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Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΤΗ ΕΤΗΣΙΑ
ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ
Το πιο γλυκό μνημόσυνο στον Ντίνο,
όπως χαρακτήρισε το κοινό την Ένατη
Ετήσια Διάλεξη εις μνήμην Ντίνου Λεβέντη,
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μαΐου
2012 στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η μουσικοσυνθέτιδα Ευανθία Ρεμπούτσικα, σε μία ξεχωριστή ομιλία στην κατάμεστη αίθουσα Τελετών, αναφέρθηκε
στην πανανθρώπινη γλώσσα, τη μουσική.
Σε μία λόγω και έργω παράσταση, οι θεατές απόλαυσαν το γεγονός σε μια γεμάτη αίθουσα, την οποία η κ. Ρεμπούτσικα
διέσχισε με το βιολί της, ολοκληρώνοντας την παράσταση με το
μουσικό κομμάτι «Καλοκαιρινή βροχή».

προσφύγων της Κύπρου.
Στην ομιλία της με θέμα Μουσική. Η θεία κοινωνία των λαών, η

Στο χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Ευανθία Ρεμπούτσικα εστίασε στη γλώσσα επικοινωνίας των ψυ-

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, εξήρε το έργο του αεί-

χών: «Μόνο και μόνο μέσα από την κοινή συμμετοχή σ` ένα γνήσιο

μνηστου Ντίνου Λεβέντη τονίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο είναι

μουσικό γεγονός, τη στιγμή που η λογική έχει παραδοθεί, μπορεί να

πραγματικά ευλογημένο που μετρά και θα έχει για πάντα ανά-

συμβεί ένα θαύμα τέτοιο που ολόκληρη η ιστορία των πολιτισμών

μεσα στους πιστούς του φίλους και συμμάχους μια φωτισμένη

στην προσπάθεια για ειρήνη και συνεννόηση δεν κατάφερε να δη-

και εμπνευσμένη προσωπικότητα της Κύπρου, όπως τον Ντίνο

μιουργήσει: μέσα σε μόνο μια στιγμή ξάφνου, άνθρωποι ολότελα

Λεβέντη και άλλους ευεργέτες, που όλο και περισσότερο ενι-

ξένοι μεταξύ τους, συνεπαρμένοι από τη μουσική και παραδομένοι

σχύουν την παρουσία τους και εκφράζουν έμπρακτα τη συμπα-

απόλυτα σε αυτήν, μπορούν να νιώσουν καταλυτικά ότι ανήκουν σε

ράστασή τους στο πρώτο ανώτατο ακαδημαϊκό και ερευνητικό

έναν δεύτερο κύκλο οικογένειας.»

ίδρυμα της χώρας.

Όπως δήλωσε η κα Ρεμπούτσικα, η μουσική είναι η μόνη αγά-

Απευθυνόμενος στην κεντρική ομιλήτρια και το έργο της,

πη που την κάνει να νιώθει αληθινά πλούσια χωρίς να χρειάζεται

αναφέρθηκε σε μια μουσική βαθιά ελληνική, που ξεπερνά τα

τίποτα σπουδαίο, αφού της έμαθε ότι η ίδια ολόκληρη και όλα τα

στενά σύνορα του εθνικού και αγγίζει τα όρια του οικουμενικού.

υπάρχοντά της χωράνε σε μια βαλίτσα. Αρκεί μέσα σε αυτήν τη

Εκμυστηρεύτηκε δε στους παρευρισκομένους ότι η μουσική της

βαλίτσα να χωράει και ένα βιολί.

Ευανθίας Ρεμπούτσικα αγγίζει τις καρδίες των ξεριζωμένων, των

Μιλώντας για την Κύπρο, το ευλογημένο καράβι, όπως τη χαρακτήρισε, είπε:
«Ένα από τα σημαντικότερα σταυροδρόμια είναι ο τόπος που
βρίσκομαι απόψε...Μια πιο μακρινή Ελλάδα αλλά πάντα Ελλάδα.
Όχι γιατί μιλά την ίδια γλώσσα, όχι γιατί έχει την ίδια θρησκεία, ούτε
επειδή συχνά συνδέεται με την ίδια ιστορία, αλλά γιατί έχουμε εκτός
από το αίμα και τη συγγένεια της τέχνης, κυρίως της μουσικής.»
Ο συντονισμός της διάλεξης και η παρουσίαση της ομιλήτριας έγιναν από τον Καθηγητή του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και Διευθυντή του Πολιτιστικού Κέντρου
του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Μιχάλη Πιερή.
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ΝΕΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ωκεανογραφικού Κέντρου

του προϋπολογισμού για το Π.Κ. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι, ενώ

του Πανεπιστημίου Κύπρου (Π.Κ.) και του Τμήματος Αλιείας και

το Π.Κ. βρίσκεται στη 10η θέση στην Ευρώπη σε χρηματοδότη-

Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών

ση ερευνητικών προγραμμάτων (με την ανάληψη 4 ερευνητικών

Πόρων και Περιβάλλοντος υπογράφηκε στις 2 Απριλίου 2012. Τη

προγραμμάτων ERC), σε επίπεδο κρατικής χρηματοδότησης για

Συμφωνία υπέγραψαν, εκ μέρους του Π.Κ. ο Πρύτανης, Καθηγη-

την έρευνα η Κύπρος βρίσκεται στην 27η θέση στην Ευρώπη. «Η

τής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Διευθυντής του Ωκεανογρα-

μόνη διέξοδος από την ανεργία και τις επιπτώσεις της στην κυ-

φικού Κέντρου (Ω.Κ.) Καθηγητής Γεώργιος Γεωργίου, εκ μέρους

πριακή κοινωνία», επεσήμανε ο κ. Χριστοφίδης, «είναι η επένδυ-

του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ο

ση στην έρευνα και την καινοτομία.»

Υπουργός κ. Σοφοκλής Αλετράρης και ο Διευθυντής του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, κ. Λοΐζος Λοϊζίδης.

Ο κ. Αλετράρης ανέφερε ότι το ΤΑΘΕ, μέσα από τις τέσσερις
και πλέον δεκαετίες λειτουργίας του, έχει να παρουσιάσει ένα

Σκοπός της Συμφωνίας είναι η προώθηση της συνεργασίας

σημαντικό έργο στους τομείς της έρευνας και της συστηματικής

στους τομείς της επιστημονικής έρευνας του θαλάσσιου περι-

παρακολούθησης των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων του θα-

βάλλοντος, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της υποστήριξης

λάσσιου περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή, το Ω.Κ., παρά τα σχετι-

των δραστηριοτήτων μεταξύ των δυο πλευρών.

κά λίγα χρόνια λειτουργίας του ως ερευνητική μονάδα, έχει να

Κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας, ο κ. Χριστοφίδης
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενδυνάμωση της συνερ-

επιδείξει ένα σημαντικό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο στον
τομέα της ωκεανογραφίας.

γασίας μεταξύ των δύο μερών, αναφέροντας ότι αυτή εντάσσε-

Τέλος, τόσο ο κ. Γεωργίου όσο και ο κ. Λοϊζίδης τόνισαν ότι η

ται στο πλαίσιο μιας συνεχούς συνεργασίας με δημόσιους φο-

υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών

ρείς. Ο κ. Χριστοφίδης εξήρε το σημαντικό έργο που παράγει το

αποτελεί το επιστέγασμα 17 χρόνων παραγωγικής συνεργασίας

Ω.Κ. του Π.Κ., ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη μείωση

και ανοίγει το δρόμο για ακόμη στενότερη συνεργασία.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ηλεκτρονικά πλέον θα διεκπεραιώνονται οι οικονομικές ερ-

ται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το

γασίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, αφού το ίδρυμα υπέγραψε

συνολικό ποσό των €4.000.000, αναμένεται να προσφέρει στην

συμβόλαιο με την εταιρεία KPMG για την εγκατάσταση και δι-

πανεπιστημιακή κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία μονοθυ-

αμόρφωση ολοκληρωμένου συστήματος οικονομικής διαχείρι-

ρική πρόσβαση σε όλες του τις υπηρεσίες, μείωση της γραφειο-

σης στο πλαίσιο του έργου Η-Πανεπιστήμιο. Το συμβόλαιο υπέ-

κρατίας και αύξηση της παραγωγικότητας.

