο Πρύτανης του Πα-

νεπιστημίου Καθηγητής Κωνσταντί-

νος Χριστοφίδης, η Αντιπρόεδρος 

του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών 

και Σύγχρονων Γλωσσών Αναπλη-

ρώτρια Καθηγήτρια Fabienne Baider 

καθώς και η Αναπληρώτρια Διευ-

θύντρια του Κέντρου Γλωσσών κα 

Shaunna Ioannidou. Στο καλλιτε-

χνικό κομμάτι της βραδιάς συμμε-

τείχε επίσης ο δραματικός τενόρος 

Μάριος Ανδρέου με την Άννινη Τσι-

ούτη στο πιάνο ερμηνεύοντας το 

κλασικό γαλλικό τραγούδι «Hymne 

à l’amour». Η εκδήλωση έκλεισε με 

κοκτέιλ και γαλλόφωνη μουσική από 

τον DJ Michael C. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να δώσει την ευκαιρία στους 

φοιτητές αφενός να γνωρίσουν διαφορετικές πτυχές της γαλ-

λόφωνης κουλτούρας και αφετέρου να έρθουν σε επαφή με τη 

γαλλική γλώσσα με διασκεδαστικό τρόπο.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤηΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤηΣ ΕΕ  
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΡΑΔΙΑ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜηΝΑ ΓΑΛΛΟφΩΝΙΑΣ 2013
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Πανεπιστήμιο Κύπρου και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-

στήμιο Αθηνών τίμησαν τις δύο μεγάλες Εθνικές Επετείους, της 

25ης Μαρτίου 1821 και της 1ης Απριλίου 1955. 

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 

Τρίτη, 26 Μαρτίου ήταν ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης 

Ιστορίας του Ε.Κ.Π.Α. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, ο οποίος ανέπτυ-

ξε το θέμα: «Ο δημοκρατικός χαρακτήρας των Επαναστάσεων 

του 1821 και του 1955». Ο Αναπλ. Καθηγητής, αφού εξήρε τη 

θυσία των ηρώων και ανέλυσε το χαρακτήρα των Επαναστάσε-

ων, ανέφερε ότι οφείλουμε ακόμη και τις ώρες τις δύσκολες να 

παραμείνουμε προσηλωμένοι στις θεμελιώδεις αξίες που εξακτι-

νώσαμε από την εποχή της πρώτης παλιγγενεσίας έως τις φλο-

γερές ώρες του 1955-59, έως και σήμερα: τη δημοκρατικότητα, 

την ιδέα της προόδου και τον ευρωπαϊσμό. Σε αυτές τις αξίες και 

μόνο είναι δυνατόν να βασιστούμε για την προσπάθειά μας στο 

μέλλον. Μόνο έτσι η προσπάθειά μας, όσο δύσκολη κι αν είναι, 

θα αποδειχθεί και πάλι επιτυχημένη και στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο, τόνισε ο κ. Χατζηβασιλείου.

Στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι Ελλάδα και 

Κύπρος βρίσκονται και πάλι στο μάτι του κυκλώνα: πολλοί ισχυ-

ρίζονται ότι αποτελούμε, είπε, ένα πειραματικό εργαστήρι ενός 

διεφθαρμένου και αδίστακτου διεθνούς χρηματο-πιστωτικού 

συστήματος, που χρησιμοποιεί το οικονομικό μας πρόβλημα 

ως πρώτο ανάχωμα για την οικονομική και πολιτική ομηρία της 

Ευρώπης και όχι μόνο. Η Ελλάδα, η Κύπρος και όλος ο ευρωπα-

ϊκός νότος, συνέχισε, βρίσκονται σε μια κατάσταση ακήρυκτου 

πολέμου και πρέπει και πάλι να υπερασπιστούν την εθνική τους 

κυριαρχία και την κοινωνική τους σταθερότητα. Χρειάζεται πάλι 

επιστράτευση και κοινός αγώνας, ένας αγώνας με βασικό όπλο 

αυτή τη φορά το μυαλό. Ως Έλληνες στη μακραίωνη ιστορία 

μας, πάντα βρίσκουμε τον τρόπο να ξεπερνούμε τους πολέμους, 

τις κατοχές, τις δικτατορίες, τις συμφορές και όλες τις άτυχες 

στιγμές. Είμαι βέβαιος πως και αυτή τη φορά θα νικήσουμε, θα 

διαψεύσουμε τους μύθους και τους λεγόμενους οίκους αξιολό-

γησης, θα αποδείξουμε ότι οι στατιστικές αδυνατούν να αντιλη-

φθούν και να κατανοήσουν τη θέληση του λαού μας, κατέληξε 

ο Πρύτανης.

Χαιρετισμό εκ μέρους του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθη-

νών Θεοδόση Πελεγρίνη απηύθυνε η Κοσμήτορας της Φιλοσο-

φικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., Καθηγήτρια Αμαλία Μόζερ, η οποία 

ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αισθάνεται λύπη για τις συνθήκες υπό 

τις οποίες γιορτάζονται οι επέτειοι λόγω της κρίσης που μαστίζει 

και τις δύο χώρες, αλλά κι όλο το Νότο. Οι εθνικές επέτειοι ση-

μάδεψαν την έναρξη μακρόχρονων αγώνων που οδήγησαν στη 

δημιουργία των δυο κρατών, είπε η κα Μόζερ, και καλώς γιορ-

τάζουμε τις ηρωικές πράξεις που συνδέθηκαν μαζί τους, πολλές 

από τις οποίες έχουν περάσει στη σφαίρα του θρύλου και δημι-

ουργούν τον ιστό που είναι αναπόσπαστο στοιχείο της δημιουρ-

γίας εθνικής συνείδησης. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκε το Βραβείο 

Θεμιστοκλή Δέρβη στην τεταρτοετή φοιτήτρια του Τμήματος 

Μαθηματικών, Ραφαέλλα Χριστοδούλου, η οποία έχει εξασφα-

λίσει την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση και την πιο σημαντική 

κοινωνική προσφορά κατά το 2012. Η εκδήλωση για τις εθνικές 

επετείους περιελάμβανε επίσης καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη 

χορωδία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών και από το Συγκρό-

τημα του Χορευτικού Ομίλου του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα που διοργάνωσε το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου υπό τον τίτλο Λόγος και Αντίλογος για την Επιλο-

γή και Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών: Τάσεις και Προβληματισμοί 

το Σάββατο, 13 Απριλίου 2013. 

Στην κατάμεστη αίθουσα του Κτηρίου της Πανεπιστημιούπολης 

συμμετείχαν εκτός από τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ 

και ΠΟΕΔ, αρκετοί Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης, Διευθυ-

ντές Σχολείων, Εκπαιδευτικοί, Ακαδημαϊκοί, Διδακτορικοί, Με-

ταπτυχιακοί και Προπτυχιακοί Φοιτητές, επιδεικνύοντας ζωηρό 

ενδιαφέρον στα θέματα που συζητήθηκαν από τους Συνέδρους.

Καλωσορίζοντας τους Συνέδρους και τους συμμετέχοντες, 

ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνστα-

ντίνος Χριστοφίδης, εξήρε την πρωτότυπη πρωτοβουλία διε-

ξαγωγής αυτής της ουσιαστικής συζήτησης και επεσήμανε την 

ανάγκη αναθεώρησης του υπάρχοντος συστήματος πρόσληψης, 
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επιλογής και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Τόνισε ότι το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη διοργάνω-

ση μιας τέτοιας ημερίδας μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής του 

παρέμβασης και προσφοράς στον τόπο και αναγνωρίζοντας το 

διογκούμενο πρόβλημα των αδιόριστων εκπαιδευτικών με όλες 

τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει για την παρεχόμενη παι-

δεία του τόπου.

Χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού 

ανέγνωσε η Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης Φιλολογικών 

Μαθημάτων κα Γεωργία Κούμα. Ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε, 

μεταξύ άλλων, ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση στον τόπο μας εί-

ναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τρόπο επιλογής και αξιολόγη-

σης των εκπαιδευτικών, που αποτελούν το βασικό πυλώνα της 

εκπαίδευσης. Επεσήμανε ότι απαιτείται διάλογος με τους εμπλε-

κόμενος φορείς για αναθεώρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό 

του συστήματος διορισμού των εκπαιδευτικών, που υφίσταται 

αναλλοίωτο από το 1980, καθώς και η βελτίωση του τρόπου αξι-

ολόγησης, που πρωτοεισήχθη το 1976 και εφαρμόζεται με ελά-

χιστες αλλαγές.

Εκ μέρους του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Παιδείας της Βουλής, χαιρετισμό απηύθυνε ο Βουλευτής Ευθύμι-

ος Δίπλαρος, ο οποίος τόνισε ότι μέσα από τέτοιες ημερίδες και 

συζητήσεις προκύπτουν ουσιαστικές εισηγήσεις και προτάσεις 

που καθορίζουν το μέλλον ολόκληρης της κυπριακής κοινωνίας, 

η οποία καλείται να αντικαταστήσει τις απαρχαιωμένες δομές 

της με νέα, σύγχρονα και πιο παραγωγικά θεμέλια. Πρέπει να 

εξευρεθούν λύσεις, διευκρίνισε, στην επιλογή των εκπαιδευτι-

κών, αφού οι κατάλογοι διοριστέων έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ, 

που σε αρκετές περιπτώσεις είναι ακόμα και μάταιο να προσβλέ-

πει κάποιος στην επαγγελματική του αποκατάσταση.

Στην ημερίδα έλαβαν μέρος με εισηγήσεις τους ακαδημαϊκοί 

από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Σουηδία και τη Μεγάλη Βρετανία. 

Πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών έγινε συζήτηση επί των 

εισηγήσεων και αναπτύχθηκε ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος 

μεταξύ των εισηγητών, των οργανώσεων και των συμμετεχόντων, 

τον οποίο συντόνιζε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης. Σε 

όλους όσοι παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν αυτή την αξιό-

λογη ημερίδα δόθηκαν πιστοποιητικά συμμετοχής.

Πραγματοποιήθηκε τη 

Δευτέρα, 22 Απριλίου, στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, η πα-

ρουσίαση του πεζογραφικού 

έργου της συγγραφέως Αγγε-

λικής Σμυρλή. Την εκδήλωση 

χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, Καθη-

γητής Κωνσταντίνος Χριστο-

φίδης, ο οποίος αναφέρθηκε 

στο συγγραφικό ταλέντο της 

κυρία Σμυρλή και στον έντι-

μο και ειλικρινή τρόπο με 

τον οποίο ανασταίνει μια κρίσιμη ιστορική περίοδο της Κύπρου. 

Κατά το χαιρετισμό του, τόνισε την ευθύνη των δημιουργών να 

κρατούν την κοινωνία σε εγρήγορση σε περιόδους ηρεμίας και 

κρίσης, ενώ σημείωσε «Η θύμηση της ιστορίας του τόπου, μέσα 

από τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών, μας καλεί να διαμορφώ-

σουμε ο καθένας από μας τη δική του προσωπική ιστορία, που αν 

θα την αφηγείτο η συγγραφέας θα άφηνε ένα θετικό στίγμα, μία 

νότα αισιοδοξίας και προοπτικής για το μέλλον του τόπου μας». 

Το έργο της συγγραφέως παρουσίασε η κυρία Ουρανία Ζα-

χαρίου. Η κυρία Ανδρεανή Ηλιοφώτου, Πρόεδρος της Εθνικής 

Εταιρείας Λογοτεχνών Κύπρου, παρουσίασε το τελευταίο έργο 

της κυρίας Σμυρλή με τίτλο Η Διάψευση. Στην παρουσίασή της 

ανέφερε ότι στο βιβλίο «Η 

μετατόπιση από το παρόν 

στο παρελθόν γίνεται φυσικά 

και αβίαστα, χωρίς χάσματα, 

μόνο που πρόκειται για χρόνο 

αντίμαχο, καθώς οδηγεί τον 

ήρωα στην απογοήτευση, τη 

διάψευση και την αυτοκριτι-

κή μέσα από μία νηφάλια σύ-

γκρουση». 

Στην αντιφώνησή της η 

συγγραφέας σημείωσε ότι 

η ανάγκη της να βγάλει από 

μέσα της το ασήκωτο βάρος της τραγωδίας του 1974 την οδή-

γησε στη συγγραφή. Για τη γενιά του 1955, τόσο των Τουρκο-

κυπρίων, όσο και των Ελληνοκυπρίων, είπε ότι πρόκειται για μία 

τραγική γενιά, γιατί κάθε μία είδε στο τέλος τον ενταφιασμό του 

οράματός της. 

Αυτό που οδήγησε τη συγγραφέα να γράψει το τελευταίο 

της βιβλίο ήταν, όπως ανέφερε, η θλίψη και η ανησυχία της για 

τη δραματική συρρίκνωση του αριθμού των Τουρκοκυπρίων, σε 

αντίθεση με τον αριθμό των εποίκων που παίρνει ανεξέλεγκτες 

διαστάσεις. Στο τελευταίο της βιβλίο ήθελε να στρέψει το βλέμμα 

στους ανθρώπους που, όπως είπε, «βλέπαμε αντίπαλους και που 

θεωρήσαμε ότι βγήκαν θριαμβευτές από τη σύγκρουση μαζί μας».

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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Η διάλεξη με τον πιο πάνω τίτλο παραπέμπει στο μνημειώδες 

έργο του André Malraux, Ο Εφήμερος Άνθρωπος και η Λογοτεχνία 

(1977), όπου περιγράφεται η πορεία των τεχνών και των γραμ-

μάτων ως αέναη μεταμόρφωση των εκφραστικών μέσων και 

μορφών της ανθρωπότητας. Κλείνοντας το έργο του, ο Malraux 

σημειώνει: «Με την ίδια αυστηρή συνέπεια που ο χριστιανικός πο-

λιτισμός έχει δημιουργήσει το χριστιανό, ο κραταιότερος πολιτι-

σμός του κόσμου θα έχει δημιουργήσει τον εφήμερο άνθρωπο». 

Με αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα ασχολήθηκε η διάλεξη 

που έδωσε στις 18 Απριλίου στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της 

Ομογένειας του Λονδίνου ο Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας των 

Ιδεών του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσ-

σών του Πανεπιστημίου Κύπρου Παναγιώτης Χριστιάς, ο οποίος 

ανέλυσε τις έννοιες της μορφής και της μεταμόρφωσης στο ιστο-

ρικό γίγνεσθαι και στο φαντασιακό του Δυτικού πολιτισμού για 

να φτάσουμε σε μια κατανόηση της Νεωτερικής εποχής και της 

Νεωτερικότητας, πλαίσιο στο οποίο ο Δυτικός πολιτισμός έγινε ο 

κραταιότερος του κόσμου. 

