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ΔΥΟ ΕΠΑΙΝΟΙ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛIΑ
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. ΤΑΪΦΑΚΟΣ

Στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του Νέου Δημοτικού Μεγάρου Δε
ρύνειας απέσπασαν δύο έπαινους μέλη του Διδακτικού Προσωπι
κού του Προγράμματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου:
οι Επ. Καθηγητές, Μάριος Κ. Φωκάς, Δημήτρης Οικονομίδης, Μάριος
Χριστοδουλίδης και Χρίστος Χριστοδούλου και οι Επ. Καθηγητές
Χρίστος Χατζηχρίστος, Αιμίλιος Μιχαήλ και Βασίλης Ιερίδης. Με τη
δεύτερη ομάδα συνεργάστηκαν και οι, Γιώργος Καλλής, Σάββας
Αναστασίου και Γίωργος Τρύφωνος, φοιτητές του Προγράμματος
Αρχιτεκτονικής.
Η πρόταση των, Μάριου Κ. Φωκά, Δημήτρη Οικονομίδη, Μάριου
Χριστοδουλίδη και Χρίστου Χριστοδούλου στηρίχτηκε στη διαλε
κτική ανάπτυξη βάσει του υφιστάμενου αστικού ιστού της Δερύ

Ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας απένειμε στον Καθηγητή των

νειας, στην ευρύτερη εικόνα με την Αμμόχωστο και τη θάλασσα στο

Λατινικών Γραμμάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ιωάννη Ταϊφάκο

βόρειο ορίζοντα και στη φυσική τοπογραφία του χώρου ανέγερσης

τον Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής της Ιταλίας για την προσφορά

του κτιρίου. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη του κτιριακού συμ

του στην ακαδημαϊκή έρευνα και ιδιαίτερα τη συμβολή του στην
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ΑΠΕΒΙΩΣΕ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είπε το «ύστατο χαίρε» στον Ιωάν

Σύγχρονη διδακτική, Λευκωσία 1980, 1986

νη Κουτσάκο, πρώην Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπι

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Αθήνα 1966, 1974

στημίου, ο οποίος απεβίωσε πλήρης ημερών, στις 11 Ιουνίου

Συνέχεια – Χωρισμός – Υπέρβασις, Λευκωσία 1966

2009. Ο Ι. Κουτσάκος υπήρξε λαμπρός διανοούμενος και

Η αποξένωση στη σύγχρονη ευρωπαϊκή σκέψη, Λευκωσία

δάσκαλος του κυπριακού και του ευρύτερου ελληνισμού.

1980

Εσπούδασε ελληνική φιλολογία, φιλοσοφία και κοινωνιολο

Δημιουργία και Ερμηνεία, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

γία στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Βιέννης, Βόννης και Κολω

Λευκωσία 1983

νίας, και έλαβε την διδακτορική διατριβή του στο Σοφιστή

Βασικές έννοιες και κύρια θέματα της Κοινωνιολογίας, Παιδα

του Πλάτωνα. Εδίδαξε επί σειράν ετών στην Παιδαγωγική

γωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία 1984

Ακαδημία Κύπρου, υπήρξε ο πρώτος Διευθυντής του Παι

Φαινομενολογικές και οντολογικές μελέτες για τη ζωή και το

δαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, Πρόεδρος για αρκετά έτη

πνεύμα, Λευκωσία 2008

της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου και συνεκδότης του φι

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκροσωπήθηκε στην κηδεία και

λοσοφικού περιοδικού Ζήνων. Υπήρξε πολυγραφώτατος και

κατέθεσε στέφανο εκ μέρους των αρχών και της κοινότητας

πνευματικά δραστήριος μέχρι των τελευταίων ημερών του,

του Πανεπιστημίου κατά την νεκρώσιμη ακολουθία, η οποία

όπως δηλώνει το εκτενές έργο του, το οποίο μεταξύ των άλ

τελέσθηκε στις 12 Ιουνίου 2009, στον Ιερό Ναό του Αποστό

λων περιλαμβάνει:

λου Ανδρέα στο Πλατύ Αγλαντζιάς.
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ΝΕΑ...................................................................................................................... 2

ΑΠΟΨΕΙΣ.............................................................................................................. 8

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.................................................................... 6

ΕΡΕΥΝΑ................................................................................................................ 8

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ.................................................................................................... 6

ΣΥΝΕΔΡΙΑ • ΗΜΕΡΙΔΕΣ • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.................................................................. 9

ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ................................................................................................ 7

ΕΚΔΟΣΕΙΣ........................................................................................................... 14

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ..................................................................................................... 7

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ...................................... 15

2

ΝΕΑ

ΔΥΟ ΕΠΑΙΝΟΙ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

τον ισόγειο τομέα πολιτιστι

πλέγματος σε δυο κύρια επί

κών υπηρεσιών. Η οροφή του

πεδα κτηριακών μονάδων, τα

τομέα χρησιμοποιείται σαν

οποία ακολουθούν τη φυσική

ράμπα, η οποία επεκτείνεται

τοπογραφία του χώρου και

στα βόρεια του οικοπέδου

προάγουν μια ενιαία μορφο

σαν δημόσιος άξονας σύν

λογική, λειτουργική και οπτι

δεσης των δύο κύριων συν

κή ανάπτυξη του δομημένου

θετικών επιπέδων, συνεπώς

και του φυσικού τοπίου. Επι

κύριων κτιριακών μονάδων.

πρόσθετα, ο ηλιακός προσα

Με αυτόν τον τρόπο ο «εσω

νατολισμός και η συνθετική

τερικός» φυσικός χώρος και

διάταξη των μονάδων, όπως

η ράμπα αποτελούν συνέχεια

αυτή απορρέει από κριτήρια

του αστικού ιστού προσφέ

ένταξης του κτηρίου ως ορίου

ροντας εμπειρία στον επισκέ

και ταυτόχρονα επέκτασης

πτη,

του δημόσιου χώρου της πό

προσπέλασης εντός και εκτός

λης και εκμετάλλευσης της

του δομημένου χώρου.

υφιστάμενης

τοπογραφίας,

Η αρχιτεκτονική επίλυση δό

αποτελούν κριτήρια ανάπτυ

θηκε σε ενοποιημένο πλαίσιο

ξης των δημόσιων και γρα

σχεδιασμού με την παράλ

φειακών χώρων με αυτόνομα

ληλη ανάπτυξη της δομικής

διαφορετικές

λειτουργικές

κατασκευής του κτιρίου και

απαιτήσεις, αλληλοσυνδεδε

του περιβλήματος. Την ολική

μένους όμως και μέσω κινού

άνεση των χρηστών εξυπηρε

ροής-κίνησης-στάσης-

μενων ηλιοπροστατευτικών στοιχείων, με συνεχόμενη, μεταβαλ

τούν η τυπολογική οργάνωση των λειτουργικών χώρων, ενδιά

λόμενη οπτική επαφή με τον εγγύτερο εξωτερικό φυσικό χώρο.

μεσες ζώνες διακίνησης και ρύθμισης της θερμοκρασίας και η

Το κτίριο εμφανίζεται στα ανατολικά της πόλης με την αυτόνομη

ανάπτυξη του κτιριακού περιβλήματος με βάση τις οικοδομικές

κτιριακή μονάδα διοίκησης, υπερυψωμένα τοποθετημένη στα

απαιτήσεις σχεδιασμού, τον προσανατολισμό των επιφανειών

δυτικά του οικοπέδου παράλληλα του εφαπτόμενου οδικού δι

και τις στρατηγικές-εποχιακές σκιάσεις τους.

κτύου. Οι κατακόρυφες στηρίξεις του κτιρίου εκφράζουν το όριο

Η πρόταση των, Χρίστου Χατζηχρίστου, Αιμίλιου Μιχαήλ και

του δομημένου, επιτρέποντας την οπτική σύνδεση με τον «εσω

Βασίλη Ιερίδη επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ξεχωρι

τερικό» φυσικό χώρο εισόδου του κύριου τομέα εκδηλώσεων.

στού δημόσιου χώρου, στον αντικατοπτρισμό του συμβο

Ο δημόσιος φυσικός χώρος επεκτείνεται με αυτό τον τρόπο στο

λικού και διοικητικού χαρακτήρα του έργου. O επισκέπτης

εσωτερικό του οικοπέδου, ενώ οριοθετείται στα ανατολικά από

Συνεχίζεται στη σελίδα 3
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εμποδίσει την είσοδο των ακτίνων του

εισάγεται σε ένα άπλετα ανοικτό χώρο,

ηλίου ανάλογα με τον προσανατολισμό

διάφανο όσον αφορά τα όριά του αλλά

και την περίοδο του χρόνου και παράλ

και τη λειτουργική του οργάνωση. Η

ληλα να κατευθύνει ή να εκτρέψει την

λιτή, απέριττη μορφή των όψεων, εναλ

ροή των επικρατούντων ανέμων. Απο

λάσσεται με τη βιωματική εμπειρία που

τελούμενο από στοιχεία κατάλληλης

προσφέρει η γεωμετρία της οροφής

πει δε επιπλέον την άμεση αντίληψη

γεωμετρίας, το κέλυφος εξασφαλίζει

στον εσωτερικό χώρο. Η δυναμική σχέ

της δομής του κτηρίου. Οι χώροι χαρα

κατάλληλες, για την ηχητική κατανομή,

ση του εξωτερικού με τον εσωτερικό

κτηρίζονται από ευελιξία ως προς την

τεθλασμένες επιφάνειες στην αίθουσα

χώρο και αντίστροφα, εξασφαλίζεται

οργάνωση και ευχρηστία ως προς τη

εκδηλώσεων και τους γραφειακούς χώ

μέσω των εκτεταμένων υαλοπετασμά

λειτουργία τους.

ρους. Η δυναμική διαδικασία παραγω

των. Ως στοιχείο λειτουργικής και νοη

Επιδιώκεται η δημιουργία κελύφους

γής του κελύφους καθόρισε δραστικά

ματικής σύνδεσης το αίθριο αποτελεί

- επιδερμίδας έναντι των κλιματικών

το συνθετικό και μορφολογικό αποτέ

τον κύριο διανομέα κινήσεων, επιτρέ

συνθηκών, ικανού να επιτρέψει ή να

λεσμα του κτηρίου.

Υποτροφία της Microsoft Cyprus στο Πρόγραμμα ΜΒΑ
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς

στην κοινωνία. Η Microsoft

του να κτίσει γέφυρες επικοινω

με τη συνεισφορά της απο

νίας μεταξύ του Πανεπιστημίου

δεικνύει έμπρακτα ότι εκτιμά

και της κοινωνίας ευρύτερα,

και αναγνωρίζει τον ρόλο που

επιμορφώνοντας τα αυριανά

διαδραματίζει η εκπαίδευση

στελέχη που θα δράσουν ως

στις σύγχρονες κοινωνίες της

καταλύτες αλλαγής στην κοι

γνώσης. Η σύνδεση μεταξύ

νωνία, το Πρόγραμμα ΜΒΑ του

επιχειρηματικού κόσμου και

Πανεπιστημίου Κύπρου και η

Πανεπιστημίου Κύπρου, απο

Microsoft Cyprus ανακοίνωσαν

τελεί σημαντικό βήμα προς την

την παροχή μιας υποτροφίας

ανάπτυξη και την πρόοδο. Στο

βάσει ακαδημαϊκών και οικονο

πλαίσιο τέτοιων συνεργασιών,

μικών κριτηρίων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκη

συνδυάζεται και αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η εμπειρία του

ση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) σε φοιτητές, οι οποίοι έγιναν δεκτοί στο

επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, προσφέροντας μια

Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης για το ακαδημαϊκό έτος 2008-

διαφοροποιημένη προσέγγιση στην προσπάθεια για εκσυγ

2009.