γραψαν στις 2 Μαΐου 2012, στην Πανεπιστημιούπολη, εκ μέρους

Την ετοιμότητά τους για την επιτυχή υλοποίηση του σημαντι-

του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων,

κού αυτού έργου καθώς και την ικανοποίησή τους για την έναρ-

Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας,

ξή του εξέφρασαν τόσο οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρείας,

και εκ μέρους της εταιρείας KPMG, το μέλος του Διοικητικού

όσο και ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών του Πανεπι-

Συμβουλίου της κ. Γιώργος Τζωρτζής. Η εταιρεία KPMG επελέγη

στημίου Κύπρου κ. Ανδρέας Χριστοφίδης, η προϊσταμένη των

ως ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου αυτού, ύστερα από

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ανδρούλλα Θεοφάνους, ο προϊστά-

δημόσιο διαγωνισμό που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επί-

μενος της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων κ. Αγαθοκλής

πεδο.

Στυλιανού και ο συντονιστής του έργου Ανώτερος Λειτουργός

Στόχος του έργου, η συμβατική αξία του οποίου ανέρχεται σε
€845.559,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), είναι η αναβάθμιση
των υπηρεσιών που προσφέρονται σήμερα από τις Οικονομικές
Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου στην πανεπιστημιακή κοινότητα
και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Ο Αντιπρύτανης, Καθηγητής Μάριος Μαυρονικόλας, ανέφερε
κατά τον χαιρετισμό του ότι το ολοκληρωμένο σύστημα οικονομικής διαχείρισης αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για
το Πανεπιστήμιο και έναν από τους βασικότερους πυλώνες του
ευρύτερου στρατηγικού στόχου για δημιουργία του ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου. Το Η-Πανεπιστήμιο, το οποίο χρηματοδοτεί-

του Πανεπιστημίου, κ. Αλέξανδρος Κωνσταντίνου.

ΝΕΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ: ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ
Το Γραφείο Ωφελημάτων της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμι-

εξαρτώμενους. Το εβδομαδιαίο ποσό της συμπληρωματικής σύ-

κού στο πλαίσιο της ενημέρωσης του προσωπικού (ακαδημαϊκό

νταξης είναι ίσο με το 1/52 του 1,5% του συνόλου των πληρω-

και διοικητικό) για θέματα συνταξιοδοτικών ωφελημάτων παρα-

μένων και πιστωμένων ασφαλιστέων αποδοχών του δικαιούχου

θέτει πιο κάτω τις κύριες πρόνοιες για τη σύνταξη γήρατος.

στο ανώτερο τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών. Το σύνολο της
σύνταξης (βασικής και συμπληρωματικής) δεν μπορεί να είναι

Δικαιούχοι:

λιγότερο από το 85% της βασικής σύνταξης που θα πληρωνόταν

Σύνταξη γήρατος δικαιούνται όλοι οι ασφαλισμένοι, ανεξάρ-

στο δικαιούχο, αν είχε πλήρη ασφάλιση στο βασικό μέρος του

τητα από κατηγορία ασφάλισης, δηλαδή μισθωτοί, αυτοτελώς
εργαζόμενοι και προαιρετικά ασφαλισμένοι.

Σχεδίου.
Για σκοπούς υπολογισμού του ύψους της σύνταξης, οι ασφαλιστέες αποδοχές του ασφαλισμένου ανατιμούνται με βάση το

Προϋποθέσεις:
• Ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία,
δηλαδή το 65ο έτος της ηλικίας του.

ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών που ισχύει την ημέρα της συνταξιοδότησης του.
Το μηνιαίο ύψος της σύνταξης υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το εβδομαδιαίο ύψος επί τέσσερα.

• Να έχουν περάσει τρία χρόνια από την ημέρα ασφάλισής του

Το Δεκέμβριο κάθε χρόνου πληρώνεται και 13η σύνταξη, ίση

μέχρι την ημέρα που συμπληρώνει τη συντάξιμη ηλικία και

με το 1/12 της σύνταξης που πληρώθηκε για ολόκληρο το χρόνο.

στην περίοδο αυτή να έχει καταβάλει εισφορές στο κατώτερο
τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών σε αποδοχές που στο σύνολο
τους να μην είναι λιγότερες από 156 φορές το εβδομαδιαίο
ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

Περίοδος πληρωμής:
Η πληρωμή της σύνταξης γήρατος αρχίζει από την ημέρα που
ο ασφαλισμένος αποκτά δικαίωμα σε σύνταξη και συνεχίζεται
εφ’ όρου ζωής.

• Να έχει εβδομαδιαίο μέσο όρο πληρωμένων ή πιστωμένων
ασφαλιστέων αποδοχών στο κατώτερο τμήμα ασφαλιστέων

Διαβήματα αιτητή:

αποδοχών ίσο τουλάχιστον με το ¼ του εβδομαδιαίου ποσού

Για να λάβει σύνταξη γήρατος ο ασφαλισμένος, πρέπει να

των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών

υποβάλει αίτηση με ειδικό έντυπο το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τα

Το ύψος της σύνταξης:

Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω του διαδικτύου.

Η σύνταξη γήρατος περιλαμβάνει βασική σύνταξη και συμπληρωματική σύνταξη. Το εβδομαδιαίο ποσό της βασικής σύ-

Προθεσμία υποβολής της αίτησης:

νταξης υπολογίζεται με βάση τον εβδομαδιαίο μέσο όρο των

Η αίτηση για σύνταξη γήρατος πρέπει να υποβληθεί μέσα σε

πληρωμένων και πιστωμένων ασφαλιστέων αποδοχών στο κα-

τρεις μήνες από την ημέρα που απαιτείται η χορήγηση της σύ-

τώτερο τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών. Το ποσό της βασικής

νταξης.

σύνταξης είναι το 60% του πιο πάνω εβδομαδιαίου μέσου όρου
ασφαλιστέων αποδοχών για δικαιούχο χωρίς εξαρτώμενους,

Περισσότερες πληροφορίες για τη Σύνταξη Γήρατος μπορεί-

80% για δικαιούχο με ένα εξαρτώμενο, 90% για δικαιούχο με δυο

τε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-

εξαρτώμενους και 100% για δικαιούχο με τρεις ή περισσότερους

νωνικών Ασφαλίσεων: http://www.mlsi.gov.cy

Συνεργασία του UCY Voice με την PrimeTel
Ο UCY Voice ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τη
μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, PrimeTel. Το
πρόγραμμα του UCY Voice έχει αρχίσει να μεταδίδεται εδώ και
μερικούς μήνες από την τηλεοπτική πλατφόρμα της εταιρείας,
PrimeTV. Η PrimeTel προσφέρει σε όλους τους ακροατές του UCY
Voice ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
Η συνεργασία μας με την PrimeTel αποτελεί στρατηγική κίνηση για τον Ραδιοφωνικό Σταθμό. Ευελπιστούμε στην ικανοποίηση των ακροατών του σταθμού που διαμένουν εκτός Λευκωσίας.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΕΙΚΤΕΣ (ΠΡΟΤΥΠΟΥ EFQM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ο Τομέας Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της Υπηρεσίας Ανθρώ-

Οι δείκτες αυτοί θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικοί, καθότι

πινου Δυναμικού, στο πλαίσιο τήρησης των συμφωνημένων δει-

καταδεικνύουν την προσπάθεια του Οργανισμού για αύξηση της

κτών εκπαίδευσης και των Στρατηγικών Στόχων που είχαν τεθεί

γνώσης, της επικοινωνίας μεταξύ συναδέλφων, εσωτερικών και

από τη Διεύθυνση του Οργανισμού, επιθυμεί να ενημερώσει την

εξωτερικών πελατών και της απόκτησης τεχνογνωσίας με απώ-

Πανεπιστημιακή Κοινότητα για την εργασία που έχει επιτελέσει και

τερο σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο στόχος των 5

τον βαθμό υλοποίησης των στόχων μέσα από τους δείκτες αυτούς.