Στο κατώφλι του 21ου αι., ανέφερε ο κ. Χριστιάς, η Δύση έχει 

πλέον δημιουργήσει τον εφήμερο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που 

βιώνει την αβεβαιότητα ως «αντικειμενική» αδυναμία πρόβλεψης 

της υποκειμενικής του πορείας και τον ύστατο κίνδυνο, την κατα-

στροφή της ιστορικής του εμπειρίας, ως αδυναμία εναρμόνισης 

του ατομικού του βιώματος (Erlebnis) με τις μορφές συλλογικής 

εμπειρίας (Erfahrung). Η βιομηχανοποίηση της επικοινωνίας και 

των πολιτισμικών μορφών ανταλλαγής εμπειριών οδηγεί αναπό-

φευκτα στη μηχανική – και μηχανοποιημένη – αντίδραση των μα-

ζών στα διαρκή σοκ που τις κατακλύζουν. Η Νεωτερικότητα έχει 

φτάσει στην ώριμη περίοδό της στη Δύση: το δημιούργημά της, ο 

εφήμερος άνθρωπος, είναι πλέον απόλυτα ανοικτό στο καινούριο 

και στο διαφορετικό, ατενίζει το παρόν και το μέλλον του χωρίς 

πρόληψη ή προκατάληψη, αλλά και χωρίς απαίτηση ή προσδοκία. 

To 3ο UNICA PR & Communications Workshop με τίτλο Added 

Value of a University PR & Communication Officer φιλοξένησε το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 18-19 Απριλίου 2013. Στο Συνέδριο 

συμμετείχαν 18 υπεύθυνοι επικοινωνίας από 11 χώρες. Συγκε-

κριμένα, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ειδικό σεμινάριο 

για την Επικοινωνία της Επιστήμης και για το πώς μπορούν να 

γνωστοποιήσουν επιτυχώς μία ερευνητική επιτυχία σε διαφορε-

τικά ακροατήρια, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν και οι εξής 

εισηγήσεις:

1. Success factors for a university PR & Communication team  by 

Emma LEECH, Director of Marketing, Communications and 

Recruitment, University of Nottingham

2. Student Recruitment Campaigns at Copenhagen University 

from 2010 to present,University of Copenhagen 

3. Internal & External Campaigns at UNIL. A bridge between society 

and University, Université de Lausanne 

4. VUB Alumni recruitment campaign , Vrije Universiteit Brussel 

5. Fundraising Campaign, Worlds Questions/Kings Answers, Kings 

Worldwide 

6. Science Communication in the eyes of a researcher, Πανεπιστή-

μιο Κύπρου

Όπως σημείωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου κατά 

την έναρξη του Συνεδρίου, η στελέχωση του Γραφείου Επικοινω-

νίας ενός πανεπιστημίου είναι πολύ σημαντική, αφού μέσω των 

υπηρεσιών που παρέχει μπορούμε να επιτύχουμε στόχους όπως εί-

ναι η προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπέδου, η προσέλκυση χρη-

ματοδοτήσεων, η τοπική και διεθνής αναγνώριση της εμπειρογνω-

μοσύνης των μελών του ακαδημαϊκού του προσωπικού καθώς και η 

γνωστοποίηση των επιτυχιών μας σε διάφορα ακροατήρια.

Τα πορίσματα του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν, μεταξύ άλ-

λων, από την υπεύθυνη του Γραφείου Επικοινωνίας του Πανεπι-

στημίου Κύπρου Κατερίνα Νικολαΐδου κατά το ετήσιο Συνέδριο 

του European Organization for University Communications and 

Public Relations Officers που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπι-

στήμιο του Κεντ τον Ιούνιο του 2013.
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 4η Ημερίδα Πληροφορικής 

για μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, η οποία έλαβε χώρα 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013. Την 

ημερίδα παρακολούθησαν 108 μαθητές και 5 συνοδοί καθηγη-

τές. Οι μαθητές προέρχονταν από Λύκεια (Δημόσια και Ιδιωτικά) 

και Τεχνικές Σχολές από όλες σχεδόν τις επαρχίες της Κύπρου.

H Ημερίδα Πληροφορικής διενεργήθηκε στο πλαίσιο των 

τακτικών δραστηριοτήτων του Τμήματος Πληροφορικής (www.

cs.ucy.ac.cy) για την ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας σχε-

τικά με τις εξελίξεις που προσφέρει η Επιστήμη της Πληροφορι-

κής και διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδεί-

ας και Πολιτισμού και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Πληροφορικής. 

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν το Ίδρυμα European Computer 

Driving License – ECDL και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Την εκδήλω-

ση υποστήριζε επίσης ο Οργανισμός Association for Computing 

Machinery – Τοπικό Παράρτημα Κύπρου. 

Βασικός σκοπός της ημερίδας ήταν να προσφέρει στους μα-

θητές, δηλαδή το μελλοντικό ανθρώπινο επιστημονικό δυναμι-

κό της Κύπρου, μια περιήγηση στο θαυμαστό κόσμο της Επιστή-

μης της Πληροφορικής καθώς και να τους πληροφορήσει για τις 

επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η επιστήμη αυτή. 

Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Τμή-

ματος Πληροφορικής, Καθηγητής Μάριος Δικαιάκος. Κατά τη 

διάρκεια της ημερίδας δόθηκε διάλεξη από τον Αναπληρωτή 

Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής Γιάννο Σαζεΐδη για την 

Επιστήμη της Πληροφορικής. 

Ακολούθως, ο κ. Μιχάλης Τορτούρης, Επιθεωρητής Πλη-

ροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού, ανάλυσε τις προοπτικές και το ρόλο του καθηγητή 

Πληροφορικής, ενώ ο κ. Πανίκος Μασούρας, Γραμματέας του 

Δ.Σ. του Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής, μίλησε για τις 

επαγγελματικές προοπτικές σε θέματα Πληροφορικής με γνώ-

μονα την Κυπριακή και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν επιδείξεις τεχνολογικών εφαρ-

μογών και παρουσιάσεις εργασιών από φοιτητές του Τμήματος 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, που υλοποιήθηκαν 

στο πλαίσιο είτε κάποιου μαθήματος είτε κάποιου ερευνητικού 

έργου, στα ερευνητικά εργαστήρια και στις αίθουσες διδασκα-

λίας του Τμήματος. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζή-

τηση των μαθητών με φοιτητές του Τμήματος. Απονεμήθηκαν 

διπλώματα παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος Πληροφορικής http://www.cs.ucy.ac.cy

Μια ενδιαφέρουσα διάλεξη για το Νίκο Καζαντζάκη «ταξιδευ-

τή» δόθηκε στις 21 Μαρτίου στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του θε-

σμού του Ελεύθερου Πανεπιστημίου που διοργανώνει το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με την εκεί Ελληνική Κυπριακή 

Αδελφότητα. Ομιλήτρια ήταν η Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελλη-

νικής Φιλολογίας στο Τμήμα ΒΝΕΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου 

κυρία Αφροδίτη Αθανασοπούλου. 

Στόχος της διάλεξης ήταν να αναδειχθεί η σημασία των τα-

ξιδιών και των ταξιδιωτικών βιβλίων του Νίκου Καζαντζάκη για 

την κοσμοθεωρία του και στο σύνολο του έργου του. Η ομιλία 

επικεντρώθηκε κυρίως στα ταξίδια του Καζαντζάκη στην Κύπρο 

(το 1926) και στην Αγγλία (το 1939 και το 1946), όπως επίσης 

στην εμπλοκή του Καζαντζάκη στο κυπριακό πρόβλημα στα 

μέσα της δεκαετίας του 1950, παραμονές του αντιαποικιοκρατι-

κού ενωτικού Αγώνα ’55-’59. 