χρονισμό και ενίσχυση της οικονομίας του τόπου μας.

Η υποτροφία της Microsoft

παραχωρήθηκε εξ ημισείας

Το Επαγγελματικό Πρόγραμμα ΜΒΑ έχει σχεδιαστεί για να

στον κ. Σοφοκλή Ζάνο και την κ. Άντρη Μέσσιου, φοιτητές

ικανοποιήσει τις ανάγκες των εργαζομένων επαγγελματιών.

στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης στη Δι

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δυο χρόνια με μαθήμα

οίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), κατά τη διάρκεια τελετής που

τα που προσφέρονται κατά τις βραδινές ώρες 18:00-22:00. Το

πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2009 στην Πανεπιστημι

Επαγγελματικό Πρόγραμμα ΜΒΑ προσφέρεται στην Ελληνική

ούπολη. Η παραχωρηθείσα υποτροφία ανέρχεται σε 10,250

και την Αγγλική γλώσσα. Η διάρκεια του Προγράμματος ΜΒΑ

Ευρώ, ίση με το συνολικό ύψος των διδάκτρων για φοίτηση

Πλήρους Φοίτησης είναι ένας χρόνος με μαθήματα που προσ

στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

φέρονται κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες. Το Πρό

(ΜΒΑ). Σε κάθε φοιτητή δόθηκε το ποσό των 5,125 Ευρώ.

γραμμα ΜΒΑ Πλήρους Φοίτησης προσφέρεται στην Αγγλική

Την τελετή απονομής χαιρέτησαν ο Πρύτανης και ο Αντι

γλώσσα.

πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητές Σταύρος

Για περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρό

Α. Ζένιος και Κωνσταντίνος Χριστοφίδης αντίστοιχα.

γραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκφράζοντας και δημόσια τις ευχα

Κύπρου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προ

ριστίες του προς την Microsoft για τη γενναιόδωρη συνεισφο

γράμματος www.mba.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσετε στο τηλ.

ρά της προς το Πρόγραμμα ΜΒΑ, επισημαίνει πως η προσφο

2289 2415 είτε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύ

ρά στην Παιδεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επένδυσης

θυνση mba@ucy.ac.cy.
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφαλίζει τη Διάκριση
για το Παράρτημα Διπλώματος (DS Label)
Το Πανεπιστήμιό Κύπρου διακρίνεται και

απονομή του Diploma Supplement (DS)

επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο επι

πάλι στην Ευρώπη! Περιλαμβάνεται ανάμε

Label κατά πρώτον στο Πανεπιστήμιο

συνάπτεται στους τίτλους σπουδών

σα στα 52 Πανεπιστήμια στην Ευρώπη (το

Κύπρου από όλα τα ελληνόφωνα ανώτα

που χορηγούν τα Ιδρύματα Ανώτατης

πρώτο ελληνόφωνο), στα οποία έχει απονε

τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποδεικνύει

Εκπαίδευσης και παρέχει πληροφορίες

μηθεί η Διάκριση για το Παράρτημα Διπλώ

ότι η υλοποίηση του στόχου για διάκριση

σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενι

ματος, δηλαδή το Diploma Supplement

στην Ευρώπη έχει ήδη αρχίσει να λαμβά

κότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιε

(DS) Label.

νει χώρα.

χόμενο και το καθεστώς των σπουδών,

Η εν λόγω διάκριση απονέμεται από την

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρευρέθηκε

οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία

Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα Ιδρύματα τα

σε ειδική τελετή στις Βρυξέλλες, στις 11

από το άτομο που αναγράφεται ονομα

οποία ικανοποιούν πλήρως τις απαιτή

Ιουνίου, όπου και παρέλαβε τη διάκριση.

στικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον

σεις του Παραρτήματος Διπλώματος. Η

Το Παράρτημα Διπλώματος είναι ένα

οποίο επισυνάπτεται το Παράρτημα.

ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ με τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή
Ο τομέας δικτύων του Πανεπιστημίου

συμμετέχουν στην υπηρεσία Eduroam,

και διευκολύνει τους χρήστες όταν αυτοί

Κύπρου έχει αναπτύξει και επεκτείνει

μπορούν να ενωθούν στο ασύρματο δί

βρίσκονται σε ξένα ιδρύματα. Ολοένα

την υπηρεσία Eduroam στους χώρους

κτυο του Πανεπιστημίου Κύπρου κάνο

και περισσότερα ιδρύματα σε όλη την

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η υπηρεσία

ντας χρήση των κωδικών του ιδρύματός

Ευρώπη, συμμετέχουν στην υπηρεσία

αυτή συνδέει πολλά από ακαδημαϊκά

τους.

Eduroam, προσφέροντας πρόσβαση στο

ιδρύματα και προσφέρει δωρεάν ασύρ

Η υπηρεσία Eduroam έχει αναπτυχθεί

διαδίκτυο σε περισσότερες από 27 χώρες

ματη πρόσβαση.

σε συνεργασία με το Κυπριακό Ερευνη

σε όλη την Ευρώπη.

Μέσω της υπηρεσίας αυτής, οι χρήστες

τικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο(ΚΕΑΔ), και

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στους

του Πανεπιστημίου Κύπρου που επισκέ

συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Ερευνητι

συνδέσμους:

πτονται άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην

κό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο, στο οποίο

http://www.ucy.ac.cy/

Κύπρο ή στο εξωτερικό, τα οποία είναι

συμμετέχουν όλοι οι αντίστοιχοι εθνικοί

μέλη της υπηρεσίας Eduroam, μπορούν

οργανισμοί. Το Eduroam, εξασφαλίζει

Links/20090407pdf1.pdf

να ενωθούν στο διαδίκτυο κάνοντας χρή

την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων

(Για το Πανεπιστήμιο Κύπρου)

ση των κωδικών πρόσβασης του Παν

του χρήστη και προσδιορίζει ένα πλαί

επιστημίου Κύπρου. Αντίστοιχα, χρήστες

σιο συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων,

http://www.eduroam.org/

άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που

που ευνοεί την ανταλλαγή υπηρεσιών

(Γενικά Ενημερωτικό)

Γραφείο Ανάπτυξης Συλλογής της Βιβλιοθήκης
του Πανεπιστημίου Κύπρου
Ετέθη σε λειτουργία από τη Βιβλιοθήκη

βεβαιωθεί ότι το προτεινόμενο υλικό δεν

του Πανεπιστημίου Κύπρου το Γραφείο

υπάρχει στην συλλογή της ΒΠΚ και επίσης

Ανάπτυξης Συλλογής. Ένας από τους στό

να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία.

χους της λειτουργίας του Γραφείου αυτού

Όλες οι εισηγήσεις θα αξιολογούνται από

είναι ο εμπλουτισμός της συλλογής της

την Επιτροπή Ανάπτυξης Συλλογής της

Βιβλιοθήκης σε θέματα γενικού ενδιαφέ

ΒΠΚ η οποία συνεδριάζει εντός του πρώτου

ροντος. Για τον λόγο αυτό η ΒΠΚ δέχεται

δεκαημέρου κάθε μηνός και, ακολούθως, ο

εισηγήσεις από όλους τους χρήστες της
για την αγορά υλικού που δεν ανήκει στο

χρήστης θα τυγχάνει ενημέρωσης.
acquisitions/online_bksuggestion_gr.htm

Για περισσότερες πληροφορίες παρα

διδακτικό/ερευνητικό πεδίο των τμημά

ο χρήστης μπρορεί να δει τη φόρμα ει

καλώ όπως επικοινωνήσετε με την Χα

των του Πανεπιστημίου και καλύπτει θέ

σηγήσεων για αγορά βιβλίου/οπτικοα

ρούλα Δημητρίου, Υπεύθυνη Γραφείου

ματα γενικού ενδιαφέροντος.

κουστικού υλικού. Είναι σημαντικό, όπως

Ανάπτυξης Συλλογής στην διεύθυνση,

Στη

αναφέρεται και στη φόρμα εισηγήσεων, να

hara@ucy.ac.cy

διεύθυνση

http://library.ucy.ac.cy/
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ΝΕΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
AN-NAJAH ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
Επεκτείνεται συνεχώς το διεθνές δίκτυο συνεργασίας του Πανεπι

ανταλλαγές ακαδημαϊκής φύσεως εκδόσεων. Σημειώνεται ότι ιδιαί

στημίου Κύπρου, αφού στις ήδη 81 υπογεγραμμένες συμφωνίες

τερο ενδιαφέρον έχει εκφραστεί για συνεργασία με τα Τμήματα,

συνεργασίας προστέθηκε, στις 11 Μαΐου 2009, ακόμη ένα σημαντι

Νομικής, Χημείας και Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών.

κό μνημόνιο με το Εθνικό Πανεπιστήμιο An-Najah της Παλαιστίνης.

Η πενταετής συνεργασία θα ξεκινήσει άμεσα, με τους δύο τελει

Kατά την υπογραφή της συμφωνίας που έλαβε χώρα στην Παλαι

όφοιτους από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Παλαιστίνης οι οποίοι

στίνη, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος

θα λάβουν υποτροφίες για φοίτηση κατά το επόμενο ακαδημαϊ

Α. Ζένιος, και ο Πρόεδρος του Εθνικού Πανεπιστημίου An-Najah της

κό έτος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου

Παλαιστίνης, Καθηγητής Rami Hamdallah, συζήτησαν μεταξύ άλ

Κύπρου.

λων τους τρόπους με τους οποίους τα δύο Ιδρύματα θα μπορού

Αναφερόμενος στο εν λόγω μνημόνιο ο Πρύτανης ανέφερε: «Η

σαν να συνεργαστούν στο πλαίσιο προγραμμάτων του Αnna Lindh

σημερινή υπογραφή, ένα μόλις μήνα μετά τη θεσμοθέτηση της συ-

Foundation για Ευρωμεσογειακή Συνεργασία. Επίσης, ανέπτυξαν

νεργασίας μας με το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Λομονόσοφ,

περαιτέρω τις πρόνοιες του μνημονίου για ανταλλαγές ακαδη

αποδεικνύει την έντονη δράση του Πανεπιστημίου Κύπρου σε διεθνές

μαϊκού προσωπικού και φοιτητών, κοινές εκδηλώσεις, συνέδρια,

επίπεδο, καθώς και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ίδρυμα σε

ερευνητικές δραστηριότητες, διαπανεπιστημιακές επισκέψεις και

θέματα ευρωμεσογειακής συνεργασίας».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Το Γραφείο Μισθοδοσίας των Οικο
νομικών Υπηρεσιών ανακοίνωσε ότι
από την 1η Ιουνίου 2009 διαθέτει ηλε
κτρονικό ταχυδρομείο με την εξής
διεύθυνση:

payroll.office@ucy.ac.cy.