ημερών ανά έτος τέθηκε από τη Διεύθυνση του Οργανισμού στο

Στα Γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται διαχρονικά

τέλος του 2005 με πρώτιστο σκοπό να συγκρίνεται ευνοϊκά με

κάποια αριθμητικά στοιχεία από το έτος 2004 μέχρι και το έτος

τα αντίστοιχα στοιχεία Ευρωπαϊκών Οργανισμών και να υπερ-

2011 που αφορούν στους σημαντικότερους δείκτες εκπαίδευσης

βαίνει τον Παγκύπριο Δείκτη Εκπαίδευσης (με βάση στοιχεία της

που τηρεί ο Τομέας Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ανά εξάμηνο.

Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού). Είναι σημαντικό να

Στα Γραφήματα 1 και 2 παρουσιάζεται ο αριθμός ωρών εκπαί-

τονισθεί ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί τόσο σε σχέση με την αύ-

δευσης και ο αριθμός ημερών εκπαίδευσης ανά άτομο ανά έτος.

ξηση της ποιότητας των υπηρεσιών εκπαίδευσης και ανάπτυξης

Όπως διαφαίνεται από τα Γραφήματα, υπήρξε μια αλματώδης

όσο και με τη σύγκριση άλλων παραμέτρων και κριτηρίων, όπως

αύξηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά προγράμματα εξωτερικού, διάχυση γνώσεων
και μείωση αριθμού συμμετεχόντων στις
αίθουσες ομαδικών ενδοπανεπιστημακών
προγραμμάτων με απώτερο στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Τα Γραφήματα 3 και 4 παρουσιάζουν το
ποσό επιχορήγησης που πέτυχε να λαμβάνει ο Οργανισμός από την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού. Όπως φαίνεται
αύξηση στους δείκτες αυτούς, αφού από μισή (0,5) ημέρα εκπαί-

εδώ, το ποσόν αυτό υπερτριπλασιάσθηκε, από €35,541 το 2004

δευσης διοικητικού προσωπικού κατά το έτος 2004 ο αριθμός

σε €124,028 το 2011. Από το 2004 μέχρι και το τέλος του 2011 το

αυτός αυξήθηκε στις έξι (6,3) ημέρες κατά το 2011.

Συνεχίζεται στη σελίδα 13

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στο πλαίσιο ενημέρωσης του προσωπικού για θέματα αδει-

κού θα συνεισφέρει και κατά το άλλο ήμισυ από την προσωπική

ών, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος, μετά από εισήγηση του

του άδεια. Αποφασίστηκε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο θα κρίνει

Πρυτανικού Συμβουλίου, αποφάσισε τον καθορισμό γενικής πο-

κατά περίπτωση κατά πόσον τα καθήκοντα που αναλαμβάνει το

λιτικής, σύμφωνα με την οποία θα παραχωρείται επιπρόσθετη

μέλος του διοικητικού προσωπικού σε Συμβούλιο Ευρωπαϊκού

άδεια σε μέλη του διοικητικού προσωπικού για συμμετοχή και

Οργανισμού συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη του ατό-

ενασχόλησή τους σε Συμβούλια Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Η

μου και βοηθούν κατ΄ επέκταση το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

επιπρόσθετη άδεια που θα παραχωρείται θα αντιστοιχεί στο ήμι-

Τέλος, αποφασίστηκε να ενημερώνει το Πρυτανικό Συμβού-

συ της απαιτούμενης συνολικής άδειας με ανώτατο όριο 10 ημέ-

λιο τη Σύγκλητο για τις άδειες που εγκρίνει, καθώς και για το σχε-

ρες ετησίως, νοουμένου ότι το μέλος του διοικητικού προσωπι-

τικό σκεπτικό.
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Παλαίτυπα Θησαυροί της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου
Στις 27 Απριλίου πραγματοποιήθηκαν

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων,

ληλα, να καταδείξουμε την επιτακτική

τα εγκαίνια της έκθεσης Παλαίτυπα, θη-

Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής

ανάγκη να διαφυλαχθούν τα παλαίτυπα

σαυροί της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου

Μάριος Μαυρονικόλας, μίλησε με θέμα

από την καταστροφή».

Κύπρου, την οποία επιμελήθηκαν η Βαρ-

«Παλαιά βιβλία και περιοδικά: η ματιά

Η τελετή έκλεισε με την ομιλία του κ.

βάρα Γεωργίου, ο Χρήστος Κυριάκου, η

ενός συλλέκτη». Αφού αναφέρθηκε εισα-

Πέτρου Κωνσταντινίδη για τα «Παλαιά βι-

Μαίρη Μούζουρου, η Σταυρούλα Μπίου, η

γωγικά στη σημασία των περιοδικών για

βλία: η ματιά ενός βιβλιοδέτη».

Σκεύη Παφίτη και ο Στέφανος Πελεκανής,

την ιστορική έρευνα, ο Αντιπρύτανης εστί-

Η έκθεση παλαιτύπων περιελάμβανε

μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος

ασε την προσέγγισή του στα οικογενεια-

τέσσερις βιτρίνες με βιβλία του 16ου-

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών,

κά περιοδικά του Μεσοπολέμου και των

19ου αι., εργαστήρι βιβλιοδεσίας και προ-

υπό την επιστημονική εποπτεία της Ίλιας

πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών. Με το

βολή μικρού φίλμ για την ιστορία του βι-

Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister,

Aναπλη-

παράδειγμα του περιοδικού Θησαυρός, ο

βλίου (παραγωγή χαρτιού, εκτύπωση και

ρώτριας Kαθηγήτριας του ίδιου Τμήματος.

ομιλητής ανίχνευσε τη στάση του δημο-

δέσιμο εντύπων). Από τα συνολικά 1000

Η έκθεση διοργανώθηκε σε συνεργασία

φιλούς εντύπου απέναντι σε σημαντικά

παλαίτυπα που φυλάσσονται στη Βιβλι-

με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύ-

ιστορικά γεγονότα των χρόνων της κυκλο-

οθήκη του Π.Κ. εκτέθηκαν 33, τα οποία

πρου. Τον συντονισμό ανέλαβε η βιβλιο-

φορίας του, ενώ ταυτόχρονα, μέσα από

είναι αντιπροσωπευτικά για τις συλλογές

θηκονόμος Χαρούλα Δημητρίου.

άρθρα και γελοιογραφίες, που δημοσιεύ-

της. Αυτές απαρτίζονται πρωτίστως από

τηκαν στο περιοδικό, παρουσίασε στο κοι-

εκδόσεις αρχαίων συγγραφέων, περιλαμ-

Στα εγκαίνια απέυθυνε χαιρετισμό ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

βάνουν όμως και έναν σημαντικό

πρου,

Κωνσταντίνος

αριθμό ξενόγλωσσων περιηγητι-

Χριστοφίδης, ο οποίος τόνισε τον

κών κειμένων, έργων φιλοσοφί-

κεντρικό ρόλο της Βιβλιοθήκης στη

ας και φυσικών επιστημών, όπως

δημιουργία ενός «Πανεπιστημίου

επίσης και ελληνικών βιβλίων του

ανοικτής σκέψης και διαρκούς και-

18ου και 19ου αιώνα. Στα εκθέματα

νοτομίας», καθώς οι πλούσιες συλ-

συγκαταλεγόταν και το παλαιότερο

λογές της περιλαμβάνουν 300.000

βιβλίο της Βιβλιοθήκης, ένα αντίτυ-

Καθηγητή

έντυπα βιβλία (τίτλους) και 670

πο από μία έκδοση των κωμωδιών

τρέχουσες συνδρομές έντυπων περιοδι-

νό πλευρές από την ζωή και τη νοοτροπία

του Αριστοφάνη, που πραγματοποιήθη-

κών, ενώ προσφέρεται «στους χρήστες

των στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας

κε στη Βενετία το 1538. Αλλά και πολλά

της Βιβλιοθήκης πρόσβαση σε 170 βάσεις

που αποτελούσαν τους αναγνώστες του.

άλλα εκθέματα ήταν αντίτυπα εκδόσεων

δεδομένων, σε 30.000 ηλεκτρονικά και

Στη συνέχεια μίλησε η Αναπληρώ-

που αποτέλεσαν σημαντικούς σταθμούς

ψηφιοποιημένα περιοδικά και σε 50.000

τρια Καθηγήτρια Ίλια Χατζηπαναγιώτη-

στην ιστορία του ευρωπαϊκού βιβλίου: η

ηλεκτρονικά βιβλία».