Η στράτευση του Καζαντζάκη στην κυπριακή υπόθεση απο-

δεικνύεται κυρίως από ένα κείμενο του Κρητικού συγγραφέα 

πριν το θάνατό του (δημοσιευμένο στη Νέα Εστία το 1954), ενι-

σχύεται ωστόσο δραστικά από την εμπλοκή των πνευματικών 

κληρονόμων του έργου του, της γυναίκας του Ελένης και του 

θετού γιου της και εκδότη-επιμελητή των καταλοίπων του συγ-

γραφέα Πάτροκλου Σταύρου, στις επόμενες φάσεις του κυπρια-

κού μετά το θάνατο του Καζαντζάκη. Η ολόψυχη συμμετοχή της 

Ελένης στο δράμα των Ελλήνων Κυπρίων συνδέεται κυρίως με 

τις διακοινοτικές ταραχές του ΄63-΄64 (ιδίως με τα γεγονότα της 

Τηλλυρίας), ενώ η πολιτική και εκδοτική δράση του Πάτροκλου 

Σταύρου συμπίπτει με την Εισβολή του ’74. Τον τραγικό απόηχο 

αυτών των γεγονότων απηχεί, εξάλλου, η ελληνική –και «οριστι-

κή»– έκδοση του Ασυμβίβαστου, της πιο εγκεκριμένης βιογραφί-

ας για τον Καζαντζάκη, συνταγμένης από τη γυναίκα του Ελένη 

και εκδομένης για πρώτη φορά στη Λευκωσία το 1977.

4h hmEΡΙΔΑ ΠΛηΡΟφΟΡΙΚηΣ ΓΙΑ ΜΑΘηΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

ΟΨΕΙΣ ΤηΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤηΣ ΚΥΠΡΟΥ  
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑζΑΝΤζΑΚη
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Με κάτι πολύ πρωτότυπο ασχολήθηκε το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου το Σάββατο, 20 Απριλίου 2013. Στο Κέντρο Κοινωνικών 

Δραστηριοτήτων φιλοξενήθηκε η εκδήλωση του Συνδέσμου 

ΚΕΝΘΕΑ Λευκωσίας «Ποδηλατώ ενάντια στις εξαρτήσεις», η 

οποία συνδιοργανώθηκε μαζί με τους Δήμους Αγλαντζιάς, Γερί-

ου και Λατσιών. Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών, 

των νέων και των ενηλίκων στο κοινωνικό πρόβλημα των εξαρ-

τησιογόνων ουσιών.

Οι ποδηλατιστές-δημότες εκκίνησαν από διάφορα σημεία 

των Δήμων τους νωρίς το πρωί, καταλήγοντας στους χώρους του 

Πανεπιστημίου. Εκεί πέρασαν ευχάριστα το πρωινό, παρακολου-

θώντας χορούς και τραγούδια. Έλαβαν μέρος η παιδική χορωδία 

του Δήμου Αγλαντζιάς, ο Λαογραφικός Όμιλος «Ακρίτες Γερίου», 

το Ανοικτό Σχολείο Λατσιών και ο Μουσικός Όμιλος «Τερψιχο-

ρία» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο χώρο της εκδήλωσης πέρα 

από το παιχνίδι με τα φουσκωτά, τα παιδιά ψυχαγωγήθηκαν με 

τη ζωγραφική προσώπου από επαγγελματίες και απόλαυσαν 

άφθονο παγωτό από την Εταιρεία Nestlé, η οποία προσέφερε 

δωρεάν παγωτά και ποτά σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Της εκδήλωσης προηγήθηκαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο 

του ΚΕΝΘΕΑ Λευκωσίας κ. Λευτέρη Κόκκινο, το Δήμαρχο Αγλα-

ντζιάς κ. Κώστα Κόρτα, το Δήμαρχο Λατσιών κ. Παναγιώτη Κυ-

πριανού, το Δήμαρχο Γερίου κ. Αργύρη Αργυρού, τον Πρόεδρο 

του ΚΟΑ κ. Πάμπο Στυλιανού, που ήταν ο κύριος χορηγός της 

εκδήλωσης, και του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής κ. Ησα-

ΐα. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνστα-

ντίνος Χριστοφίδης, κάνοντας θεαματική είσοδο πάνω σε ένα 

υπερσύχρονο ποδήλατο, ευχήθηκε η εκδήλωση αυτή να γίνει 

θεσμός. Τόνισε ότι μπορεί κάποιοι να μας έχουν κάμει τη ζωή πο-

δήλατο, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να αντιμαχόμαστε ενάντια 

στο κατεστημένο. 

Τα ποδήλατα που χρησιμοποιήθηκαν από τους Σταθμούς 

Αγλαντζιάς και Λατσιών είχαν παραχωρηθεί δωρεάν από τη Δια-

δημοτική Εταιρεία Ποδηλάτων Λευκωσίας.

Ο Δρ. Nigel G. Wilson, Καθη-

γητής της Αρχαίας Ελληνικής 

Φιλολογίας του Lincoln College 

της Οξφόρδης, ένας από τους 

πλέον διακεκριμένους καθη-

γητές Κλασικής Φιλολογίας της 

εποχής μας, αναγορεύθηκε σε 

Επίτιμο Διδάκτορα της Φιλο-

σοφικής Σχολής. Η τελετή ανα-

γόρευσης πραγματοποιήθηκε 

την Παρασκευή, 17 Μαΐου 

2013 στο κτήριο της Υπάτης 

Αρμοστείας της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας στο Λονδίνο. Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου, 

τον καθηγητή Wilson περιένδυσε με την τήβεννο του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου ο Πρύτανης Καθ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ενώ 

ο Πρόεδρος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, 

Καθηγητής Ιωάννης Ταϊφάκος (που είχε υποβάλει και την πρότα-

ση αναγόρευσης) παρουσίασε την προσωπικότητα και το έργο 

του τιμωμένου. Ο Καθ. Wilson, ο οποίος έχει εκδώσει, μεταξύ των 

άλλων, σε κριτικές εκδόσεις τις 

τραγωδίες του Σοφοκλή και τις 

κωμωδίες του Αριστοφάνη στη 

σειρά της Οξφόρδης και έχει 

μελετήσει εκτενώς τη χειρό-

γραφη παράδοση πολλών κλα-

σικών κειμένων, μετά την αντι-

φώνησή του έδωσε διάλεξη με 

θέμα την ανακάλυψη του πα-

λίμψηστου κώδικα του Αρχιμή-

δη, ο οποίος διέσωσε τρία νέα 

έργα του Έλληνα μαθηματικού. 

Στην τελετή της αναγόρευσης, 

που τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 

και Μ. Βρετανίας κ.κ. Γρηγόριος και ο Ύπατος Αρμοστής κ. Αλ. 

Ζήνων, παραβρέθηκε και ο Αναπλ. Καθηγητής της Αρχαίας Ελ-

ληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Δρ. Γεώργιος Ξενής, που αυτό 

το εξάμηνο βρίσκεται με σαββατική άδεια στην Οξφόρδη. Παρέ-

στησαν, επίσης, μέλη της παροικίας στο Λονδίνο, δημοσιογρά-

φοι και πνευματικοί άνθρωποι. 