Επίσης, απευθύνει έκκληση όπως τα
ερωτήματα και οι απορίες υποβάλλον
ται στην πιο πάνω διεύθυνση ούτως
ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη και
άμεση εξυπηρέτηση όλων στο μέλλον.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ανακοί

ΠΑΡΑΡΤ. ΛΕΩΦ. ΛΑΡΝΑΚΟΣ 167

νωσε ότι κατά την περίοδο 01/06/2009 έως

Δευτέρα – Παρασκευή , ΚΛΕΙΣΤΟ

31/06/2009 θα ισχύει το κάτωθι ωράριο:
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Όλες οι βιβλιοθήκες θα παραμείνουν

Δευτέρα – Παρασκευή, 08.30 - 18.00

κλειστές κατά την εβδομάδα 10-15 Αυ
γούστου 2009

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Δευτέρα – Παρασκευή, 08.30 - 14.00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για υλικό που βρίσκεται σε κλειστό βιβλι

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Α.

οστάσιο (ΠΕΛΕΓΚΑΡΗ, ΠΛΑΤΑΝΗ) μπορεί

Δευτέρα – Παρασκευή, 08.30 – 17.00

τε να συμπληρώνετε τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ
μεταφοράς μέσω του WebOpac για να το

ΤΟΥΡΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

παραλάβετε από την Κεντρική Βιβλιοθή

Δευτέρα – Παρασκευή , 08.30 – 14.00

κη την επομένη εργάσιμη μέρα.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών
Σχέσεων Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου
Συντονιστών ERASMUS
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου

μιουργήσει ειδική βάση δεδομένων μέσω

ERASMUS, ERACON2009, διεξήχθη η Γε

της ιστοσελίδας του για υποστήριξη της

νική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέ

κινητικότητας φοιτητών, ακαδημαϊκών

σμου Συντονιστών ERASMUS. Ο Δρ Γρη

και προσωπικού στο πλαίσιο του Ευρω

γόρης Μακρίδης επανεξελέγη πρόεδρος

παϊκού Προγράμματος ERASMUS.

για τη διετία 2009-2011. Ο Ευρωπαϊκός

Οι εν δυνάμει συντονιστές ERASMUS

Σύνδεσμος Συντονιστών ERASMUS ιδρύ

στον Ευρωπαϊκό χώρο ανέρχονται σε

θηκε το 2004. Μεταξύ των ιδρυτών του

3.000 περίπου για αυτό αναμένεται ότι ο

ήταν και ο Δρ Μακρίδης , ο οποίος έκτοτε

Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος EAEC θα αυξηθεί

εκλέγεται Πρόεδρος παμψηφεί.

συνέδριο που διοργανώθηκε από τις

σύντομα και θα μπορεί να διαδραματίσει

Ο Σύνδεσμος ανέπτυξε σημαντική δρα

29 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου 2009 προ

σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Πολιτι

στηριότητα κατά τα πρώτα πέντε χρόνια

σείλκυσε 400 συνέδρους από 300 παν

κή για θέματα κινητικότητας. Σήμερα το

ζωής του δημιουργώντας και οργανώ

επιστήμια περίπου από σχεδόν όλες τις

EAEC έχει ως μέλη του πέραν των 100 Ευ

νοντας το σημαντικό ετήσιο συνέδριο

Ευρωπαϊκές χώρες. Ο Σύνδεσμος εκδίδει

ρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Erasmus γνωστό ως ERACON. Το φετινό

επίσης ενημερωτικό δελτίο και έχει δη

Πληροφορίες: www.eaec.eu.com

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

Διεθνής μεταπτυχιακή υποτροφία σε φοιτήτρια του
Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών
«It’s my great pleasure to inform you that you

Οι υποτροφίες είναι ανοικτές σε φοιτητές

have been selected by the admissions commit-

γεννημένους μετά την 31η Δεκεμβρίου

tee to receive the Second year post-graduate

1983, κατόχους πτυχίου πανεπιστημίου ή

Scholarship from The University of Cergy-

ενός ισοδύναμου επιπέδου για τη Γαλλία. Οι

Pontoise».

εξωτερικοί υποψήφιοι στο πανεπιστήμιο εν

Έτσι αρχίζει το μήνυμα που έλαβε στις 4 Ιου

θαρρύνονται ιδιαίτερα. Οι φοιτητές πρέπει

νίου 2009 η Γεωργία Δημητρίου, κάτοικος

να δικαιολογήσουν την επάρκεια της γαλλι

Λάρνακας και φοιτήτρια του Τμήματος Γαλ

κής γλώσσας (ή της αγγλικής αν το Μάστερ

λικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών.

διδάσκεται στα αγγλικά). Ιδιαίτερης προσο

Στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Συμφώ

χής τυγχάνουν οι ξένοι φοιτητές των παν

νου Συνεργασίας (2009-2012) των Πανεπιστη

επιστημίων που έχουν συνάψει συνεργασία

μίων Κύπρου και Cergy-Pontoise (Γαλλίας), και

με το Πανεπιστήμιο Cergy-Pontoise ή των

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, αποφασίστηκε να

διδακτορικών κολλεγίων (Βραζιλία, Κίνα, Ιαπωνία) που συνδέον

χορηγηθεί υποτροφία αριστείας ύψους 7.000€ στην Γεωργία Δη

ται με το πανεπιστήμιο.

μητρίου για το Master 2 « Lettres, Langues, Sciences humaines et

Στους επιλεγμένους υποψηφίους δίνεται ποσό 7.000 ευρώ (που

sociales ».

πληρώνονται σε δέκα μηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του ακα

Τα κριτήρια για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι η ακαδημα

δημαϊκού έτους 2009-2010), δωμάτιο στην Πανεπιστημιούπολη

ϊκή αριστεία καθώς επίσης και οι δυνατότητες για έρευνα του

(CROUS), καθώς επίσης και συνδρομή από την Υπηρεσία Διε

υποψηφίου. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται από Επιτροπή

θνών Σχέσεων για το ταξίδι και την εγκατάσταση.

αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Cergy-Pontoise (UCP).

Πληροφορίες: http://www.u-cergy.fr/article11761.html

Ανακοίνωση για τους τελειόφοιτους του 2009
Το Γραφείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει σε όλους τους τελειόφοιτους του 2009 δωρεάν αναμνηστική μπλούζα!
Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου (Πανεπιστημιούπολη)
1ος όροφος, γραφείο 146
Τηλ. 2289 4347

7

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παπαναστασίου Χλόη, Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών (Σύμ

Baider Fabienne, Τμημα ΓΣ, ανελίχθηκε σε Αναπληρώτρια Κα

βαση), Τεχνικές Υπηρεσίες, 01/04/2009.

θηγήτρια από 1η Μαρτίου 2009.

Πεππή Σουζάνα, Γενικός Γραφέας (Σύμβαση Σύντομης Διάρκει

Γεωργίου Στέλιος, Τμήμα Ψυχολογίας, ανελίχθηκε σε Καθηγητή

ας), ΥΣΦΜ, 23/3/2009

από 01/03/2009.

Ρουσιάς Κυριάκος, Τεχνικός, Τμήμα ΜΜΚ, 15/03/2009

Μαρία Καντηρέα, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ανελίχθηκε

Σταυροπούλου Ελένη, Βοηθός Γραφείου (Σύμβαση Σύντομης

σε Επίκουρη Καθηγήτρια, 01-03-2009.

Διάρκειας), Πολιτιστικό Κέντρο, 7/4/2009
Φαίδωνος Φαίδη, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Σύμβαση), Πρυ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

τανεία, 01/04/2009.

Αντωνίου Μαρία, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος στο Γρ. ΔΔΟ

Χαραλάμπους Άρτεμις, Γενικός Γραφέας (Σύμβαση Σύντομης

από 3 Μαρτίου 2009

Διάρκειας), ΥΣΦΜ, 16/3/2009

Αχιλλέως Χαράλαμπος, Βοηθός Μηχανογράφησης (Σύμβαση

Χαραλάμπους Άρτεμις, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, στην

Σύντομης Διάρκειας), Πρυτανεία, 03/03/2009.

ΥΣΦΜ από 16 Μαρτίου 2009

Βιολάρης Πέτρος, Βοηθός Μηχανογράφησης Συμβασιούχος

Χατζηπολλάς Μάριος, Βοηθός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία

στην ΥΠΣ από 3 Μαρτίου 2009

Πληροφορικών Συστημάτων, 03/03/2009.

Δανιηλάκη Ιωάννα, Βοηθός Γραφείου (Σύμβαση), Υπηρεσία
Πληροφορικών Συστημάτων, 22/04/2009.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζαχαρία Ελευθέριος, Βοηθός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία

Καλογήρου Φίλια, Γενικός Γραφέας, Υπηρεσία Πληροφορικών

Πληροφορικών Συστημάτων, 03/03/2009.

Συστημάτων, 01-04-2009.

Κλαμπανέβας Κωνσταντίνος, Βοηθός Μηχανογράφησης Συμ

Στεργίου Χρίστος, Βοηθός Μηχανογράφησης Συμβασιούχος,

βασιούχος στην ΥΠΣ από 3 Μαρτίου 2009

στο ΕΠΛ, από 3 Μαρτίου 2009

Κοντός Τζόζεφ, Βοηθός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία Πληρο
φορικών Συστημάτων, 02/04/2009.

Διόρθωση: Στο προηγούμενο τεύχος της Κοινότητας η από

Κούβαρος Νικόλας, Βοηθός Μηχανογράφησης, Τμήμα Φυσι

07/01/2009 Συμβασιούχος Γραφέας του Τμήματος ΗΜΜΥ Ανα-

κής, 02/04/2009

στασία Χαραλάμπους καταχωρήθηκε εκ παραδρομής σε άλλη

Κουνούνη Κατερίνα, Βοηθός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία

θέση και Τμήμα.

Πληροφορικών Συστημάτων, 03/03/2009.
Ντζάνη Χρυστάλλα, Δημοσιογράφος (Σύμβαση), Ραδιοφωνικός
Σταθμός, 02/04/2009.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Από τις 5-6 Μαΐου 2009 πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό

σουν και να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα που τους ενδιαφέ

σεμινάριο με τίτλο “Learning and Teaching in the Classroom”.

ρουν. Το υλικό του σεμιναρίου βρίσκεται στη νέα ιστοσελίδα του

Το σεμινάριο διοργάνωσε το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης

ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. http://www.new.ucy.ac.cy/goto/telece/en-US/Serieso

(ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.), μέσα στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει

fEducationalWorkshopsforTeachingInstructors.aspx

προς τους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου μας. Το σεμινάριο,
το οποίο εγκρίθηκε για επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, παρουσίασαν οι, Jeff Sapiro και
Janet Holmshaw από το Πανεπιστήμιο του Middlesex του Ηνω
μένου Βασιλείου. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ήταν εντατικό
και κάλυψε 12 ώρες εκπαίδευσης σε διάφορα θέματα, όπως θε
ωρίες και μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης, τεχνικές διδασκαλί
ας, αξιολόγηση της μάθησης και προγραμματισμό διδασκαλίας.
Η δομή του σεμιναρίου περιελάμβανε πολλές πρακτικές ασκή
σεις, παραδείγματα, παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες, συ
ζητήσεις και πρακτικές εισηγήσεις για τα ζητήματα που απασχο
λούν τους διδάσκοντες. Το κλίμα που επικράτησε ήταν φιλικό και
αλληλοδραστικό και επέτρεψε στους διδάσκοντες, 23 συνολικά
από διάφορα Τμήματα, να γνωριστούν μεταξύ τους, να συζητή
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΖΩΗΣ
Ελένη Καλοκαιρινού

αποκλειστικά εμάς τους ίδιους, κι έτσι δεν

υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Μέχρι

Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, ΚΦΙ

υπάρχει κανένας λόγος να δει το φως της

ενός σημείου τα πολιτικά παιχνίδια που

δημοσιότητας. Ο χαρισματικός δάσκαλος,

παίζονται σε όλους τους οργανισμούς,

Δεν γνωρίζω αν είναι σύμπτωμα παρακμής

ο λαμπρός ερευνητής, κάνοντας την αυτο

ιδιωτικούς και δημόσιους, ελέγχονται θε

της εποχής μας, ασφαλώς όμως προξενεί

κριτική του θα αισθανθεί ικανοποίηση και

σμικά και, κατ’ επέκταση, από τους νόμους

ιδιαίτερη θλίψη το γεγονός ότι απερχόμενα

αγαλλίαση για ό,τι κατάφερε να προσφέ

της Πολιτείας. Κάποιος που αισθάνεται

μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου

ρει όλα αυτά τα έτη υπηρεσίας του στους

αδικημένος μπορεί να προσφύγει σε αυ

επιλέγουν τα ΜΜΕ για να εκφράσουν τις

νέους και την επιστήμη του. Ο μέσος ερευ

τούς. Επομένως, δεν έχει νόημα κατά την

οποιεσδήποτε απόψεις τους «κυρίως, αν

νητής, από την άλλη, θα αναγνωρίσει ότι

αποχώρησή του να καταφέρεται δημό

όχι αποκλειστικά, αρνητικές» για το Ανώ

έκανε ό,τι του ήταν δυνατόν και πιθανόν

σια εναντίον προσώπων και πραγμάτων.

τατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο τους

να αναγνωρίσει ότι θα μπορούσε να είχε

Αντίθετα, μάλιστα, το να κάνει κάτι τέτοιο,

εμπιστεύθηκε όχι μόνο την εκπαίδευση των

καταφέρει πολύ περισσότερα και για τους

στην καλύτερη περίπτωση δηλώνει ότι

νέων αλλά και την προαγωγή της έρευνας

φοιτητές του και για την επιστήμη του. Εάν

δεν τιμά το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

και της επιστήμης. Το πιο θλιβερό δε είναι

είναι ψύχραιμος στην αποτίμηση αυτή

στο οποίο υποτίθεται ότι προσέφερε τόσα

ότι τις εκφράζουν με τρόπο που δεν αρμό

που κάνει, η διαπίστωση αυτή δεν θα τον

χρόνια τις υπηρεσίες του· στη χειρότερη

ζει ούτε στο ήθος ούτε στο χαρακτήρα του

δυσαρεστήσει κατ’ ανάγκην. Κι αυτό διότι

περίπτωση δείχνει ότι λησμονεί ότι, εκτός

πανεπιστημιακού δασκάλου.

αφενός μεν τόσο η εκπαίδευση όσο και η

από χώρος προαγωγής του παιδευτικού

Κάποιος θα ανέμενε ότι όταν ένας πανεπι

προαγωγή της έρευνας είναι διαρκείς δια

και του ερευνητικού έργου, η ακαδημία

στημιακός δάσκαλος αποχωρεί μετά από

δικασίες και κανείς δεν μπορεί να θεωρη

είναι η κατ’ εξοχήν κοινότητα στην οποία

δεκαπέντε – είκοσι χρόνια υπηρεσίας από

θεί ως ο τέλειος δάσκαλος ή ως ο τέλειος

αναπτύσσονται δεσμοί φιλίας, αλληλεγγύ

το πρώτο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό

ερευνητής· αφετέρου δε διότι σε όλους

ης και συναδελφικότητας, και ότι –όπως

Ίδρυμα της χώρας, κάνει τον απολογισμό

τους επαγγελματικούς χώρους «ακό

λέει ο Σταγειρίτης φιλόσοφος- όπου οι

του. Και ο απολογισμός και η αυτοκριτική

μη και μέσα στην οικογένεια, κατά τον

πολίτες είναι φίλοι, δεν έχουν ανάγκη την

που κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις εί

Μαρξ» εμφιλοχωρεί η πολιτική. Και στην

δικαιοσύνη, όπου όμως είναι μόνο δίκαιοι,

ναι μια εντελώς ιδιωτική υπόθεση, αφορά

πολιτική ένα πρωτίστως ανήθικο παιχνίδι,

απαιτείται οπωσδήποτε η φιλία.

ΕΡΕΥΝΑ

Νέο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Συνεργασίας
για τη διαχείριση υποδομών ζωτικής σημασίας
Με πρωτοβουλία του Ερευνητικού Κέντρου

κοινωνιών και στα δίκτυα υδροδότησης, με

Καθηγητής στο Τμήμα ΗΜΜΥ, έχουν διορι

«Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, εγκρί

στόχο τη μείωση του κόστους, τη βέλτιστη

στεί μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του

θηκε ένα νέο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρό

χρήση των πόρων τους και την μεγαλύτερη

προγράμματος.

γραμμα συνεργασίας (ESF-COST Action)

“ανεκτικότητα” σε περίπτωση σφαλμάτων.

Σήμερα, ο ερευνητικός τομέας που ασχο

με τίτλο Intelligent Monitoring, Control and

Στο επίκεντρο είναι η βελτίωση της ποιότη

λείται με τη βέλτιστη διαχείριση υποδομών

Security of Critical Infrastructure Systems. Το

τας ζωής και η ευημερία των πολιτών τόσο

ζωτικής σημασίας, γνωρίζει πρωτοφανή

πρόγραμμα είναι τετραετούς διάρκειας και

σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

πρόοδο. Αυτές οι υποδομές μετασχημα

ξεκίνησε στις 11 Μαΐου 2009 με τη συμμε

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι το πρώτο

τίζονται σε έξυπνα δίκτυα με τη χρήση

τοχή ερευνητικών ομάδων από περισσό

πρόγραμμα στην κατηγορία COST Actions

αισθητήρων,

τερες από 20 χώρες. Ο κύριος στόχος του

που εγκρίνεται με πρωτοβουλία κυπριακού

μάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και

προγράμματος IntelliCIS είναι η δημιουργία

ερευνητικού οργανισμού. Στην πρόσφατη

συστημάτων διαχείρισης και παρακολού

ενός πανευρωπαϊκού ερευνητικού δικτύου

εναρκτήρια συνάντηση του προγράμμα

θησης. Παρόλο που οι τεχνολογίες αυτές

συνεργασίας που θα επικεντρώνεται στη

τος στις Βρυξέλλες, ο Ηλίας Κυριακίδης,

αναπτύσσονται συνεχώς, έχουν φτάσει

μελέτη υποδομών ζωτικής σημασίας και τη

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρο

σε ικανοποιητικό επίπεδο ωριμότητας και

δημιουργία αλγορίθμων και μεθόδων βελ

λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο

μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέ

τίωσης της λειτουργίας τους και αύξησης

γιστών (ΗΜΜΥ) εξελέγη συντονιστής του

λη έτσι που να επιτευχθεί ο στόχος της πιο

του επιπέδου ασφαλείας τους. Τα αποτελέ

προγράμματος IntelliCIS. Οι, Μάριος Πολυ

αποδοτικής και αξιόπιστης διαχείρισης των

σματα του προγράμματος θα έχουν άμεση

κάρπου, Καθηγητής στο Τμήμα ΗΜΜΥ και

υποδομών αυτών.

βιομηχανική εφαρμογή στα συστήματα

Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Κοί

Πληροφορίες: Ερευνητικό Κέντρο Κοίος, τηλ:

ηλεκτρικής ενέργειας, στα δίκτυα τηλεπι

ος και Χρίστος Παναγιώτου, Αναπληρωτής

2289 2274, http://www.kios.org.cy

υπολογιστικών

προγραμ

9

ΣΥΝΕΔΡΙΑ • ΗΜΕΡΙΔΕΣ • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων με θεμα
τική την οικολογία στην πράξη και σε συνέχεια
της περσινής επιτυχημένης εκδήλωσης για τις
κλιματολογικές αλλαγές του πλανήτη, το Γραφείο
Αποφοίτων οργάνωσε ακόμα μια εκδήλωση με
θέμα, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική στην Κύπρο
σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή.
Ο Αιμίλιος Μιχαήλ, αρχιτέκτονας μηχανικός και
Ειδικός Επιστήμονας στο πρόγραμμα Αρχιτε
κτονικής, ανέπτυξε το θέμα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού στη σύγχρονη αρχιτεκτονική
πρακτική, ενώ ο Δρας Πάρις Φωκαϊδης, Ειδικός
Επιστήμονας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Από αριστερά: Αιμίλιος Μιχαήλ, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και Πάρις Φωκαϊδης.

και Μηχανικών Περιβάλλοντος, μίλησε για την
υφιστάμενη κατάσταση και τις προκλήσεις του
μέλλοντος σχετικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό
των κτιρίων. Χαιρετισμό απεύθυνε ο κ. Χαράλα
μπος Θεοπέμπτου, Επίτροπος Περιβάλλοντος
της Κύπρου.
Χορηγός της εκδήλωσης ήταν η εταιρία Fysair
Ltd και χορηγός επικοινωνίας η εφημερίδα Πολίτης.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου
2009, στην αίθουσα διαλέξεων του κτηρίου

Ο Λέκτορας Δημήτρης Βαμβάτσικος,

Συμβουλίου/Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέ

Πρόεδρος του Συμβουλίου για θέματα

ντης, στην Πανεπιστημιούπολη.

αποφοίτων.

12 ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ
Η έναρξη του Δωδέκατου Πολιτιστικού
Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου
έλαβε χώραν στις 29 Απριλίου 2009 στο
γνώριμο χώρο του Αρχοντικού της Οδού
Αξιοθέας στην παλιά Λευκωσία. Η θεμα
τική του φεστιβάλ διακρίνεται σε τρεις
κύκλους που περιλαμβάνουν εικαστικά,
θέατρο και μουσική.
Το Φεστιβάλ άρχισε φέτος με την εικαστι
κή έκθεση, «Ο Haydn σε περιοδεία» κα
θώς συμπληρώνονται φέτος 200 χρόνια
από το θάνατο του μεγάλου Αυστριακού
μουσουργού. H έκθεση διήρκεσε από
τις 29 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου και από
τις 18 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2009. Το
αφιέρωμα στον «πατέρα της συμφωνικής
μουσικής», όπως ονόμασαν οι ιστορικοί
τον Haydn, ολοκληρώθηκε στις 27 Μαΐου
με την παρουσίαση ειδικής συναυλίας/
Συνεχίζεται στη σελίδα 10
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Συνεχίζεται από τη σελίδα 9

θεώρησης του έργου του από το διεθνώς
γνωστό σχήμα «Haydn Trio Eisenstadt».
Από τον κύκλο της μουσικής ξεχωρίζουν
οι δύο συναυλίες της Σαββίνας Γιαννάτου
(1 και 2 Ιουλίου), γνωστή στο κοινό της
Αξιοθέας από τις προηγούμενες συμμε
τοχές της στο πολιτιστικό φεστιβάλ μαζί
με τους Primavera en Salonico. Φέτος
έρχεται μ’ ένα καινούριο και ριζικά ανα
νεωμένο πρόγραμμα. Πλαισιωμένη με
δύο εξαιρετικές ερμηνεύτριες, την Lamia
Bedioui από την Τυνησία και την Μάρθα
Μαυροειδή, η Σαββίνα συνεχίζει τις εξε

Band, οι οποίοι παρουσίασαν τις σύγχρο

βάνει τέσσερις θεατρικές παραστάσεις

ρευνήσεις της στους ήχους, στα όργανα

νες τάσεις της ευρωπαϊκής τζαζ.