Sangmeister με θέμα: «Παλαιά βιβλία: η

έκδοση των ποιημάτων του Ανακρέοντα

χαιρετισμός

ματιά μιας ερευνήτριας». Η ομιλήτρια, πριν

το 1554 από τον Henri Etienne, η περιγρα-

του Διευθυντή της Βιβλιοθήκης Δρος Φί-

Ακολούθησε

σύντομος

επικεντρωθεί στην εξέταση των παλαιτύ-

φή των ταξιδιών του Cornelis de Bruyn,

λιππου Τσιμπόγλου, ο οποίος ανακοίνωσε

πων ως ιστορικών πηγών και πολιτιστικών

ο οποίος επισκέφθηκε και την Κύπρο, τα

την έναρξη μιας προσπάθειας εξεύρεσης

δημιουργημάτων, παρουσίασε τον κύριο

φημισμένα Principia Mathematica του

πόρων για την υλοποίηση ενός έργου δι-

στόχο της έκθεσης: «Η ιδέα για την έκθεση

Νεύτωνα, έργα του Δάντη, του Πετράρχη,

ατήρησης και αξιοποίησης της συλλογής

«Παλαίτυπα, θησαυροί της Βιβλιοθήκης

του Μάξιμου Καλλιπολίτη, του Αδαμάντι-

παλαιτύπων. Στο έργο θα περιλαμβάνεται η

του Πανεπιστημίου Κύπρου» διαμορφώ-

ου Κοραή και πολλών άλλων.

εκτίμηση της αξίας των αντιτύπων, η συντή-

θηκε μέσα από αντιφατικά ερεθίσματα.

Το απόγευμα της ημέρας των εγκαινί-

ρηση, η βιβλιολογική καταγραφή τους, η

Από τη μια, ήταν η πνευματική και αισθη-

ων, στο πλαίσιο της έκθεσης προβλήθηκε

ανάδειξη του περιεχομένου, η ψηφιοποίη-

τική χαρά αλλά και η υπερηφάνεια για τις

η ταινία του François Truffaut Fahrenheit

ση, η διάθεσή τους μέσω του ηλεκτρονικού

πολύτιμες εκδόσεις που φυλάσσονται στη

451. Τοποθετημένη σε μία αυταρχική κοι-

αποθετηρίου «ΛΥΚΗΘΟΣ» της Βιβλιοθήκης

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου μας. Από

νωνία προσανατολισμένη στον ηδονισμό

και μέσω της EUROPEANA καθώς και η ψη-

την άλλη ήταν η δυσάρεστη διαπίστωση

της κατανάλωσης, στην οποία αλλοτριω-

φιακή επιμέλεια-διατήρηση. Στόχος είναι οι

ότι τα περισσότερα παλαίτυπα έχουν ήδη

μένοι άνθρωποι-αυτόματα απωθούν ό,τι

θησαυροί της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστη-

υποστεί μεγάλες φθορές και χρήζουν άμε-

μπορεί να τους προβληματίσει, η ταινία

μίου Κύπρου να γίνουν προσιτοί σε όλους

σης συντήρησης. Στην ιδέα της έκθεσης

θεματοποιεί τον επαναστατικό ρόλο της

τους ενδιαφερόμενους ανεξαρτήτως χω-

αποκρυσταλλώνεται λοιπόν η επιθυμία

ανάγνωσης, αξιοποιώντας μυθοπλαστικά

ρικών και χρονικών περιορισμών. Η τελετή

μας να κάνουμε ευρύτερα γνωστούς τους

το ερώτημα: «Πώς θα ήταν να μην σου επι-

εγκαινίων συνεχίστηκε με τρεις ομιλίες.

θησαυρούς της Βιβλιοθήκης και, παράλ-

τρέπεται να διαβάσεις;»

5
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ΤΕΛΕΤΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΣΕ ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΑΙ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

Πραγματοποιήθηκαν οι τελετές λήξης
του Ελεύθερου Ζηνώνειου Πανεπιστημίου στη Λάρνακα και του Ελεύθερου Πανεπιστημίου στο Σκαλί Αγλαντζιάς. Και
στις δύο τελετές ομιλητής ήταν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος
ανέπτυξε το θέμα: «Για μια ενεργειακή
πολιτική εκτός συμβατικών πλαισίων».
Στην ομιλία του ο Πρύτανης αναφέρθηκε στην ανάγκη εφαρμογής μίας μακροπρόθεσμης πράσινης στρατηγικής που θα συμβάλει στον

κονομία του τόπου. Μετά το δυστύχημα στο Μαρί, πρόσθεσε, ο

απεγκλωβισμό από πετρελαϊκά μονοπώλια. Παρουσίασε εκτε-

τόπος μας έχει χάσει ήδη 12 θέσεις στον διεθνή κατάλογο της

νώς και με παραδείγματα τις μακροπρόθεσμες λύσεις που θα

ανταγωνιστικότητας, γιατί κάθε προϊόν που παράγεται περιέχει

προσφέρει η ηλιακή ενέργεια, την οποία χαρακτήρισε ως την

3 πράγματα: τις ανθρωποώρες, το υλικό και το ενεργειακό περιε-

πιο κατάλληλη πηγή για την Κύπρο. Αναφέρθηκε ακόμα στην

χόμενο. Κάθε θέση που πέφτουμε σε ανταγωνιστικότητα, επεσή-

ανάγκη εφαρμογής σύγχρονων πλειστηριασμών για την ανάθε-

μανε, σημαίνει αρκετές εκατοντάδες θέσεις εργασίας που χάνο-

ση διαγωνισμών. Σε μία περίοδο κατά την οποία η γεωπολιτική

νται. Άρα φθηνή πρόσβαση σε ενέργεια σημαίνει προοπτική στις

και η επιστήμη θα καθορίζουν το μέλλον, ο Πρύτανης τόνισε την

επόμενες γενιές, κατέληξε ο Πρύτανης.

ανάγκη αξιοποίησης της γνώσης και της τεχνολογίας: «Η αντίλη-

Κατά τη διάρκεια των τελετών λήξης, χαιρετισμούς απηύθυ-

ψη των γεγονότων δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι περίπλοκη και

ναν οι αντιδήμαρχοι Λάρνακας και Αγλαντζιάς καθώς επίσης και

σύνθετη, είναι ακριβώς για αυτόν το λόγο που στα κέντρα εξουσίας

οι υπόλοιποι συνδιοργανωτές των Ελεύθερων Πανεπιστημίων.

χρειάζονται επιστήμονες, με γνώση, αλλά κυρίως με μακρόχρονη

Οι τελετές λήξης ολοκληρώθηκαν με την απονομή των πιστο-

αντίληψη του πώς λειτουργεί και εξελίσσεται ο σύγχρονος κόσμος»,

ποιητικών συμμετοχής προς όλους όσοι παρακολούθησαν όλες

ανέφερε χαρακτηριστικά.

τις διαλέξεις.

Κατά τη διάλεξη τέθηκε το ερώτημα τι
σημαίνει πρόσβαση στη φθηνή ενέργεια.
Ο κ. Χριστοφίδης ανέλυσε το θέμα, λέγοντας ότι με τη φθηνή ενέργεια μπορούμε
να αλλάξουμε τον τόπο μας. Μπορούμε
να έχουμε πρόσβαση σε ηλεκτρικές συγκοινωνίες, σε φθηνό νερό, σε πράσινη
ανάπτυξη. Μπορούμε να αλλάξουμε το
Τρόοδος, μπορούμε να ξαναφτιάξουμε
τους βιοτόπους που έχουμε χάσει, τις
λίμνες που έχουν ξεραθεί. Η πρόσβαση
σε φτηνή ενέργεια θα αλλάξει και την οι-
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστή-

οφείλει να ομαλοποιήσει τις διμερείς της

μιο Κύπρου την Παρασκευή 27 Απριλίου

σχέσεις με όλα τα κράτη μέλη, αδιακρί-

2012 η παρουσίαση του βιβλίου Η Τουρ-

τως, με θεμέλιο λίθο την εξομάλυνση των

κία στο κατώφλι της ΕΕ, το οποίο προλογί-

σχέσεών της με την Κυπριακή Δημοκρα-

τους υφιστάμενους πολιτικούς κινδύνους

ζει ο Κοινοτικός Επίτροπος Αρμόδιος για

τία. Θέλω να είμαι σαφής, είπε η κ. Όμεν:

και θα επιφέρει επιπρόσθετα βήματα για

Θέματα Διεύρυνσης Στέφαν Φούλε.