ΠΟΔηΛΑΤΩ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤηΣΕΙΣ

Ο ΚΑΘ. n.g. WILson ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΤηΣ φΙΛΟΣΟφΙΚηΣ ΣΧΟΛηΣ
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Tις πύλες του στο κοινό και σε εκπροσώπους των ΜΜΕ 

άνοιξε επίσημα την περασμένη εβδομάδα το Ερευνητικό Εργα-

στήριο Χαρακτηρισμού Παραδοσιακών Υλικών «ΛΗΔΡΑ» του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της ανοικτής 

ημέρας γνωριμίας, που πραγμα-

τοποιήθηκε την περασμένη Παρα-

σκευή, 17 Μαΐου 2013, οι επισκέπτες 

είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν 

στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου, 

το οποίο στεγάζεται προσωρινά στη 

Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου – 

Κτήριο Αρσαλίδου (Γωνία Βηθλεέμ 

και Βίτωνος), και να ενημερωθούν 

από τους ερευνητές που απασχολού-

νται σε αυτό για τις τρέχουσες ερευ-

νητικές δραστηριότητές του. Χαιρε-

τισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο 

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήμα-

τος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και 

Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Δρ. Ιωάννης Ιωάννου και η κα Εύη 

Φιούρη, εκ μέρους του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Στόχος του ερ-

γαστηρίου είναι να συμβάλει στην προστασία της πολιτιστικής 

και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, μέσω του χαρακτηρισμού 

των δομικών υλικών των μνημείων της Κύπρου και της μελέτης 

της παθολογίας αυτών λόγω διαφόρων φαινομένων διάβρω-

σης.

Το εργαστήριο ΛΗΔΡΑ ιδρύθηκε το 2010 με χρηματοδότη-

ση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δόθηκε στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περι-

βάλλοντος) μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (Δέσμη 

2008 – Έργο ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΝΕ-

ΚΥΠ/0308/17). 

Το εργαστήριο είναι πλήρως εξο-

πλισμένο με σύγχρονα αναλυτικά 

όργανα υψηλής τεχνολογίας  για τη 

διενέργεια αναλύσεων σε δείγματα 

δομικών υλικών με στόχο τον προσ-

διορισμό των φυσικών, μηχανικών, 

χημικών, ορυκτολογικών και θερμι-

κών τους ιδιοτήτων. Διαθέτει επίσης 

μικροσκόπια υψηλής ευκρίνειας για 

παρατηρήσεις δειγμάτων.

Η ερευνητική ομάδα του εργαστη-

ρίου αποτελείται από πολιτικούς μη-

χανικούς, αρχιτέκτονες, γεωλόγους 

και συντηρητές, οι οποίοι ασχολού-

νται ενεργά με τη μελέτη και το χα-

ρακτηρισμό μιας ευρείας γκάμας δο-

μικών υλικών, όπως κονιάματα, δομικοί λίθοι και ωμόπλινθοι . 

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου δεν περιορίζονται στην 

ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά επεκτείνονται και 

σε συνεργασίες με τοπικούς φορείς, όπως ο Δήμος Λευκωσίας 

(Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο Λευκωσίας) και τα Τμήματα Αρχαι-

οτήτων και Πολεοδομίας και Οικήσεως (Κλάδος Διατήρησης 

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς). Συγκεκριμένα, το εργαστήριο 

συμμετέχει ενεργά σε εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης 

μνημείων και παραδοσιακών οικοδομών.

ΕΡΓΑΣΤηΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤηΡΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «ΛηΔΡΑ»

Συνεχίζεται στη σελίδα 17

Η εκδήλωση της Ανθρώπινης Βιβλιοθήκης που διοργανώθηκε 

από το Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης της Υπηρεσίας Σπουδών 

και Φοιτητικής Μέριμνας σε συνεργασία με την ομάδα εθελο-

ντών της οργάνωσης «Νεολαία για Ανταλλαγή και Κατανόηση», 

στην Πανεπιστημιούπολη, στις 4 Μαρτίου 2013 και ώρα 16:00 – 

19:00, μπορεί να χαρακτηριστεί ως άκρως επιτυχημένη, αφού η 

προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία! Πλήθος φοιτητών αλλά 

και ανθρώπων από διάφορους επαγγελματικούς τομείς κατέ-

κλυσαν τη μικρή, όπως αποδείχθηκε, αίθουσα της εκδήλωσης, 

για να συνομιλήσουν με τους ανθρώπους – «βιβλία». Η ομάδα 

εθελοντών της οργάνωσης «Νεολαία για Ανταλλαγή και Κατανό-

ηση» μαζί με τους υπεύθυνους υπερέβαλαν εαυτούς, λόγω της 

αθρόας συγκέντρωσης προσκεκλημένων, και κατάφεραν να πε-

τύχουν μία εξαιρετική οργάνωση κινούμενοι με άψογο επαγγελ-

ματισμό. Μια μικρή συνομιλία με τους παρευρισκόμενους έδειξε 

ότι οι ίδιοι παρέμειναν κάτι περισσότερο από ικανοποιημένοι, 

τόσο από τις εμπειρίες τους μέσω της συνομιλίας με τα ανθρώπι-

να βιβλία, όσο και από το οργανωτικό πλαίσιο του event. 

Ώρα 19:00: Η εκδήλωση φτάνει στο τέλος της, όμως κανένας 

δε δείχνει πρόθυμος να αποχωρήσει! Το τελικό μήνυμα είναι ότι 

τέτοιες δράσεις μπορούν να αποβούν καθοριστικής σημασίας 

στην αποδοχή του ‘διαφορετικού’ από την κοινωνία. Η μεγάλη 

απήχηση της πρωτότυπης αυτής εκδήλωσης αφήνει υποσχέσεις 

για τη διοργάνωση κι άλλων παρόμοιων εκδηλώσεων στο προ-

σεχές μέλλον. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι με την Υπηρεσία 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για περισσότερα! 

Για περισσότερες πληροφορίες για την «Ανθρώπινη Βιβλιοθή-

κη», επικοινωνήστε με το Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης στην 

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, τηλ. 2289 4053, counseling@ucy.ac.cy 

η «ΑΝΘΡΩΠΙΝη ΒΙΒΛΙΟΘηΚη» ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤηΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Πρόσφατα, ομάδα ερευνητών 

του εργαστηρίου, αποτελούμενη 

από τον Υπεύθυνο Ακαδημαϊκό 

Δρα Ιωάννη Ιωάννου και τους 

Δρ. Λούκα Πέτρου και Μαγδαλη-

νή Θεοδωρίδου, συμμετείχε στις 

εργασίες συντήρησης της εκκλη-

σίας της Παναγίας στην Κοφίνου, 

καθώς επίσης και σε προκαταρ-

κτικές δειγματοληψίες και ελέγ-

χους που πραγματοποιήθηκαν 

στο πλαίσιο της προσπάθειας 

αναστήλωσης της εκκλησίας της 

Αγίας Μαρίνας στη νεκρή ζώνη 

μεταξύ των χωριών Αθηένου, Λύ-

μπια και Λουρουτζίνα.

Παράλληλα, σε συνεργασία 

με τα Τμήματα Αρχαιοτήτων και 

Πολεοδομίας και Οικήσεως (Κλάδος Διατήρησης της Πολιτιστι-

κής Κληρονομιάς), στο εργαστήριο βρίσκεται σε πλήρη εξέλι-

ξη μια προσπάθεια πολύπλευρης μελέτης, χαρακτηρισμού και 

αναπαραγωγής των ιστορικών και προϊστορικών κονιαμάτων 

της Κύπρου. Η μελέτη αυτή στοχεύει στην παραγωγή κατάλλη-

λων νέων κονιαμάτων αποκατάστασης των μνημειακών κατα-

σκευών του νησιού. Τα προκαταρκτικά ευρήματα της εν λόγω 

έρευνας, τα οποία επιβεβαιώνουν την πρώτη χρονικά χρήση 

κεραμικού σε κονιάματα, δημοσιεύθηκαν πρόσφατα σε διεθνές 

περιοδικό, μετά από διαδικασία κρίσης. 