κάθε μια από τις οποίες εστιάζει σε δια

και στις μελωδίες της Ανατολής και της

φορετικές περιόδους της ευρωπαϊκής

Μεσογείου. Μιας «περιχαρακωμένης μα

Στις 9 Ιουνίου, το κουαρτέτο του Κώστα

γραμματείας. Από τους Αρχαίους τραγω

και τόσο ρευστής θάλασσας, που κλείνει

Θεοδώρου, παρουσίασε τη συναυλία

δούς (Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης),

έναν κόσμο υποχρεωτικού διαλόγου ανά

«Τραγούδια δίχως λόγια», μια μουσική

στον σημαντικότερο δραματουργό της

μεσα σε οικείους και ανταγωνιστικούς

στον απόηχο λησμονημένων ιδιωμάτων,

μετα-αναγεννησιακής ευρωπαϊκής λογο

πολιτισμούς, ανάμεσα ακόμη και σε κατα

με ιστορίες, ήχους, φωνές και αισθήματα

τεχνίας, τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ, στον μεγά

κτητές και κατακτημένους», όπως εύστο

που χάθηκαν ή χάνονται από το φως της

λο Κύπριο ποιητή του 19ου αιώνα Βασίλη

χα το επεσήμανε ο Κώστας Βόμβολος.

ιστορίας.

Μιχαηλίδη και τέλος σ’ έναν πρωτοεμ
φανιζόμενο

Έλληνα

βορειοηπειρώτη

Η θεματική της μουσικής εμπλουτίζεται

«Καλά το λεν για το Φεγγάρι», μια μουσι

συγγραφέα από την πόλη του Αργυροκά

με την πρωτοποριακή συναυλία του Κώ

κή προσέγγιση στις σχέσεις του ανθρώ

στρου, τον Παναγιώτη Μπάρκα.

στα Βόμβολου στις 6 Ιουλίου. Βασισμένη

που με συγκεκριμένους τόπους, όπως

στο Βιβλίο των φανταστικών όντων του

η Κύπρος, η Θεσσαλονίκη και το Αιγαίο.

Στις 24 Μαΐου, το Θεατρικό Εργαστήρι

Χόρχε Λούις Μπόρχε, και στη Ζωολογία

Στις 17 Ιουνίου, με το θεσσαλονικιώτικο

Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσίασε μια

του Μίλος Ματσούρεκ, αξιοποιεί στο

μουσικό σχήμα «Ενδοχώρα» και τον Κύ

παλιά του επιτυχία, το έργο «Η ρωμιοσύ

έπακρο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού

πριο συνθέτη/ερμηνευτή Γιώργο Καλο

νη εν φυλή συνότζαιρη του κόσμου’’ του

στον οποίο μετέχει αποφασιστικά και ο

γήρου.

Βασίλη Μιχαηλίδη. Η παράσταση γίνεται

Μιχάλης Σιγανίδης.

σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Μαχαι
Στις 29 Ιουνίου, το πολύ γνωστό και βρα

ρά και εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδη

Στον κύκλο των συναυλιών, μια καινού

βευμένο μουσικό σχήμα «Εν Χορδαίς»,

λώσεων για τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό.

ρια διάσταση δίνει η εμφάνιση, για πρώ

ένα ερευνητικό εργαστήρι ήχων της καθ’

τη φορά στην Κύπρο (στις 8 Ιουλίου), της

ημάς Ανατολής, θα παρουσιάσει μια συ

Στις 20 Ιουνίου, η Θεατρική ομάδα του Τμή

Γυναικείας Χορωδίας «Φιλοκαλία» που

ναυλία που συνθέτει δύο διαφορετικές

ματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και

αποτελείται κυρίως από φοιτητές μου

στιγμές στη μουσική ιστορία της Μεσο

Ελληνικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου

σικής του Πανεπιστημίου του Καρόλου

γείου, τον 18ο και τον 21ο αιώνα.

του Αργυροκάστρου παρουσίασε το πολι

και του Κονσερβατορίου της Πράγας και

τικό και κοινωνικό δράμα του Παναγιώτη

η οποία, υπό την διεύθυνση του Κύπριου

Ο κύκλος της μουσικής ολοκληρώνεται

μουσουργού Μάριου Χρίστου, θα παρου

στις 13 Ιουλίου με μια «ΑνάΔυση», ένα τα

σιάσει εκκλησιαστική ορχηστική μουσική

ξίδι στην τελετουργική μουσική: γάμους,

Στις 4 Ιουλίου, η θεατρική ομάδα «Ανερά

του 20ου και 21ου αιώνα.

γεννήσεις, πένθη. Το ιταλικό μουσικό σχή

δα», θα παρουσιάσει, σε δραματοποίηση

μα «Krama» με την Κύπρια ερμηνεύτρια

και σκηνοθεσία της Μαγδαλένας Ζήρα,

Στις 2 Ιουνίου, το κοινό της Αξιοθέας είχε

Κούλα Κωνσταντίνου, θα παρουσιάσει

την παράσταση Θηβαΐς ΧΙΙ: Ραψωδώντας

την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ξε

ένα υποβλητικό έργο, μια σουίτα σε τρεις

Ικέτιδες και Αντιγόνη.

χωριστή συναυλία, αποτέλεσμα μιας δημι

κινήσεις, που αφορά το παρελθόν, το πα

ουργικής μουσικής συνάντησης ανάμεσα

ρόν και το μέλλον της Κύπρου.

σε Τσέχους και Κύπριους μουσικούς, τους
Milan Svodoba Quartet και το Cyprus Big

Μπάρκα «Κόντρα στο ρεύμα».

Στις 11 Ιουλίου, το Δημοτικό Θέατρο Συ
κέων θα παρουσιάσει το Όνειρο Θερινής

Η τρίτη θεματική του φεστιβάλ, περιλαμ

Νυκτός του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.
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Λόγος και Αντίλογος περί διαχείρισης υδάτινων πόρων: Το
πρόβλημα της λειψυδρίας στην Κύπρο

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, o Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος Ιωάννης Λαμάρης, ο Αντιπρύτανης
Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Αντώνης Κάκας, ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων
Σοφοκλής Αλετράρης και ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος Συμεών Χριστοδούλου.

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή αξιωματούχων του κρά

Θεοπέμπτου τόνισε την ανάγκη θεσμοθέτησης το συντομότερο

τους, ακαδημαϊκών, εμπειρογνωμόνων και πλήθος κόσμου πραγμα

δυνατόν του Φορέα Υδάτων, στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι

τοποιήθηκε στις 18 Μαϊου 2009 η ανοιχτή συζήτηση που οργάνωσε

όσοι ασχολούνται με το νερό. Σύμφωνα με τον κ. Θεοπέμπτου,

το Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα, Λόγος και Αντίλογος περί διαχείρι-

η ισχύουσα τιμολόγηση του νερού διαφέρει σε κάθε περιοχή και

σης υδάτινων πόρων: το πρόβλημα της λειψυδρίας στην Κύπρο.

χρειάζεται σοβαρή αναθεώρηση.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής

Ο Διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Σοφοκλής Αλε

Επιτροπής Περιβάλλοντος Ιωάννης Λαμάρης, ο Επίτροπος Περι

τράρης ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία Διεύθυνσης Ενιαίας

βάλλοντος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ο Διευθυντής του Τμήμα

Διαχείρισης Υδάτων με στόχο την ολοκληρωμένη και αποτελε

τος Αναπτύξεως Υδάτων Σοφοκλής Αλετράρης, ο Αντιπρύτανης

σματική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και

Κύπρου Καθηγητής Αντώνης Κάκας και ο Επίκουρος Καθηγητής

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου Συμεών

στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Χριστοδούλου στη δική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στους

του Πανεπιστημίου Κύπρου Συμεών Χριστοδούλου.

ενδογενείς παράγοντες που επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο

Κατά την εναρκτήρια ομιλία ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής

το υδατικό πρόβλημα, με πιο σημαντικό παράγοντα την απώ

Επιτροπής Περιβάλλοντος Ιωάννης Λαμάρης τόνισε ότι η κυβερ

λεια ύδατος στα δίκτυα (αγωγούς) μεταφοράς του, είτε εντός είτε

νητική υδατική πολιτική θα πρέπει να εστιάζεται στη μέγιστη

εκτός αστικών περιοχών. Επικαλούμενος την πρόσφατη μελέτη

αξιοποίηση μη συμβατικών πηγών νερού, ενώ έκανε λόγο για

της Γενικής Ελέγκτριας της Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδούλου επε

κακοδιαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων στα φράγματα την

σήμανε ότι η διαπίστωση πως οι απώλειες στα Δίκτυα Υδροδό

περίοδο 2004 – 2008.

τησης αντιστοιχούν στο 1/3 της συνολικής εισροής νερού στα

Στην τοποθέτησή του ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Χαράλαμπος

φράγματα θα πρέπει να προκαλούν έντονο προβληματισμό.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ERACON-2009
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε φέ

νιστής και Πρόεδρος της Οργανωτικής

ων του Πανεπιστημίου Κύπρου συνέβαλε

τος το 5 Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊ

Επιτροπής του Συνεδρίου ήταν ο Δρ Γρη

ουσιαστικά στην όλη οργάνωση του συν

κού Συνδέσμου Συντονιστών ERASΜUS

γόρης Μακρίδης, Πρόεδρος του Ευρωπα

εδρίου με εξαιρετική επιτυχία δεδομένου

(European

ERASMUS

ϊκού Συνδέσμου Συντονιστών ERASMUS,

ότι ο αριθμός των συνέδρων έφθασε

Coordinators–EAEC), το οποίο πραγμα

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας

τους 400, ενώ εκπροσωπήθηκαν πάνω

τοποιήθηκε από τις 29 Απριλίου έως τις 3

και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου

από 300 πανεπιστήμια και οργανισμοί

Μαΐου 2009. Το συνέδριο αυτό τελέσθη

Κύπρου και Εκτελεστικός Διευθυντής του

από όλη την Ευρώπη. Η Γενική Διεύθυνση

κε υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας

Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου. Αξίζει να

Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρω

και Πολιτισμού της Κύπρου, ενώ υποστη

σημειωθεί ότι ο Δρ Μακρίδης επανεκλέ

παϊκής Επιτροπής, Μονάδα ERASMUS,

ρίχθηκε από πολλούς κυπριακούς φορείς

χθηκε ομόφωνα Πρόεδρος του EAEC για

στήριξε το συνέδριο και εκπροσωπήθηκε

μεταξύ των οποίων και το Ευρωπαϊκό

την περίοδο 2009-2011.

από δύο αξιωματούχους, τον κ. Filip Van-

Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ). Γενικός Συντο

H Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσε

ο

Association

of

Συνεχίζεται στη σελίδα 12
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Συνεχίζεται από τη σελίδα 11

του οποίου έχει αναλάβει για

Depoele, Αναπληρωτή Προ

λογαριασμό του Πανεπιστη

ϊστάμενο της εν λόγω Μονά

μίου Κύπρου ο Δρ. Γρηγόρης

δας, και τον κ. Renato Girelli,

Μακρίδης. Το σχέδιο έχει στό

Διαχειριστή του Προγράμμα

χο να παρέχει σε συμβούλους

τος Erasmus.