«Η ΕΕ έχει αρχές και αξίες και, αν η Τουρ-

εμπέδωση της δημοκρατίας στην ευρω-

Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Ευρω-

κία θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ, πρέπει να

παϊκή γειτονιά μας. Εμείς, πρόσθεσε, υπο-

βουλευτής του ΔΗΣΥ και του ΕΛΚ Ελένη

συμμορφωθεί με αυτές». Παράλληλα,

στηρίζουμε τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες

Θεοχάρους μαζί με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό

αναφέρθηκε στην οικονομική δυναμική

της Τουρκίας. Διότι, είπε, έχουμε όλοι να

Κόμμα και τελούσε υπό την αιγίδα του

της Τουρκίας, πράγμα που την καθιστά

κερδίσουμε από τον εκδημοκρατισμό

Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κα-

χώρα – κλειδί για την ΕΕ.

της Τουρκίας και επισήμανε ότι από την

θηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη.

Στο χαιρετισμό της η κυρία Θεοχά-

πλευρά της η Άγκυρα μπορεί να βοηθή-

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-

ρους επεσήμανε ότι η Τουρκία δεν μπο-

σει στην οικοδόμηση σχέσεων καλής

σία τους η Υπουργός Εξωτερικών Ερατώ

ρεί να ενταχθεί στην ΕΕ, εάν δεν επιλυθεί

γειτονίας δια της στήριξης της ένταξης

Κοζάκου Μαρκουλλή, ο Δήμαρχος Αμμο-

το Κυπριακό στη βάση των αρχών και των

της Κύπρου στον Συνεταιρισμό για την

χώστου Αλέξης Γαλανός και μέλη διπλω-

αξιών της ΕΕ, και πρόσθεσε ότι η φόρ-

Ειρήνη.

ματικών αποστολών στην Κύπρο.

μουλα είναι απλή: Δημοκρατική Τουρκία,

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής

Κύρια ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν

δημοκρατική λύση στο Κυπριακό. Ανέφε-

Κυριάκος Δημητρίου εξήρε το επιστη-

η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ και εισηγή-

ρε δε ότι η Τουρκία δε μπορεί να προσδο-

μονικό περιεχόμενο του βιβλίου και τη

τρια για την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ

κά ένταξή της στην ΕΕ, όταν προχωρεί σε

θεματολογία του. Ειδική άλλωστε μνεία

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ρία ΄Ομεν,

παράνομες γεωτρήσεις στα κατεχόμενα.

γι’ αυτό έγινε και από την κ. ΄Ομεν. Όπως

η οποία αναφέρθηκε στην αναγκαιότη-

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του

είπε ο κ. Δημητρίου, το άλυτο Κυπριακό

τα λύσης του Κυπριακού με την εντονό-

ΔΗΣΥ Νίκος Αναστασιάδης τόνισε ότι η

πρόβλημα αποτελεί το κύριο εμπόδιο της

τερη συνδρομή της Τουρκίας προς την

κατοχή της Κύπρου, κράτους μέλους της

τουρκικής ενταξιακής πορείας της Τουρ-

κατεύθυνση αυτή, ενώ, ταυτόχρονα, επι-

ΕΕ, από υποψήφιο για ένταξη κράτος, δη-

κίας στην ΕΕ και υποστήριξε την επίλυση

κεντρώθηκε στις τουρκικές υποχρεώσεις

λαδή την Τουρκία, φανερώνει ότι η ίδια

του προβλήματος με την απαλλαγή της

προς την Κυπριακή Δημοκρατία, στο δι-

η ΕΕ έχει πολλή δουλειά να κάνει για την

Κύπρου από ξένους στρατούς, για να κα-

καίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να

εμπέδωση της ειρήνης. Υπογράμμισε ότι

ταστεί το νησί γέφυρα ειρήνης της ΕΕ με

ενεργεί έρευνες εντός της ΑΟΖ της, στην

η Τουρκία τηρεί αδιάλλακτη στάση και

τη περιοχή μας.

ανάγκη της επιστροφής της περίκλειστης

επισήμανε ότι αυτό το οποίο θα πρέπει

Για ηλεκτρονική πρόσβαση στο βιβλίο

πόλης της Αμμοχώστου υπό την αιγίδα

να πράξει η Τουρκία είναι η αλλαγή πο-

ακολουθείτε το σύνδεσμο: http://www.

του ΟΗΕ, καθώς και στο άνοιγμα του λι-

λιτικής και η εμπλοκή της σε πραγματικό

issuu.com/taramadesignsdesignhouse/

μανιού της υπό την αιγίδα της ΕΕ. Η κ.

διάλογο για λύση του Κυπριακού. Μια τέ-

docs/eurodialogue_volume1

΄Ομεν τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Τουρκία

τοια εξέλιξη, παρατήρησε, θα τερματίσει
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η επιχειρηματικότητα και η οικονομία της γνώσης
ως δρόμος προς μία εύρωστη οικονομία
Ολοκληρώθηκε
ο όγδοος κύκλος
διαλέξεων του Ιεροκήπειου

Ελεύ-

θερου Πανεπιστημίου την Παρασκευή 27 Απριλίου
2012 με τη διάλεξη
της

Σταυριάνας

Κοφτερός, Εκτελεστικής Διευθύντριας του «Διογένης
Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων

Πανε-

πιστημίου Κύπρου
Λτδ».
Θέμα της διάλεξης ήταν η επιχειρηματικότητα και
η οικονομία της
γνώσης ως δρόμος προς μία εύρωστη οικονομία. Όπως διαφά-

οργανώνονται από το Δήμο Γεροσκήπου, το Πανεπιστήμιο

νηκε κατά τη διάλεξη, λόγω του μικρού μεγέθους της Κύπρου, η

Κύπρου και το Ράδιο Πάφος, με χορηγό τη ΣΠΕ Γεροσκήπου

ανταγωνιστικότητα και η εύρωστη οικονομία μπορούν να απο-

& Ανατολικής Πάφου και χορηγό επικοινωνίας την εφημερίδα

κτηθούν μέσα από την επένδυση στην οικονομία της γνώσης

«Ο Φιλελεύθερος».

και την επιχειρηματικότητα. Ως βασικό συστατικό της εύρωστης

Στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου,

οικονομίας αναδείχθηκε η απόλυτη δέσμευση στην υλοποίηση

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, χαρακτήρισε το Ελεύ-

της στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων Ευρώπη 2020, με

θερο Πανεπιστήμιο ως μέσο δημιουργίας γερών πολιτιστικών

ενέργειες όπως η επένδυση στην έρευνα και η ανάπτυξη της τά-

και κοινωνικών ερεισμάτων για το σήμερα και το αύριο και

ξης τουλάχιστον του 1% του ΑΕΠ, η δημιουργία και η διατήρηση

επικεντρώθηκε στην αξία της μάθησης και της αλληλεπίδρα-

οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας, δηλαδή κλίματος θετι-

σης του Πανεπιστημίου Κύπρου με την κοινωνία μέσα από το

κού προς το επιχειρείν από νέους επιστήμονες. Για την επίτευξη

θεσμό του Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Ο κύριος Φώτης Νικο-

του στόχου αυτού απαραίτητη είναι η συνέχιση του θεσμού της

λαϊδης, Διευθυντής του Ράδιο Πάφος, εστίασε στην αξία της

δημιουργίας εταιρειών υψηλής τεχνολογίας μέσα από εκκολα-

επιμόρφωσης ως μέσο οχύρωσης από τις κρίσεις της εποχής

πτήρια επιχειρήσεων. Το θεσμό αυτό ανέλαβε από το Υπουργείο

και στην ευθύνη των ΜΜΕ να συμμετέχουν ενεργά, όπως και το

Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το Ίδρυμα Προώθησης

Ράδιο Πάφος, σε θεσμούς που προάγουν τον πολιτισμό αναφέ-

Έρευνας από το 2008, αλλά έκτοτε έχει παγώσει. Παράλληλα, εί-

ροντας χαρακτηριστικά: «Μπορούμε να πούμε ότι η γνώση και

ναι αναγκαία η συνέχιση των προγραμμάτων για ενίσχυση της

η επιμόρφωση που προσφέρουν οι διαλέξεις αυτές μας κάνουν

νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας καθώς και η συμπε-

πιο δυνατούς και μας εφοδιάζουν με μεγαλύτερα αποθέματα

ρίληψη της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση.