 Η δραστηριότητα του εργαστηρίου ΛΗΔΡΑ επεκτείνεται 

επίσης, πέρα της μελέτης των παραδοσιακών υλικών, και στο 

γενικότερο χαρακτηρισμό τοπικών υλικών και πρώτων υλών. 

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών (Τεχνικές Υπηρε-

σίες), τα Τμήματα Γεωλογικής Επι-

σκόπησης και Δημοσίων Έργων 

(Κεντρικό Εργαστήριο) και τον 

Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίη-

σης (Τ.Ε. 02 για Αμμοχάλικα), οι 

ερευνητές Ρεβέκκα Φούρναρη 

και Δημήτρης Βατυλιώτης μελε-

τούν τα χαρακτηριστικά και τις 

ιδιότητες των αμμοχάλικων της 

Κύπρου, προκειμένου να προσ-

διοριστεί η καταλληλότητά τους 

για χρήση στην παραγωγή κονι-

αμάτων και σκυροδεμάτων. Το 

εργαστήριο, σε συνεργασία με 

το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Μωσα-

ϊκών και Μαρμάρων, είχε επίσης 

συμμετάσχει σε μια προσπάθεια 

που ως στόχο είχε τον πλήρη χα-

ρακτηρισμό των φυσικών δομι-

κών και διακοσμητικών λίθων της Κύπρου.   

Παράλληλα με τις πιο πάνω δραστηριότητες, το εργαστήριο 

ΛΗΔΡΑ συμμετέχει ενεργά και σε άλλα τοπικά και διεθνή ερευ-

νητικά προγράμματα και αναπτύσσει διαρκώς διεθνείς συνερ-

γασίες. Μελλοντικά, το εργαστήριο θα συμβάλει και στις δρα-

στηριότητες που θα αναπτυχθούν στο νησί μας στον τομέα της 

Μηχανικής Πετρελαίων, καθώς η φύση του εξοπλισμού του το 

καθιστά αντάξιο εργαστηρίων του εξωτερικού που ασχολού-

νται με τον προσδιορισμό των λιθολογικών και πετροφυσικών 

χαρακτηριστικών διατρηθέντων γεωλογικών σχηματισμών.

Το Έργο ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ/ΝΕΚΥΠ/0308/17 συγχρηματοδο-

τείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Προώθησης 

Έρευνας

ΕΡΓΑΣΤηΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤηΡΙΣΜΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ «ΛηΔΡΑ»

Συνεχίζεται από τη σελίδα 16

Η ποιητική γενιά του ’74 

στην Κύπρο. Η γενεαλογία και 

η έκφραση της αμφισβήτη-

σης, Γιάννης Η. Ιωάννου, Άρης 

Μαραγκόπουλος (επιμ.), Πανε-

πιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου, 

Λευκωσία, 143 σελ., 2013. 

ISBN: 978-9963-700-27-1

Η παρούσα μελέτη πραγ-

ματεύεται τη θεματική της 

αμφισβήτησης στη σύγχρονη 

κυπριακή ποίηση. Εισαγωγικά, 

εξετάζονται ενδεικτικά κείμενα μεταιχμιακών ποιητών και, στη 

συνέχεια, σχολιάζονται και αναλύονται κείμενα μιας κατηγορίας 

ποιητών, της λεγόμενης Γενιάς του ’74, που εκφράζουν τη διά-

ψευση, τη διαμαρτυρία, την αμφισβήτηση σε ύφος που κυριαρ-

χεί η τολμηρότητα, η προκλητικότητα και ο σαρκασμός σε σχέση 

με τα οριακής σημασίας γεγονότα του 1974. Επιχειρείται, επίσης, 

η σκιαγράφηση της υφολογικής εξέλιξης της ποιητικής γραφής 

της συγκεκριμένης κατηγορίας ποιητών. Το υλικό που περιλαμ-

βάνεται στη μελέτη αφορά κυρίως στην πρώιμη παραγωγή της 

Γενιάς αυτής και επιχειρεί να αναδείξει τα ιδιαίτερα στοιχεία που 

διαμορφώνουν τη θεματολογία και την αισθητική της ποιητικής 

γραφής της υπό συζήτηση περιόδου. Τέλος, επιχειρείται η απο-

κατάσταση της σχέσης των κειμένων αυτών με το πολιτισμικό 

περιεχόμενο των κινημάτων διαμαρτυρίας και αμφισβήτησης 

του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα ανά το παγκόσμιο.

Ε Κ ΔΟ Σ Ε Ι Σ
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ΑΥΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ηΜΕΡΑ ΕΝηΜΕΡΩΣηΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘηΤΟΠΟΙηΣηΣ
Ο όρος «αυτισμός» προέρχεται ετυμολογικά από την ελληνι-

κή λέξη «εαυτός» και δηλώνει την απομόνωση ενός ατόμου στον 

εαυτό του. Ο αυτισμός είναι μια εκ γενετής, ισόβια, αναπτυξιακή 

διαταραχή, η οποία προκαλείται από μια εγκεφαλική δυσλει-

τουργία. 

Τα άτομα με αυτισμό παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστι-

κά, όπως ελλείμματα κοινωνικών δεξιοτήτων με δυσκολία στη 

διαμόρφωση συναισθηματικών σχέσεων, ιδιόμορφη γλωσσική 

ανάπτυξη με περιορισμένη ανάπτυξη λόγου, στερεότυπη συ-

μπεριφορά, όπως εμμονή στη διατήρηση της ίδιας αλληλουχίας 

κατά την εκτέλεση ορισμένων δραστηριοτήτων της καθημερι-

νής ζωής. Παρόλα αυτά, παρουσιάζουν ξεχωριστές ικανότητες, 

προσαρμόζονται στον αυτιστικό τρόπο σκέψης και στην αυτιστι-

κή κουλτούρα και προοδεύουν με την παράδοξη «ευφυΐα» τους. 

Υπολογίζεται ότι 67 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είναι 

άτομα με αυτισμό. Ο αυτισμός παρουσιάζεται σε όλες τις φυλετι-

κές και κοινωνικές ομάδες, ενώ τα αγόρια έχουν τέσσερις φορές 

μεγαλύτερη πιθανότητα να προσβληθούν από ότι τα κορίτσια. 

Σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία, η πρώιμη θεραπευτική και 

εκπαιδευτική παρέμβαση κατά την παιδική ηλικία μπορεί να 

βελτιώσει σημαντικά την ικανότητα αντίληψης, το δείκτη νοη-

μοσύνης, την ικανότητα κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοι-

νωνίας του ατόμου. 

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος 

πρόληψης ή θεραπείας του αυτισμού, σε ορισμένες περιπτώσεις 

η αναπτυξιακή πορεία του ατόμου και η απόκτηση ικανοτήτων 

μπορεί να είναι θεαματική, με αποτέλεσμα τα αυτιστικά άτομα 

να διαπρέπουν επαγγελματικά και κοινωνικά. 