επαγγελματικού προσανατολι

Σε συνεργασία με τους δι

σμού στην Ε.Ε. ένα κοινό πλαί

οργανωτές φιλοξενήθηκε το

σιο βέλτιστων πρακτικών που

Συμπόσιο του EUE-European

αφορούν υπηρεσίες επαγγελ

University-Enterprises

ματικού προσανατολισμού, με

Network στο οποίο έγιναν ση

θόδους και πρακτικές, οι οποίες

μαντικές παρουσιάσεις σε σχέση με την

υπηρεσιών τους προς εξυπηρέτηση της

εφαρμόζονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς

προώθηση της συνεργασίας πανεπιστη

κινητικότητας και του προγράμματος

οργανισμούς και τοπικές αρχές της Ε.Ε. και

μίων και επιχειρήσεων στα θέματα συμ

ERASMUS.

να αναπτύξει ένα πρόγραμμα κατάρτισης

βουλευτικής και καθοδήγησης των νέων

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε επιτυχώς

για τους συμβούλους επαγγελματικού προ

και φυσικά της μεταφοράς καινοτομίας.

μέρος στην προαναφερθείσα έκθεση πα

σανατολισμού.

Παράλληλα με το Συνέδριο διοργανώ

ρουσιάζοντας τα προγράμματα σπουδών

Το Συνέδριο περιελάμβανε και ένα ση

θηκε η έκθεση «GO-Exchange Education

του και ενισχύοντας τη συνεργασία του με

μαντικό πολιτιστικό πρόγραμμα. Στις 30

Fair» στην οποία τα συμμετέχοντα πανε

τα υπόλοιπα συμμετέχοντα πανεπιστήμια

Απριλίου ο Δήμος Λευκωσίας οργάνωσε

πιστήμια είχαν την ευκαιρία ανάπτυξης

και εταιρείες. Στην ίδια έκθεση το Πανεπι

επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο για

νέων συνεργασιών και διμερών συμφω

στήμιο Κύπρου παρουσίασε και το ευρω

περίπου 100 συνέδρους, ενώ το ίδιο βρά

νιών στο πλαίσιο ανταλλαγών φοιτητών,

παϊκό σχέδιο με τίτλο, «CAREER-EUshop:

δυ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στους

ακαδημαϊκών και προσωπικού. Στην έκ

One-Stop-Service-Career-Guidance-Shop

χώρους της Πανεπιστημιούπολης. Στις 2

θεση συμμετείχαν, επίσης, επιχειρήσεις

for Europe», το οποίο συγχρηματοδοτείται

Μαΐου, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να

που ενδιαφέρονταν για την προσέλκυση

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαί

επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο του

φοιτητών για τοποθετήσεις εργασίας

σιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθη

Κουρίου και μετά να φιλοξενηθούν από

και για την προβολή των προϊόντων και

ση – Grundtvig και το συντονιστικό ρόλο

το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
Το διεθνές συνέδριο XENOWAC 2009 – Ξενοβιοτικες ενώσεις στον

σίαση των ερευνητικών προκλήσεων και στην ενθάρρυνση της

αστικό κύκλο του νερού, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον προη

διεθνούς συνεργασίας στο πεδίο των ξενοβιοτικών ενώσεων.

γούμενο Μάρτιο στην Κύπρο, αποτελεί ένα από τα πρώτα Διε

Το τριήμερο αυτό συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο της

θνή Συνέδρια που πραγματοποιούνται με θέμα τις ξενοβιοτικές

Δράσης ‘Cost Action 636’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο

ενώσεις στα αστικά λύματα, βιομηχανικά απόβλητα καθώς και

Intercontinental Aphrodite Hills Resort Hotel. Το πρόγραμμα του

στα φυσικά νερά. Η ύπαρξη τέτοιων ενώσεων (συνθετικών κυρί

συνεδρίου προσείλκυσε πέραν των διακοσίων επιστημόνων διε

ως οργανικών ενώσεων καθώς και βαρέων μετάλλων) στα αστι

θνούς φήμης οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Το

κά λύματα καθώς και στα φυσικά νερά αποτελεί σήμερα ένα νέο

συνέδριο τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας, Φυσι

πεδίο έρευνας και συγχρόνως δημιουργεί ανησυχία αναφορικά

κών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μ. Πολυνείκη.

με τις επιπτώσεις που οι ενώσεις αυτές μπορεί να επιφέρουν

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δόθηκαν από κοινού παρου

τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία με τη δι

σιάσεις επιτυχημένων πρακτικών από επιστήμονες και τελικούς

οχέτευσή τους κυρίως μέσω των επεξεργασμένων λυμάτων και

χρήστες, ενώ πραγματοποιήθηκε επίσης διαγωνισμός για νέους

αποβλήτων σε υδάτινα σώματα, στη θάλασσα ή προς άρδευση.

ερευνητές. Η υποψήφια διδάκτορας του Εργαστηρίου ΓΑΙΑ - Μη

H λειψυδρία που παρατηρείται σε πολλές χώρες του κόσμου έχει

χανικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Α. Αχιλλέ

κάνει επιτακτική την ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση των αστι

ως, έλαβε το ένα από τα δύο τρίτα βραβεία που δόθηκαν για την

κών λυμάτων για σκοπούς άρδευσης και η ύπαρξη των ξενοβι

εργασία της με τίτλο “Factors affecting diclofenac decomposition

οτικών ενώσεων είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα που

in water by UV-A/TiO2 photocatalysis”. Το πρώτο και δεύτερο

εξετάζονται από την επιστημονική κοινότητα σήμερα διεθνώς.

βραβείο δόθηκε σε φοιτητές του EAWAG- Ελβετίας και Vienna

Σύμφωνα με την πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής του συ

University of Technology - Αυστρίας αντίστοιχα, ενώ το δεύτερο

νεδρίου Δρα Δ. Κάσινου του Tμήματος Πολιτικών Μηχανικών και

τρίτο βραβείο σε φοιτητή από το CNRS - Nancy Université - Γαλ

Μηχανικών Περιβάλλοντος, το συνέδριο στόχευε στην παρου

λίας.
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΦΑΡΕΜ ΑΕΙ

φαρμακευτικών συστατικών στα αστικά λύματα, στην αξιολόγηση

ΦΟ/0506/16 πραγματοποιήθηκε από τις 17-18 Μαΐου 2009 κα

της τοξικότητας των λυμάτων και επιπλέον παρουσιάστηκε αριθ

ταληκτική διημερίδα από το εργαστήριο ΓΑΙΑ- Μηχανικής Περι

μός προχωρημένων μεθόδων επεξεργασίας για την απομάκρυνση

βάλλοντος στη Λόφου Λεμεσού. Στόχος ήταν η παρουσίαση και

των φαρμακευτικών ενώσεων. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι δράσεις

συζήτηση των αποτελεσμάτων προσδιορισμού της τοξικότητας

των νέων έργων του Εργαστηρίου, SolTec και Estrogens. Έντο

και οιστρογονικότητας και των νέων εξελίξεων αναφορικά με

νο ενδιαφέρον διαπιστώθηκε για την εφαρμογή προχωρημένων

την παρουσία και επεξεργασία των ξενοβιοτικών ενώσεων σε

οξειδωτικών μεθόδων σε πραγματική κλίμακα από τα Συμβούλια

νερά και αστικά λύματα.

Αποχετεύσεως. Το πρόγραμμα PHAREM, συνολικής διάρκειας 30

Κατά τη διημερίδα πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σχετικά

μηνών, χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και

με τη λειτουργία των κύριων σταθμών επεξεργασίας αστικών λυ

το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στη διημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι

μάτων της Κύπρου και τους όρους αδειοδότησης, απόρριψης και

από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων Λάρνα

επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων στη γεωργία για άρδευση

κας, Λεμεσού και Πάφου, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Γενικό

καθώς και για εμπλουτισμό υδροφορέων. Η δεύτερη ημέρα ήταν

Χημείο του Κράτους, την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, το Πολυτεχνείο

αφιερωμένη στις αναλυτικές μεθόδους προσδιορισμού ενεργών

Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

7 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό από τις 11-13 Μαίου 2009 το

ενισχύσεις ιστορικών κτηρίων και σε σύγχρονες τεχνολογίες

Έβδομο Διεθνές Συνέδριο σε Αντισεισμικές Δομικές Κατασκευές

σεισμικής προστασίας, στη σεισμική μόνωση και στον ενεργη

στο οποίο συμμετείχαν 43 επιστημόνες από χώρες της Ευρώπης,

τικό και παθητικό έλεγχο των κατασκευών μέσω μηχανισμών

της Ασίας και της Βόρειας Αμερικής. Το συνέδριο συνδιοργανώ

απόσβεσης ενέργειας. Αναφορές έγιναν παράλληλα σε περιπτώ

θηκε αφενός μεν από πλευράς του Πανεπιστημίου Κύπρου, από

σεις συναφών εφαρμογών σε διεθνές και, ειδικότερα, σε τοπικό

τον Λέκτορα Πέτρο Κωμοδρόμο, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

επίπεδο. Η συγκεκριμένη σειρά του συνεδρίου λαμβάνει χώρα

και Μηχανικών Περιβάλλοντος, και τον Επίκουρο Καθηγητή

ανά διετία. Το γεγονός ότι φέτος το συνέδριο πραγματοποιήθηκε

Μάριο Κ. Φωκά, Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής, αφετέρου δε από

στην Κύπρο με επιτυχία έχει ιδιαίτερη σημασία για τους συνδι

πλευράς του Wessex Institute of Technology, από τον Καθηγητή

οργανωτές τόσο από απόψεως ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον

Carlos Α. Brebbia. Στις τριήμερες παρουσιάσεις των συνέδρων

τομέα όσο και για την περαιτέρω προώθηση συναφών ερευνη

έγιναν αναφορές στην υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της

τικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών με το Πανεπιστήμιο

αντισεισμικής μηχανικής, σε ερευνητικές δραστηριότητες που

Κύπρου και άλλους επιστημονικούς φορείς με επίκεντρο την ευ

αφορούν τον ικανοτικό σχεδιασμό κατασκευών, θεμελιώσεις,

ρύτερη σεισμογενή περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ
Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά Τελετή Αποφοίτησης του

κά παιδαγωγικές θεωρίες και να μετασχηματίζει το περιεχόμενο

Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψηφίων Εκ

διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, ώστε να ασκεί με επιτυχία το

παιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και

ρόλο του στην τάξη και στον ευρύτερο χώρο του σχολείου». Συ

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις 3 Ιουνίου 2009. Κατά το ακα

νεχίζοντας, πρόσθεσε πως με τον τρόπο αυτό παρέχονται στους

δημαϊκό έτος 2008-9 ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα αυτό και έλα

εκπαιδευόμενους «τα απαραίτητα εφόδια τόσο για την έναρξη

βαν σχετικά διπλώματα 429 εκπαιδευόμενοι 32 διαφορετικών

της εκπαιδευτικής τους πορείας όσο και για τη μελλοντική τους

ειδικοτήτων. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρύτανης του Πανεπι

εκπαιδευτική σταδιοδρομία».