αντίστασης σε οποιασδήποτε μορφής κρίση, είτε αυτή είναι

Θα πρέπει ως κοινωνία, κατέληξε η κα Κοφτερός, να αντιλη-

θεσμική, κοινωνική ή και οικονομική». Εκ μέρους του Δήμου

φθούμε ότι δεν γίνεται το απώτερο δικό μας όνειρο αλλά και

Γεροσκήπου χαιρετισμό απηύθυνε ο Δημοτικός Σύμβουλος

των παιδιών μας να είναι μια θέση στο δημόσιο, αλλά οι νέοι θα

Χαράλαμπος Πάζαρος, πρόεδρος της πολιτιστικής επιτροπής

πρέπει να πάρουν τα όνειρά τους στα χέρια τους και να τα υλο-

του Δήμου Γεροσκήπου, ο οποίος με τη σειρά του τόνισε το

ποιήσουν.

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο θεσμός του Ιεροκήπειου

Τη διάλεξη συντόνισε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ,
κύριος Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην πολιτιστική, πνευματική και
κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.

Μετά τη διάλεξη, ακολούθησε η καθιερωμένη τελετή λή-

Ο όγδοος κύκλος του Ιεροκήπειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου

ξης, κατά την οποία απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά παρα-

έκλεισε με την δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων για ενίσχυση

κολούθησης σε όσους συμμετείχαν στις διαλέξεων που δι-

του θεσμού με το νέο ακαδημαϊκό έτος.
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Η Ειρήνη Φιλιππάκη – Warburton
στο Τμήμα Επιστημών Αγωγής
Το Τμήμα Επιστημών Αγωγής του
Πανεπιστημίου

Κύπρου

φιλοξένησε

τον Απρίλιο την Ειρήνη Φιλιππάκη Warburton, Ομότιμο Καθηγήτρια Γλωσσολογίας των University of Reading και
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Η διάλεξη της Καθ. Φιλιππάκη με θέμα
«Νέα Ελληνική: Η Δομή και η Διδασκαλία
της» επικεντρώθηκε στην προσφορά της
θεωρητικής ανάλυσης στη διδασκαλία
και ιδιαίτερα σε θεωρητικά θέματα για τη διδασκαλία και εκμά-

λεξη έγινε στο πλαίσιο της σειράς σεμιναρίων στη Διδακτική της

θηση μιας Δεύτερης-Ξένης γλώσσας. Αντλώντας από τη Θεωρη-

Γλώσσας που διοργάνωσε για τρίτο συνεχές εξάμηνο το Τμήμα

τική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έδωσε σχετικά παραδείγ-

Επιστημών Αγωγής. Στόχος των σεμιναρίων είναι η παρουσίαση

ματα και εξέτασε βασικές διαφορές ανάμεσα στην Αγγλική και

έρευνας από τον ευρύτερο χώρο της γλωσσολογίας, της διδα-

την Ελληνική, στο διαχωρισμό της γλώσσας-στόχου σε Δεύτερη

κτικής της γλώσσας και των σπουδών του γραμματισμού. Τα σε-

και Ξένη και στο φαινόμενο της «γλώσσας κληρονομιάς». Διασα-

μινάρια γίνονται στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος

φηνίστηκαν επίσης οι όροι διδασκαλία, εκμάθηση και κατάκτη-

«Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος» και εντάσσονται στα

ση γλώσσας και εξετάστηκε η επικοινωνιακή προσέγγιση και η

μαθήματα των Δρος Έλενας Ιωαννίδου και Δρος Σταυρούλας

θέση της γραμματικής στη διδασκαλία.

Κοντοβούρκη. Κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2012 τα σεμινάρια αφο-

Τη διάλεξη παρακολούθησαν προπτυχιακοί και μεταπτυχια-

ρούσαν στη θεματική ενότητα «Δομή, Ποικιλία και Διδασκαλία»

κοί φοιτητές, μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού Τμημάτων του

και σε αυτά φιλοξενήθηκαν πέντε ομιλήτριες από πανεπιστημια-

Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλων πανεπιστημίων, καθώς και η

κά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Αγωγής, η οποία απένειμε
αναμνηστικό δώρο στην Ειρήνη Φιλιππάκη - Warburton. Η διά-

Νέα σειρά σεμιναρίων στη Διδακτική της Γλώσσας θα διοργανωθεί το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Η Ερευνητική Μονάδα

Αρχαιολογίας

του

Πανεπιστημίου

Κύπρου

διοργάνωσε

στις 7-11 Μαΐου 2012
διεθνές

εκπαιδευτι-

κό σεμινάριο με θέμα
την
ακή
με

Αρχαία

Κυπρι-

Μεταλλουργία
περισσότερους

από 100 συμμετέχο-

το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το University College London Qatar,

ντες

προερχόμενους

το University of Sheffield, το University of Pennsylvania, το

από ακαδημαϊκά και

University of Edinburgh, το Texas A&M University, το Deutches

ερευνητικά ιδρύματα

Bergbau Museum Bochum, το University of Erlagen, το Tel

από όλο τον κόσμο. Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές,

Aviv University, το Centre de Recherche et de Restauration des

ερευνητές και ακαδημαϊκοί από όλη την Ευρώπη, τις Ηνωμένες

Musées de France, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστη-

Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία κατέφθασαν στην Κύπρο

μών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” και το εργαστήριο Fitch της Βρετανικής

για ένα πρωτοφανές εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας πέντε

Σχολής Αθηνών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία, κατά τη

ημερών, το οποίο συγκέντρωσε διακεκριμένους ομιλητές από

Συνεχίζεται στη σελίδα 10

9

10

ΣΥΝΕΔΡΙΑ • ΗΜΕΡΙΔΕΣ • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 9

ancient material studies (NARNIA)”. Το εν λόγω ερευνητικό δί-

διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, να παρακολουθήσουν

κτυο συνεργασίας απαρτίζεται από 9 ερευνητικά ιδρύματα από

διαλέξεις σχετικές με την μακραίωνη ιστορία εξόρυξης και κα-

6 χώρες της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου και συντο-

τεργασίας κυπριακού χαλκού, την παραγωγή μεταλλικών αντι-

νίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τη διοργάνωση του εκπαι-

κειμένων, καθώς και τον ηγετικό ρόλο της Κύπρου στο διεθνές

δευτικού σεμιναρίου ανέλαβαν οι Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, Δρ

εμπόριο μετάλλων κατά την αρχαιότητα. Τις διαλέξεις ακολού-

Γιώργος Παπασάββας και Δρ Μαρία Δικωμίτου Ηλιάδου από την

θησαν ξεναγήσεις σε διάφορα μεταλλεία και σε αρχαίες θέσεις

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

παραγωγής χαλκού.

Η επιτυχία του Πανεπιστημίου Κύπρου να συντονίσει τέτοιας

Κατά την τελευταία ημέρα του σεμιναρίου, το Πανεπιστή-

μεγάλης κλίμακας ερευνητικό έργο καθώς και να συγκεντρώσει

μιο Κύπρου συνδιοργάνωσε με το Πανεπιστήμιο του Sheffield

στην Κύπρο τέτοια πληθώρα ακαδημαϊκών και ερευνητών κα-

πειράματα εκκαμίνευσης χαλκού. Κατά τη διάρκεια των πειρα-

ταδεικνύει τις δυνατότητες του πρώτου στη χώρα ερευνητικού

μάτων δόθηκε η μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να

ιδρύματος και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει σε θέματα

κατανοήσουν ιδίοις όμμασι τις τεχνικές, το σχεδιασμό των εγκα-

έρευνας στην Ανατολική Μεσόγειο.