Τα άτομα με αυτισμό έχουν ανάγκη για αποδοχή. Αν το φάσμα 

του αυτισμού γίνει κατανοητό και αποδεκτό από την ευρύτερη 

κοινωνία, τα αυτιστικά άτομα θα έχουν τη στήριξη που χρειά-

ζονται, για να απολαμβάνουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα 

και να έχουν ίσες ευκαιρίες κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης 

χωρίς διακρίσεις.

Βιβλιογραφία:  Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου. Διαθέ-

σιμο στο: www.autismsociety.org.cy. Γκόλτσιου, Κ. (2013) Το παιδί 

με αυτιστική διαταραχή είναι ένα ξεχωριστό παιδί. Διαθέσιμο στο: 

www.gkoltsiou.gr. Αυτισμός: Θεραπευτική εκπαιδευτική αντιμετώ-

πιση. (2011) Διαθέσιμο στο: www. Farmakeutikoskosmos.gr. Ελ-

ληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων. Διαθέσιμο στο: 

www.autismgreece.gr. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Οι γονείς και 

τα αδέρφια των παιδιών με αυτισμό. Διαθέσιμο στο: reader.ekt.gr

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

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής (ΦΒ) Τεχνολογίας και η Μονάδα 

Ενεργειακής Αειφορίας του Πανεπιστήμιου Κύπρου ανακοινώνουν 

την έναρξη του έργου με τίτλο «Promotion of PV energy through 

net metering optimization (PV-NET)», που συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του δια-

συνοριακού προγράμματος MED. 

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.279.526 Ευρώ και συ-

ντονιστή το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για την υλοποίηση του έργου 

συνεργάζονται φορείς από την Κύπρο (Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών), την Ελλάδα (Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), τη Σλοβενία (University of Maribor), 

την Ισπανία (Andalusian Energy Institute - IAT), τη Γαλλία (Agency 

for Energy and Environment in Rhone-Alpes - RAEE) και την Πορτο-

γαλία (Regional Agency for Energy and Environment in the Algarve- 

AREAL). Το έργο έχει την υποστήριξη της ΑΗΚ και της ΡΑΕΚ, καθώς 

και των αντίστοιχων αρχών ηλεκτρισμού και ενέργειας στις υπόλοι-

πες συμμετέχουσες χώρες. 

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό μιας βελτιωμένης ενεργειακής 

πολιτικής για τις ΑΠΕ στη Μεσόγειο, με σκοπό την καλύτερη -από 

άποψη κόστους και απόδοσης- αξιοποίηση της ΦΒ τεχνολογίας. 

Εστιάζεται στη βελτιστοποίηση των συστημάτων συμψηφισμού 

(Net Metering). Μια τέτοια λύση μπορεί να αυξήσει την παρουσία 

καταναλωτών-παραγωγών στο δίκτυο, οι οποίοι ανάλογα με το 

ενεργειακό τους προφίλ δύνανται ακόμη και να μηδενίσουν το κό-

στος της συνολικής τους κατανάλωσης σε ηλεκτρισμό. Το πιο ση-

μαντικό σημείο στη συγκεκριμένη προσέγγιση είναι η οικονομικά 

αποδοτικότερη προώθηση ΦΒ, όπου δεν απαιτούνται οποιεσδήπο-

τε επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις. 

Το σύστημα συμψηφισμού (Net metering) θεωρείται από τα 

ιδανικότερα για τη μετάβαση των ΑΠΕ στην ελεύθερη αγορά ενέρ-

γειας και οι περιοχές της Μεσογείου είναι στην καλύτερη θέση για 

την υλοποίησή του λόγω του υψηλού ηλιακού τους δυναμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το 

συντονιστή του έργου καθ. Γεώργιο Η. Γεωργίου, ΦΒ Τεχνολογία, 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τηλ. 

2289 2272, email: geg@ucy.ac.cy. Το έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΝΑΡΞη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤηΝ ΠΡΟΩΘηΣη ΤηΣ 
φΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚηΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤηΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙηΣηΣ 
ΤΩΝ ΣΥΣΤηΜΑΤΩΝ ΣΥΜΨηφΙΣΜΟΥ (nET mETERIng)

Ε Ρ Ε Υ Ν Α
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InTEgRATIng WATER CyCLE mAnAgEmEnT: buILdIng CApAbILITy, 
CApACITy And ImpACT In EduCATIon And busInEss

ΕΡΕΥΝηΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2,2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ  
ΓΙΑ ΤηΝ ΑΠΑΣΧΟΛηΣη

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού – Νηρέας του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος στο έργο I-WEB, 

«Integrating Water Cycle management: building capability, 

capacity and impact in Education and Business». H υλοποίηση 

του έργου συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Middlesex του 

Ηνωμένου Βασιλείου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μέσω του προγράμματος TEΜPUS. Το έργο έχει διάρ-

κεια 3 χρόνια (2012-2015) και σε αυτό συμμετέχουν εταίροι τόσο 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (4) όσο και από το Καζακστάν (11). 

Το TEMPUS είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

οποίο επικεντρώνεται στη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονι-

σμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες 

εταίρους της Ανατολικής Ευρώπης, της Κεντρικής Ασίας, τα Δυτι-

κά Βαλκάνια και την περιοχή της Μεσογείου.

Ο γενικός στόχος του I-WEB είναι να αναπτύξει την ικανότητα 

και την επιχειρησιακή δυνατότητα για θεσμοθέτηση αειφόρων 

προσεγγίσεων διαχείρισης των υδάτων. Το έργο I-WEB στοχεύει 

επίσης στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την τριτο-

βάθμια εκπαίδευση, μέσω εφαρμογής μεταπτυχιακών και διδα-

κτορικών προγραμμάτων που επικεντρώνονται στην ολοκληρω-

μένη διαχείριση του νερού.

Στο πλαίσιο της 3ης Δέσμης Εργασίας του έργου, της οποίας 

ηγείται το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού – Νηρέας, ερευνη-

τές μαζί με τη διευθύντρια του Κέντρου, Δρα Δέσπω Φάττα-Κά-

σινου, μετέβησαν τον Απρίλιο στο Καζακστάν. Κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με 20 περίπου 

φορείς (Πανεπιστήμια, επαγγελματικές ενώσεις, επιχειρήσεις, 

διαχειριστικές αρχές). Ανάμεσα στους στόχους των συναντήσε-

ων ήταν (α) η καταγραφή και η αξιολόγηση των υφιστάμενων 

προγραμμάτων των Πανεπιστημίων, (β) η κατανόηση των στρα-

τηγικών και των στόχων των βιομηχάνων σε θέματα διαχείρισης 

του νερού, (γ) η συσχέτιση των προσφερόμενων προγραμμάτων 

των Πανεπιστημίων με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρή-

σεων και (δ) ο ρόλος των δημόσιων υπηρεσιών που σχετίζονται 

με την εκπαίδευση και τη διαχείριση του νερού, με σκοπό την 

καταγραφή του ρόλου που διαδραματίζουν στην εφαρμογή της 

υφιστάμενης νομοθεσίας.

Χρηματοδότηση ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε 

ο Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και κάτοχος του Νόμπελ Οικονομίας Χριστόφορος Πισσαρίδης 

για ερευνητικό έργο που αφορά την απασχόληση στην Ευρώπη. 

Αποτελεί τη μεγαλύτερη ερευνητική χορηγία European 

Research Council (ERC) Advanced Grant που δόθηκε ποτέ στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και την πιο υψηλή διάκριση στον τομέα 

ευρωπαϊκών χορηγιών. Πρόκειται για την 2η ERC Advanced 

Grant και συνολικά 5η ερευνητική χορηγία από το Ευρωπαϊ-

κό Συμβούλιο Έρευνας που εξασφαλίζει το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου, καθώς έχει λάβει άλλες τρεις προηγούμενες χορηγίες ERC 

Starting Grant που δόθηκαν σε ερευνητές στην αρχή της ακαδη-

μαϊκής τους καριέρας. 