στημίου Σταύρος Ζένιος και ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υπο

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Υπουργός Παιδείας και Πο

θέσεων, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, οι οποίοι τόνισαν τη μεγά

λιτισμού, Καθηγητής Ανδρέας Δημητρίου, ο οποίος παρουσίασε τα

λη σημασία του Προγράμματος τόσο για τον όλο εκπαιδευτικό

επιχειρήματά του γύρω από το ερώτημα αν «Θα χρειάζονται οι δά

θεσμό, όσο και για την ευρύτερη κοινωνία. Χαρακτηριστικά, ο

σκαλοι στο σχολείο του μέλλοντος». Στην ομιλία του ο κύριος Δημη

κ. Χριστοφίδης τόνισε ότι «με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται

τρίου έδωσε έμφαση στην κεντρική σημασία της καλλιέργειας της

ο εμπλουτισμός του πτυχιούχου με όλες εκείνες τις εμπειρίες και

κριτικής σκέψης των μαθητών, προεκτείνοντας στις συνακόλουθες

δεξιότητες που θα τον καταστήσουν ικανό να ερμηνεύει πρακτι

αλλαγές στο ρόλο του σύγχρονου δασκάλου.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

τικών αντισεισμικών συστημάτων, γέφυρες, έργα υποδομής,

Επί Ανάσσης Βικτωρίας,

χαρακτηρισμός υλικών, πειραματικές εργασίες και αριθμητικές

Κυριάκος Δημητρίου (εισ., επιμ.),

προσομοιώσεις.

Μεσόγειος, Αθήνα 2009,

Οι αντίστοιχες ερευνητικές εργασίες παρουσιάσθηκαν στο

ISBN. 978-960-19-0350-7

Έβδομο Διεθνές Συνέδριο σε Αντισεισμικές Δομικές Κατασκευές

Τα δεκατέσσερα κείμενα, που πα

(Earthquake Resistant Engineering Structures VII – ERES-2009), το

ρουσιάζονται για πρώτη φορά σε

οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, στις 11-13 Μαΐου, 2009.

ελληνική μετάφραση στον παρό

Το διεθνές αυτό συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται ανά διε

ντα τόμο, πρωτοδημοσιεύθηκαν

τία, διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο, από το Wessex

σε έγκριτα βικτωριανά περιοδικά

Institute of Technology και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

μεταξύ του 1878 και 1891. Συγκροτούν δε τον κύριο κορμό του

Η έκδοση αυτή απευθύνεται σε ερευνητές και μηχανικούς που

έντυπου υλικού που μετέφερε στη Βρετανία ευσύνοπτες περι

ασχολούνται με θέματα αντισεισμικής μηχανικής δομικών κα

γραφές του φυσικού τοπίου, πληροφορίες για τους κατοίκους,

τασκευών. Τη συγκεκριμένη έκδοση επιμελήθηκαν ο Επίκουρος

την υποδομή και τις προοπτικές εκμετάλλευσης των πλουτοπα

Καθηγητής Μάριος Κ. Φωκά, από το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής

ραγωγικών πόρων του νησιού. Η καινούρια εδαφική κτήση της

του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Καθηγητή Carlos Α. Brebbia, από

Βρετανικής Αυτοκρατορίας προκάλεσε, όπως ήταν αναμενόμε

το Wessex Institute of Technology, και ο Λέκτορας Πέτρος Κωμο

νο, έντονο ενδιαφέρον στους κύκλους των πολιτικών και των

δρόμος, από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Πε

λογίων. Η γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου ήταν δεδομένη,

ριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου.

αλλά ο αρχικός ενθουσιασμός για την κατοχή της σχετιζόταν με
ευρύτερους πολιτισμικούς συμβολισμούς που εντάσσονταν στο

Ανάλυση Κατασκευών: Σύγχρο-

πλαίσιο της κτητικής και φιλόδοξης αυτοκρατορικής αποστο

νες μέθοδοι με χρήση ηλεκτρο-

λής στην Ανατολή. Τη σημασία αυτής της αποστολής ενέτειναν,

νικών υπολογιστών – 2η Έκδοση,

στην κοινή αντίληψη, δύο παράγοντες. Πρώτον, το γεγονός πως

Πέτρος Κωμοδρόμος, Εκδόσεις

το νησί συνδεόταν ιστορικά και ανθρωπολογικά με την ελληνική

Παπασωτηρίου, Αθήνα 2009, σσ.

αρχαιότητα· και δεύτερον, η πλειοψηφία των ιθαγενών Κυπρίων

752, ISBN: 960-7182-44-8.

ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί με οθωμανική υπηκοότητα, κάτι που

Το βιβλίο αυτό περιγράφει μεθό

προσέδιδε στο βρετανικό εγχείρημα μία αίσθηση θρησκευτικού

δους γραμμικής ελαστικής στατι

και ηθικού καθήκοντος. Ως πρωτογενείς ιστορικές πηγές συμ

κής ανάλυσης δομικών κατασκευών με έμφαση στις σύγχρονες

βάλλουν τόσο στην κριτική διερεύνηση της λεγόμενης αυτο

μητρωικές μεθόδους. Στόχος είναι η ουσιαστική αξιοποίηση των

κρατορικής πολιτικής ιδεολογίας όπως επίσης και στην ανάλυση

ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στην επίλυση προβλημάτων

των κοινωνικών δομών και νοοτροπιών των Κυπρίων κατά τον

ανάλυσης κατασκευών, διατηρώντας τη δυνατότητα ελέγχου

ύστερο δέκατο ένατο αιώνα.

της ορθότητας τόσο των δεδομένων και των μοντέλων προσο
μοίωσης όσο και των αποτελεσμάτων της επίλυσης. Επιπλέον,

Earthquake Resistant Engineering

παρέχεται μια σύντομη εισαγωγή στη δυναμική ανάλυση των

Structures VII, M. Phocas, C. Brebbia

κατασκευών και στις μεθόδους πεπερασμένων στοιχείων. Το

and P. Komodromos (Eds.), WIT

σύγγραμμα αυτό, του οποίου η 1η Έκδοση είχε κυκλοφορήσει

Transactions on the Built Environment,

το 2006, είναι το πρώτο διδακτικό βιβλίο που έχει γραφεί από

WIT Press, Southampton, ISBN: 978-1-

ακαδημαϊκό μέλος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου

84564-180-1, ISSN (print): 1746-4498,

Κύπρου και χρησιμοποιείται στη διδασκαλία βασικών μαθημά

ISSN (online): 1743-3509, σσ. 515.

των ανάλυσης κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Κυκλοφόρησε πρόσφατα, από τον Εκ

και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Επίσης, το βιβλίο αυτό συγκα

δοτικό Οίκο WIT Press, στο Ηνωμένο

ταλέγεται στα προτεινόμενα προς επιλογή διδακτικά συγγράμ

Βασίλειο, ο 7 τόμος της σειράς Earthquake Resistant Engineering

ματα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου

Structures αναφορικά με το Δομημένο Περιβάλλον. Η έκδοση

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η 2η Έκδοση του βιβλίου έχει

αυτή παρουσιάζει πρόσφατες ερευνητικές εργασίες στον τομέα

εκδοθεί από τον Εκδοτικό Οίκο Παπασωτηρίου, μετά από θετι

της αντισεισμικής μηχανικής, με έμφαση στο σχεδιασμό δομικών

κή αξιολόγηση από πανεπιστημιακούς του Εθνικού Μετσοβίου

κατασκευών έναντι σεισμικών δράσεων καθώς και στη σεισμική

Πολυτεχνείου. Το σύγγραμμα αυτό φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα

αναβάθμιση υφιστάμενων κατασκευών. Ο τόμος υποδιαιρείται

χρήσιμο βοήθημα φοιτητών τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών

ος

σε 12 ενότητες: αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών, σεισμι

ή και Αρχιτεκτονικής αλλά και επαγγελματιών πολιτικών μηχα

κή συμπεριφορά και ευαισθησία, δυναμική των κατασκευών,

νικών, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σύγχρονες

παθητικά συστήματα προστασίας, σεισμική μόνωση, επιρροές

μεθόδους ανάλυσης των κατασκευών, αξιοποιώντας επίσης την

πεδίου και γεωτεχνικές πτυχές, ανάπτυξη και εφαρμογή παθη

πρόοδο και τις δυνατότητες που μας δίνουν οι Η/Υ.
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Εβδομάδα Ευρώπης

Γελοιο-γραφώντας την Ιστορία του Κυπριακού,
Χρύσανθος Χρυσάνθου, Εκδόσεις Αρμίδα και Σ.Ο.Φ.Ι.Α.,
Λευκωσία 2009, σσ. 544, ISBN 978-9963-620-62-3

«Ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, κ. Μάνθος Μαυρομμάτης στην Ημερίδα του Ε.Γ.Κ.»

Στον τόμο αυτό εξετάζεται η πολυτάραχη Ιστορία της Κύ
πρου κατά τα τελευταία 130 χρόνια, δηλαδή από το 1878 με

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η σειρά σεμιναρίων του

την άφιξη των Βρετανών αποικιοκρατών μέχρι και το 2008

Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (Ε.Γ.Κ.) υπό τον γενικό τίτλο Εβδο-

με τις συνομιλίες Χριστόφια - Ταλάτ, από μια διαφορετική

μάδα Ευρώπης.

οπτική γωνία, αυτή των γελοιογράφων. Μέσα από τις 660

Το Ε.Γ.Κ. πιστό στο θεσμό που έχει ξεκινήσει πριν 2 χρόνια δι

γελοιογραφίες που παρατίθενται στο βιβλίο ο αναγνώστης

οργάνωσε μεταξύ 4-7 Μαΐου σειρά σεμιναρίων, διαλέξεων και

θα δει να ξετυλίγονται μπροστά του σαν κινηματογραφική

ημερίδων με στόχο την ενημέρωση του κοινού για τις χρηματο

ταινία όλα τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν το Κυπρια

δοτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

κό. Οι 51 γελοιογράφοι που ανθολογούνται, με την ευαι

Φέτος, πέτυχε επίσης να εντάξει ημερίδα που αφορούσε τις Μι

σθησία και τη σκωπτική διάθεση που τους διακρίνει, σχολι

κρομεσαίες Επιχειρήσεις στο πλαίσιο των επισήμων εκδηλώσεων

άζουν με τρόπο μοναδικό γεγονότα συνήθως τραγικά, αλλά

για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,

και ιλαροτραγικά. Ανθολογούνται επιφανείς γελοιογράφοι

σε συνεργασία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι

όπως οι, Φωκίων Δημητριάδης, Μέντης Μποσταντζόγλου

μελητήριο (ΚΕΒΕ). Το πρόγραμμα της ημερίδας περιελάμβανε

(Μποστ), Βασίλης Χριστοδούλου, Αρχέλαος Αντώναρος,

παρουσιάσεις από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήρι

Κώστας Μητρόπουλος, Βασίλης Μητρόπουλος, Γιώργος

ξης Κύπρου, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), το Υπουργείο

Μαυρογένης, Διογένης Καμένος, Σπύρος Ορνεράκης, Βαγ

Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και από εταιρείες

γέλης Παυλίδης, Στάθης Σταυρόπουλος, Γιάννης Ιωάννου,

συμβούλων που είναι διαπιστευμένοι συνεργάτες στο Ευρω

Γιάννης Καλαϊτζής, Αντώνης Καλαμάρας, Κώστας Βλάχος,

παϊκό Γραφείο Κύπρου. Στην ημερίδα συμμετείχαν πέραν των

Γιάννης Κυριακόπουλος (ΚΥΡ), Παναγιώτης Μαραγκός, Πέ

120 τοπικών επιχειρήσεων οι οποίες είχαν την ευκαιρία να ενη

τρος Παπαπέτρου (ΠΙΝ), Πέτρος Βοσκαρίδης (BOSS), Γιώρ

μερωθούν για τις νέες ευκαιρίες επιχορήγησης έργων.