ταστάσεων, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν κατά την αρχαι-

Το ερευνητικό δίκτυο NARNIA στο πλαίσιο των εκπαιδευτι-

ότητα, καθώς και τις δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσουν

κών του δραστηριοτήτων θα προσφέρει τα επόμενα τρία χρόνια

οι αρχαίοι τεχνίτες κατά την εκκαμίνευση και την παραγωγή χαλ-

μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων που αφορούν στις

κού. Τα πειράματα φιλοξενήθηκαν στο μεταλλείο της Σκουριώ-

τεχνικές και μεθόδους μελέτης, συντήρησης και αποκατάστα-

τισσας από την Hellenic Copper Mines Ltd και τον διευθυντή της

σης του αρχαίου υλικού πολιτισμού της Ανατολικής Μεσογείου.

εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Ξυδά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ερευνητικές δρα-

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαί-

στηριότητες και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του προγράμματος

σιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Marie Curie ITN “New

NARNIA οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστο-

Archaeological Research Network for Integrating Approaches to

σελίδα www.narnia-itn.eu.

Μνήμη και Γνωστικές Δεξιότητες στην Ενήλική Ζωή:
Παράγοντες Επίδρασης και Στρατηγικές
για Βελτίωση της Μνήμης
Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον

σμια ήταν 7%. Αναμένεται ότι ο μέσος

ση, αντίληψη, επεξεργασία πληροφοριών,

του κοινού για τις εκλαϊκευμένες δια-

όρος ζωής στην Ευρώπη, ο οποίος αυ-

οργάνωση και ταξινόμηση πληροφοριών,

λέξεις του Ελεύθερου Πανεπιστημίου

ξάνεται εδώ και 40 χρόνια, θα συνεχίσει

εκμάθηση και μνήμη, κρίση και συμπερα-

για την ομογένεια του Λονδίνου, που

να αυξάνεται και ανάλογα με το φύλο του

σματική σκέψη, επίλυση προβλημάτων και

οργανώνει με επιτυχία το Πανεπιστήμιο

ένα παιδί που γεννιέται σήμερα αναμένε-

γλώσσα (ανάγνωση, γραφή, ομιλία).

Κύπρου σε συνεργασία με την Ελληνική

ται να ζήσει 76-80 χρόνια.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολο-

Κυπριακή Αδελφότητα. Ενδιαφέρουσα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κηρύξει το

γίας ανέλυσε τις λειτουργίες μνήμης, τη

και άκρως ενημερωτική ήταν η διάλεξη

2012 ως έτος της Τρίτης Ηλικίας, για να

μακρόχρονη μνήμη που διαχωρίζεται

που παρουσίασε στις 17 Μαΐου η Φώφη

τονίσει τη σημασία της επιτυχημένης γή-

σε σημασιολογική, επεισοδιακή και δια-

Κωνσταντινίδου, Ph.D., CCC-SLP, η οποία

ρανσης και την ανάγκη εξεύρεσης παρα-

δικαστική, τις επιπτώσεις στις νοητικές

είναι Kαθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμή-

γόντων που προωθούν την υγιή γήρανση

λειτουργίες στην τρίτη ηλικία και τις αλ-

ματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου

και τη μείωση της παθολογίας στους πο-

λαγές στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Κύπρου.

λίτες άνω των 65.

Έγινε επίσης αναφορά στις συγκεκριμέ-

Στη διάλεξή της η κα Κωνσταντινίδου

Βασικά συστατικά της υγιούς γήρανσης

νες αλλοιώσεις στη μνήμη. Αξίζει να ση-

ανέφερε ότι ο μέσος όρος ζωής σήμερα

είναι οι καλές γνωστικές δεξιότητες, σε αντί-

μειωθεί ότι λόγω του μικρού πληθυσμού

είναι ο μεγαλύτερος στην ιστορία της αν-

θεση με την παθολογική γήρανση, όπως η

της Κύπρου, τα πληθυσμιακά ερευνητικά

θρωπότητας. Η Ευρώπη είναι η ήπειρος

άνοια που προκύπτει από διαταραχές όπως

προγράμματα πρόληψης και παρέμβα-

με το μεγαλύτερο ποσοστό κατοίκων

η νόσος Alzheimer, η πολυεμφραγματική

σης είναι εφικτά. Τέτοια προγράμματα θα

άνω των 60. Συγκεκριμένα, το 2000 14%

εγκεφαλοπάθεια, η νόσος Parkinson’s κ.ά. Οι

έχουν άμεσο όφελος όχι μόνο στον πλη-

των Ευρωπαίων ήταν 65 ετών και άνω,

γνωστικές δεξιότητες συμπεριλαμβάνουν,

θυσμό της Κύπρου αλλά και στην επιστη-

ενώ την ίδια χρονιά το ποσοστό παγκό-

μεταξύ άλλων, την προσοχή και συγκέντρω-

μονική κοινότητα γενικότερα.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤ. ΖΕΝΙΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟ
Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 17 Μαΐου

λότητας. Αναφέρθηκε στην απώλεια

2012 ο πρώτος κύκλος διαλέξεων του Σα-

της ανταγωνιστικότητας του τόπου, στη

λαμίνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Ο

μάστιγα της ανεργίας και στο δυσμενές

πρώτος χρόνος λειτουργίας του θεσμού

οικολογικό αποτύπωμα της χώρας. Ως

με συνδιοργανωτές την Ιερά Μητρόπολη

απάντηση στα κακώς έχοντα πρότει-

Κωνσταντίας - Αμμοχώστου και το Πανε-

νε ριζοσπαστικές τομές, τονίζοντας ότι

πιστήμιο Κύπρου ήταν ιδιαίτερα επιτυχής

αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ισχυρό

με τον κόσμο της Μητροπολιτικής Περι-

αίσθημα ταυτότητας, όραμα για το μέλ-

φέρειας να ανταποκρίνεται θερμά στο

λον,

πνευματικό και πολιτιστικό αυτό κάλε-

και υπευθυνότητα. Τόνισε δε την ανάγκη

σμα. Απονεμήθηκαν 312 πιστοποιητικά

δράσης για εξυπηρέτηση του κοινού κα-

παρακολούθησης, ενώ συμμετείχαν συ-

λού και ορθολογικής αξιοποίησης των

νολικά στις διαλέξεις 415 φίλοι του Σαλα-

ευκαιριών που αναδύονται, μετά και την

μίνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου.

εξεύρεση φυσικού αερίου στην κυπριακή

πρωτοβουλίες,

επαγγελματισμός

Όπως ανέφερε και ο Πανιερώτατος

ΑΟΖ. Στην πρότασή του για θεμελίωση

Μητροπολίτης Κωνσταντίας - Αμμοχώ-

μίας δημιουργικής κοινωνίας περιλαμβά-

στου κ. Βασίλειος, η επιτυχία του πρώτου

νονται, μεταξύ άλλων, ο εκσυγχρονισμός

χρόνου διαλέξεων έγκειται στην αρμονι-

των θεσμών, η σωστή αντιμετώπιση των

κή συνεργασία των διοργανωτών, στην

περιβαλλοντικών προκλήσεων και η κοι-

αναγκαιότητα λειτουργίας του θεσμού

νωνική πρόοδος.

στη Μητροπολιτική περιφέρεια, καθώς

Συντονιστής της διάλε-

η κοινωνία της ελεύθερης Αμμοχώστου

ξης με θέμα «Για μια νέα

επιζητεί τη γνώση, και στην επιλογή των

πολιτική πορεία μετά τα

θεμάτων που εστίασαν στην ιστορία και

γεγονότα της 11ης Ιουλί-

τον πολιτισμό της Αμμοχώστου, αλλά

ου» ήταν ο τέως Δήμαρ-

και στα τρέχοντα κοινωνικά, ενεργειακά

χος Παραλιμνίου, κύριος

και οικονομικά γεγονότα. Τονίζοντας την

Ανδρέας Ευαγγέλου.

ανάγκη επένδυσης στη γνώση, ανέφερε

Όλοι οι εμπλεκόμενοι

χαρακτηριστικά ότι καθετί που μας περι-

ανανέωσαν το ραντεβού

βάλλει πρέπει να το αναζητούμε και να το

τους για τη νέα ακαδη-

αποκρυπτογραφούμε.