Το πρώτο μέρος του έργου αφορά την απασχόληση στην Ευ-

ρώπη, συμπεριλαμβανομένων των νέων μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εξετάζοντας τόσο το επίπεδο της απασχόλησης όσο 

και το είδος των θέσεων εργασίας που έχουν δημιουργηθεί. Θα 

πραγματοποιηθεί εμπεριστατωμένη μελέτη των θεσμικών δο-

μών και των πολιτικών, με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα 

σχετικά με την επιρροή τους στη δημιουργία θέσεων εργασίας 

και για την εξεύρεση της καλύτερης πολιτικής που απαιτείται για 

την επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων σε επίπεδο 

απασχόλησης. Η δημιουργία θέσεων εργασίας θα διερευνηθεί 

σε σχέση με το φύλο και την ανισότητα των μισθών και ο ρό-

λος της πολιτικής θα μελετηθεί σε βάθος. Το δεύτερο μέρος της 

έρευνας θα εστιαστεί στην μελέτη της ανεργίας με ιδιαίτερη έμ-

φαση κατά τις περιόδους ύφεσης. 

Βασικό στοιχείο του έργου αποτελεί η νέα θεωρία σχετικά με 

την  εξέλιξη των θεσμών και των πολιτικών σε αγορές με τριβές, 

καθώς και η νέα θεωρία σχετικά με τον αντίκτυπο που είχαν οι 

πολιτικές αλλαγές που έλαβαν χώρα μετά την ύφεση της δεκα-

ετίας του 1980 στην αντίδραση των ευρωπαϊκών αγορών εργα-

σίας ως προς την πρόσφατη ύφεση. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί 

στις πρώην κατευθυνόμενες οικονομίες και τους λόγους για την 

αργή σύγκλισή τους προς τις δυτικές οικονομίες.
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Ε Ρ Ε Υ Ν Α

ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ ΕΡΕΥΝηΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝηΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΚΟΙΟΣ» 

Το Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συ-

στημάτων και Δικτύων «Κοίος» του Πα-

νεπιστήμιου Κύπρου, στην προσπάθειά 

του να συνδράμει στον κοινό στόχο για 

ανάπτυξη στον τομέα της καινοτομίας 

και έρευνας, συνεχίζει να έχει αρκετές και 

αξιόλογες επιτυχίες στην προσέλκυση 

ερευνητικών προγραμμάτων. Τους τελευ-

ταίους 6 μήνες το «Κοίος» εξασφάλισε πέ-

ντε νέα ερευνητικά προγράμματα συνο-

λικής χρηματοδότησης για το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου 1,3 εκατομμυρίων ευρώ. Με 

τις χρηματοδοτήσεις αυτές θα απασχο-

ληθούν από το Πανεπιστήμιο περίπου 

δεκαπέντε νεαροί επιστήμονες, οι οποίοι 

θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν 

σε προγράμματα υψηλής τεχνολογίας σε 

τομείς με καλές προοπτικές ανάπτυξης. 

Τρία από τα νέα ερευνητικά προγράμ-

ματα χρηματοδοτούνται από την Ευρω-

παϊκή Ένωση, ενώ τα άλλα δυο χρηματο-

δοτούνται από διεθνείς εταιρείες υψηλής 

τεχνολογίας:

1. Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμ-

μα EFFINET (Efficient Integrated 

Real-time Monitoring and Control of 

Drinking Water Networks) στοχεύ-

ει στην αποτελεσματική διαχείριση 

συστημάτων διανομής νερού. Την 

ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου καθοδηγούν οι καθηγητές 

Χρίστος Παναγιώτου και Μάριος Πο-

λυκάρπου.

2. Το πρόγραμμα CIPRNET (Critical 

Infrastructure Preparedness and 

Resilience Research Network) αποσκο-

πεί στη δημιουργία ενός προηγμένου 

πανευρωπαϊκού δικτύου για την προ-

στασία βασικών υποδομών ζωτικής 

σημασίας (όπως συστήματα διανομής 

νερού, ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών 

και συγκοινωνιών), για αντιμετώπιση 

γνωστών ή άγνωστων κινδύνων και 

προκλήσεων. Της ερευνητικής ομάδας 

αυτού του προγράμματος θα ηγηθεί ο 

καθηγητής Ηλίας Κυριακίδης.

3. Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο FACIES 

(Failure and Attack on Interdependent 

Critical Infrastructures) στοχεύει στην 

ανάπτυξη ευφυών αλγορίθμων που 

θα συμβάλουν στον έγκαιρο εντοπι-

σμό ή/και αναγνώριση βλαβών και 

επιθέσεων σε βασικές υποδομές ζω-

τικής σημασίας. Οι καθηγητές Γεώργι-

ος Έλληνας και Μάριος Πολυκάρπου 

είναι οι συντονιστές της ερευνητικής 

ομάδας. 

4. Βραβευμένη τεχνολογία που αναπτύ-

χθηκε στο «Κοίος» για «έξυπνα» κινη-

τά τηλέφωνα έχει επιτύχει συνεργασία 

με εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, την 

CyWee Group Ltd από την Ταϊβάν. Οι 

συντονιστές της ερευνητικής ομάδας 

είναι οι καθηγητές Χρίστος Παναγιώ-

του και Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ.

5. Η ιατρική ηλεκτρονική εταιρεία MED-

EL από την Αυστρία έχει επιλέξει μία 

ειδική ερευνητική ομάδα στο «Κοίος» 

για να προχωρήσει στην ανάπτυξη 

ενός νέου ηλεκτρονικού εμφυτεύμα-

τος για βελτίωση της ακοής. Ο καθη-

γητής Ιούλιος Γεωργίου θα ηγηθεί της 

ομάδας αυτής.

Το Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος» δημι-

ουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

πριν από 5 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 5 

χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα ερευνητικό 

κέντρο διεθνούς εμβέλειας, στο οποίο 

απασχολούνται πάνω από 70 νέοι ερευ-

νητές, οι οποίοι χρηματοδοτούνται εξ 

ολοκλήρου από ερευνητικά προγράμμα-

τα. Το Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος» αυτή 

την περίοδο έχει πάνω από 30 ενεργά 

ερευνητικά προγράμματα, που υποστη-

ρίζονται από εξωτερικούς πόρους.

Όπως ανέφερε ο Πρύτανης του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνστα-

ντίνος Χριστοφίδης, ευελπιστούμε ότι οι 

ερευνητές στο συγκεκριμένο ερευνητικό 

κέντρο, του οποίου οι δράσεις συνεχώς 

αυξάνονται, θα ξεπεράσουν σύντομα τους 

εκατό. Σημειώνεται ότι και τα υπόλοιπα 8 

ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν στο 

Πανεπιστήμιο έχουν έντονη ερευνητική 

δραστηριότητα και συντονίζουν σημαντικά 

προγράμματα, τα οποία έχουν ανοίξει ή και 

θα ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας. Στόχος 

μας είναι πρόσθεσε ο Πρύτανης να είμα-

στε πανέτοιμοι για το νέο ερευνητικό πλαί-

σιο της ΕΕ για την Έρευνα και Καινοτομία 

«Ορίζοντας 2020» και να προσελκύσουμε 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερες χρηματοδο-

τήσεις.
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