γος Μιτίδης, Γιώργος Ζήνωνος (Στασίνος), Θανάσης Παπα

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου με την «Εβδομάδα Ευρώπης» πέ

σπυρόπουλος και πολλοί άλλοι γνωστοί Κύπριοι, Ελλαδίτες

τυχε να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ ακαδημίας, βιομηχανίας,

και ξένοι γελοιογράφοι.

τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανώσεων της κοινωνίας των πολι

Φυσικά στις γελοιογραφίες παρελαύνουν όλοι οι πρωταγωνι

τών με αποτέλεσμα να ενδυναμώσει την ικανότητα των κυπριακών

στές των γεγονότων που συνδέονται με το Κυπριακό, από τον

φορέων για επιτυχή διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ελευθέριο Βενιζέλο, μέχρι τον Ρίτσμοντ Πάλμερ, τον Ουίνστον

Το Γραφείο συμπληρώνοντας δύο χρόνια από την αυτονόμησή

Τσώρτσιλ, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, τον Γεώργιο Γρίβα, τον

του, δημιουργεί με την παρουσία και τις υπηρεσίες που προ

Τζον Χάρντινγκ, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Ευάγγελο

σφέρει προς τα μέλη του την πεποίθηση ότι η Κύπρος μπορεί

Αβέρωφ, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Φαζίλ Κιουτσιούκ,

να ενεργεί ως ισότιμος εταίρος στα ευρωπαϊκά δρώμενα. Για τον

τον Ραούφ Ντενκτάς, τον Γλαύκο Κληρίδη, τον Πολύκαρπο

λόγο αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο την ενεργή παρουσία

Γιωρκάτζη, τον Χένρι Κίσσιντζερ, τον Πέρεζ ντε Κουεγιάρ, τον

της στην Ευρώπη, αναπτύσσει νέες συνεργασίες και συμμετέχει

Σπύρο Κυπριανού, τον Εζεκία Παπαϊωάννου, τον Βάσο Λυσσα

δυναμικά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

ρίδη, τον Τάσσο Παπαδόπουλο, τον Κόφι Ανάν, τον Μεχμέτ Αλί

Το 2009 βρήκε το Ε.Γ.Κ. με ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο αλλά και με

Ταλάτ, τον Δημήτρη Χριστόφια και πλήθος άλλων.

γερές βάσεις για ένα λαμπρό μέλλον. Μελλοντικοί στόχοι του Γρα

Το βιβλίο περιλαμβάνει ανάλυση για την πολιτική γελοιογρα

φείου είναι η άψογη διεκπεραίωση των τριών νέων ευρωπαϊκών

φία και τον ρόλο της στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης με

έργων στα οποία συμμετέχει μετά από έγκριση από το 2008, η στε

την κωμική αναπαράσταση γεγονότων, προσώπων και κατα

νότερη συνεργασία με τις Μικρές και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, η

στάσεων, καθώς και εισαγωγικά σημειώματα για τα γεγονότα

συνεχής και αδιάκοπη παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης,

που σημάδεψαν κάθε περίοδο του Κυπριακού. Κάθε γελοιο

η περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτόμων ηλεκτρονικών εργαλείων

γραφία συνοδεύεται από επεξηγηματικό σημείωμα, ώστε ο

ενημέρωσης που έχει δημιουργήσει, καθώς και η ενίσχυση της ιδιό

αναγνώστης να είναι σε θέση να την αποκωδικοποιήσει.

τητας του Εταίρου στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.
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Πρόσκληση του ΕΙΤ για δημιουργία καταλόγου εμπειρογνωμόνων
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) δημο

ενώ αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν οποιαδήποτε στιγμή μέ

σίευσε πρόσκληση υποβολής ατομικών υποψηφιοτήτων για τη

χρι τους τρεις μήνες από τη λήξη ισχύος του καταλόγου.

δημιουργία καταλόγου εμπειρογνωμόνων για την υποστήριξη

Σε πρώτη φάση, οι εμπειρογνώμονες θα κληθούν να αξιολογή

των εργασιών αξιολόγησης και εφαρμογής του ΕΙΤ και των Κοι

σουν τις προτάσεις στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υπο

νοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας, γνωστές ως «KICs».

βολής προτάσεων του ΕΙΤ, με καταληκτική προθεσμία την 27η

Το EIT αναζητά εμπειρογνώμονες με πολύ καλή γνώση αγγλικών,

Αυγούστου 2009, για την επιλογή και το διορισμό των πρώτων

στον προφορικό και γραπτό λόγο, και με υψηλή επαγγελματική

δύο ή τριών «KICs» σε τρεις θεματικές προτεραιότητες: κλιμα

εμπειρία σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

τική αλλαγή - μείωση και προσαρμογή, βιώσιμη ενέργεια, επό

•

Βιώσιμη ενέργεια

μενη γενιά τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

•

Προσαρμογή και μείωση της κλιματικής αλλαγής

Τα «KICs» πρόκειται να λειτουργήσουν ως δημιουργικές συν

•

Το μέλλον της κοινωνίας της πληροφορίας και επικοινωνίας

εργασίες στις οποίες θα συμμετέχουν ομάδες από πανεπιστή

•

Επιχειρηματική δημιουργία και επιχειρηματικό κεφάλαιο

μια, ερευνητικούς οργανισμούς και τη βιομηχανία, οι οποίες θα

•

Καινοτομία στις υπάρχουσες επιχειρήσεις

συνεργάζονται για την αντιμετώπιση των στρατηγικής σημασίας

•

Επιχειρηματική εκπαίδευση

θεμάτων σε διεπιστημονικό επίπεδο και θα παράγουν νέες και

•

Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων

νοτομίες και νέα καινοτόμα πρότυπα.

Απαιτείται ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο ικανοτήτων σε έναν ή

Οι εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν για το 2009 απαιτείται

περισσότερους άλλους τομείς, και μεταφορά καινοτομίας. Ο

να είναι σε θέση να διαθέσουν 4 με 10 ημέρες κατά τη διάρκεια

πλήρης κατάλογος με τους θεματικούς τομείς διατίθεται στην

Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2009, ενώ θα λάβουν ημερήσια απο

ιστοσελίδα του ΕΙΤ (http://eit.europa.eu/experts.html).

ζημίωση ύψους 450 € για κάθε πλήρη εργάσιμη ημέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν ειδικά μέσω της ιστο

Πληροφορίες: Ροζμαρί Στρεβινιώτη, Λειτουργός, Ευρωπαϊκό

σελίδας του ΕΙΤ ακόμα κι αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι στη βάση

Γραφείο Κύπρου, Avenue d’Auderghem 22-28, B-1040 Βρυξέλ

δεδομένων εμπειρογνωμόνων για το 7 Πρόγραμμα Πλαίσιο. Ο

λες, τηλ.: +32 (0) 2 238 10 44, τηλεομοιότυπο: +32 (0) 2 740 27

κατάλογος εμπειρογνωμόνων θα ισχύει μέχρι το τέλος του 2013,

20, ηλ. διεύθυνση: strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy

ο

ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛIΑ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ι. ΤΑΪΦΑΚΟΣ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

μης και Λονδίνου, καθώς και στις άλλες τιμητικές διακρίσεις, χορηγίες

ανάπτυξη των Κλασικών Γραμμάτων, κυρίως της Λατινικής Φιλολογί

και βραβεία, με τα οποία έχει αναγνωρισθεί διεθνώς η προσωπικότη

ας. Τα διάσημα του παρασήμου παρέδωσε στον τιμώμενο ο Πρέσβης

τα του καθηγητή Ι. Ταϊφάκου, αλλά και η προσφορά του στον ευρω

κ. Luigi Napolitano σε δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία την ημέ

παϊκό πολιτισμό και η αφοσίωσή του στην παράδοση των ανθρωπι

ρα της εθνικής εορτής της Ιταλίας στις 2 Ιουνίου ενώπιον του Προέ

στικών σπουδών. Στην αντιφώνησή του ο κ. Ταϊφάκος ευχαρίστησε

δρου της Δημοκρατίας και της κας Χριστόφια, υπουργών, μελών του

τον κ. Napolitano και την κυβέρνησή του για τη σημαντική τιμητική

διπλωματικού σώματος και άλλων επισήμων και ακαδημαϊκών. Ο κ.

διάκριση που προέρχεται, όπως είπε, από μία χώρα που ο αρχαίος

Ταϊφάκος είναι Πρόεδρος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φι

και ο νεώτερος πολιτισμός της συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία

λοσοφίας και τ. Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής.

του ευρωπαϊκού όπως τον ζούμε και τον απολαμβάνουμε σήμερα.

Παρουσιάζοντας τον κ. Ταϊφάκο ο Πρέσβης αναφέρθηκε στο σπου

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην προσφορά των Ρωμαίων στη μελέτη

δαίο επιστημονικό του έργο, στη συμβολή του στη μελέτη και τη δι

και τη διάδοση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και των Ελλήνων

άδοση της λατινικής φιλολογίας και του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού

κλασικών συγγραφέων στη Δύση και στη μεγάλη σημασία που έχει

γενικότερα με πλήθος δημοσιευμάτων, την οργάνωση πολλών διε

η ιταλική Αναγέννηση στην ανάπτυξη της νεώτερης επιστήμης της

θνών συνεδρίων, τη διοικητική και επιστημονική του συμβολή στο

φιλολογίας και των τεχνών. Σημείωσε ότι ο ίδιος, από τα μαθητικά του

Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Εταιρεία Ρωμαϊκών Σπουδών, καθώς

ακόμη χρόνια, είχε συνδυάσει τη μελέτη της αρχαίας Ελλάδας και της

και τη μορφωτική προσφορά του τα τελευταία δεκαέξι χρόνια στην

Ρώμης σε αδιάσπαστη ενότητα, η οποία αναγνωρίζει ότι αποτελεί

κυπριακή κοινωνία με βιβλία, άρθρα και διαλέξεις. Ειδικά αναφέρθη

απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του ευρωπαϊκού πολιτι

κε στις σπουδές του με υποτροφίες στα πανεπιστήμια Αθηνών, Ρώ

σμού και των αξιών του.

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.new.ucy.ac.cy/koinotita

Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα
Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου
Τεύχος 29ο, Ιούνιος 2009
Το Ενημερωτικό Δελτίο διευθύνεται από συντακτική
επιτροπή
Πρόεδρος:
Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, Πρύτανης
Μέλη:
Δέλτας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος
Βιολογικών Επιστημών
Ιωαννίδου-Κουτσελίνη Μαίρη, Αναπληρώτρια

Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών της Αγωγής
Νικολοπούλου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήματος Αγγλικών Σπουδών
Καλοκαιρινού Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος
Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Κούρτελλος Άντρος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος
Οικονομικών
Ασσιώτη-Ζωμενή Έλενα, Λειτουργός Πανεπιστημίου
Υπεύθυνη Ύλης, επιμέλεια έκδοσης:
Λαμπίρη Μαρίζα, Λειτουργός Πανεπιστημίου,
Πρυτανεία

Επιμέλεια κειμένων:
Καλοκαιρινού Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος
Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Γραφικά: NickoZ Limited
Εκτύπωση: Τυπογραφεία Theopress Ltd.
Διεύθυνση Επικοινωνίας:
Γραφείο Αποφοίτων
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: 2289 4366, Τηλεομοιότυπο: 2289 4477
Ηλ. ταχυδρομείο: koinotita@ucy.ac.cy

ISSN 1450 - 1724

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