μαϊκή χρονιά με νέο πρό-

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Τελετή Λήξης χαιρέτισε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Καζαμίας,
Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής.
Κατά το χαιρετισμό του εστίασε στο ανεκτίμητο αγαθό της γνώσης ως διέξοδο
από τα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα και εξήρε τη θερμή ανταπόκριση των
κατοίκων στο θεσμό.
Εισηγητής στην τελευταία διάλεξη
ήταν ο Καθηγητής Σταύρος Ζένιος, Πρόεδρος των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών.
Κατά την ομιλία του εστίασε στον τρόπο
ανατροπής της σημερινής οικονομικής,
κοινωνικής και περιβαλλοντικής φαυ-

γραμμα διαλέξεων.
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Τελετή Λήξης στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο
στην Ομογένεια του Λονδίνου
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κώστας
Χριστοφίδης, έδωσε την τελευταία διάλεξη και απένειμε τα Πιστοποιητικά Παρακολούθησης στην Τελετή Λήξης του Ένατου
χρόνου διαλέξεων του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την Ομογένεια του Λονδίνου.
Ο Εκπρόσωπος Δημοσίων Σχέσεων της Αδελφότητας Νίνος
Κουμέττου, μιλώντας εκ μέρους του Προέδρου Αντώνη Γερολαίμου, αφού καλωσόρισε τον Πρύτανη, τον Επίσκοπο Τροπαίου
Αθανάσιο, το Γενικό Πρόξενο της Κύπρου Γιώργο Γεωργίου, το
Μορφωτικό Σύμβουλο Κύπρο Χαραλάμπους, τον Προϊστάμενο
της ΚΕΑ Σάββα Παυλίδη, τους εκπροσώπους των κομμάτων,
σωματείων και οργανώσεων της παροικίας μας, αλλά και τους
“φοιτητές” του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την Ομογένεια του

τρελαίου σε επίπεδα που σήμερα δεν μπορούμε να φανταστού-

Λονδίνου, τόνισε πως το γεγονός ότι 42 άτομα λαμβάνουν Πι-

με. Για αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να επενδύσουμε τις σημε-

στοποιητικό Παρακολούθησης ενθαρρύνει την Αδελφότητα να

ρινές εξοικονομήσεις από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου σε

συνεχίσει στον δέκατο κύκλο του Ελεύθερου Πανεπιστημίου.

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

Ο Πρύτανης Κώστας Χριστοφίδης, αφού συνεχάρη την Αδελ-

Χρειάζονται όμως ηγεσίες με όραμα, τόνισε. Μια χώρα σαν τη

φότητα για τις εθνικές και πολιτιστικές της δραστηριότητες,

δική μας, η οποία βρίσκεται σε ημικατοχή και ταυτόχρονα είναι

όπως και τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι παρακολουθούν με

τοποθετημένη σε ένα πέρασμα υψηλού ενεργειακού πλούτου,

αμείωτο ενδιαφέρον τις διάφορες διαλέξεις επί επιστημονικών

έχει ακόμα περισσότερους λόγους να κατανοεί και να μεταφρά-

και γενικού ενδιαφέροντος θεμάτων, εξέφρασε τη χαρά του, δι-

ζει σωστά τις ενεργειακές εξελίξεις. Κάθε αλλαγή προς αυτή την

ότι συνεχίζεται ο διάλογος του Πανεπιστημίου με την ομογένεια

κατεύθυνση, όπως ανέφερε, θα έχει ευεργετικές επιδράσεις και

του Λονδίνου που άρχισε πριν εννέα χρόνια και συμβάλλει ση-

στο εθνικό μας θέμα. Η ενεργειακή πολιτική πρέπει να εξυπηρε-

μαντικά στην πιο στενή επικοινωνία της Κύπρου με τους απο-

τεί εθνικούς και μακροπρόθεσμους στόχους και όχι συγκυριακά

δήμους.

συμφέροντα ημικρατικών οργανισμών ή συνδικαλιστικών οργα-

Κατά τη διάρκεια τη Τελετής Λήξης ο Πρύτανης ανέπτυξε το

νώσεων, κατέληξε ο Πρύτανης.

θέμα “Για μια ενεργειακή πολιτική εκτός συμβατικών πλαισίων”.

Ακολούθησε συζήτηση και ο κ. Χριστοφίδης απάντησε σε

Τόνισε μεταξύ άλλων ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει και

πολλές ερωτήσεις. Στη συνέχεια έγινε η απονομή Πιστοποιητι-

τα καλά της· έσπρωξε τις τιμές του πετρελαίου προς τα κάτω,

κών Παρακολούθησης σε όλους όσοι παρέστησαν σε όλες τις

δημιουργώντας έτσι μια ενεργειακή εκεχειρία, και δίνοντάς μας

διαλέξεις του Ελεύθερου Πανεπιστημίου για την Ομογένεια του

μια 3 ευκαιρία να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Η έξοδος

Λονδίνου. Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γενικός Πρόξε-

από την οικονομική κρίση και το νέο ξεκίνημα της παγκόσμιας

νος της Κύπρου Γιώργος Γεωργίου και ο Επίσκοπος Τροπαίου εκ

οικονομικής ατμομηχανής, πρόσθεσε, θα βρει την τιμή του πε-

μέρους του Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου.

η

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Εκτιμώντας την προσφορά και το έργο

της εκπαίδευσης, ο Δρ Γεώργιος Ν. Φι-

περιοδικής έκδοσης της ένωσης Έρευνα

του Καθηγητή Γεώργιου Ν. Φιλίππου

λίππου υπηρέτησε επίσης ως ο πρώτος

στη Διδακτική των Μαθηματικών. Κατά

τόσο στο χώρο της Μαθηματικής Παιδεί-

Γραμματέας της Κυπριακής Μαθηματικής

την περίοδο 1994-2000 υπήρξε επιστη-

ας όσο και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου γε-

Εταιρείας (1984-1990), περίοδο κατά την

μονικός σύμβουλος της ομάδας σύντα-

νικότερα, η Αντιπρυτανεία Ακαδημαϊκών

οποία επιμελήθηκε την έκδοση Μαθη-

ξης των νέων εγχειριδίων για τα Μαθημα-

Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου

ματικό Βήμα της εταιρείας. Επιπρόσθε-

τικά στο δημοτικό σχολείο, ενώ πρόσφα-

διοργάνωσε ημερίδα προς τιμήν του, το

τα, ήταν ανάμεσα στους εμπνευστές και

τα ηγήθηκε της ομάδας διαμόρφωσης

Σάββατο 19 Μαΐου στην Πανεπιστημιού-

πρωτεργάτες της σύστασης της Ένωσης

των αναλυτικών προγραμμάτων για τα

πολη.

Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών,

Μαθηματικά στο Γυμνάσιο.

Πέρα από τη διάκρισή του για το δια-

της οποίας υπήρξε και πρώτος πρόεδρος

Στην ημερίδα, εκτός από ακαδημαϊ-

χρονικά πολυσχιδές έργο του στο χώρο

(2005-2010), καθώς και επιμελητής της

Συνεχίζεται στη σελίδα 13
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 12
κούς και φοιτητές του Καθηγητή Γεώργιου Φιλίππου, παρευρέθηκαν και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί των Μαθηματικών και της
Διδακτικής των Μαθηματικών από ελληνικά πανεπιστήμια. Κατά
την ημερίδα παρουσιάστηκε επίσης το Διαπανεπιστημιακό/Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Διδακτικής Μεθοδολογίας των Μαθηματικών, το οποίο κλείνει ήδη μια δεκαετία ζωής. Ο
κ. Φιλίππου ήταν ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς που συνέβαλαν
στη δημιουργία του προγράμματος αυτού, διδάσκοντας, παράλληλα, διάφορα μαθήματα που προσφέρονται στο πρόγραμμα.
Εξαίροντας το έργο του κ. Φιλίππου, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης, παρέδωσε

ρά του στο διδακτικό και ερευνητικό του έργο στο Πανεπιστήμιο

στον τιμώμενο αναμνηστική πλακέτα εκ μέρους της Πρυτανείας,

Κύπρου, αλλά και γενικότερα. Όλοι όσοι παρακολούθησαν την

ως ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης για την πολυετή προσφο-

Ημερίδα παρέλαβαν πιστοποιητικό συμμετοχής.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΒΡΑΔΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Γραφείο
Στέγασης) διοργάνωσε πολυπολιτισμική βραδιά κουλτούρας για τους Κύπριους, Ελλαδίτες, Ευρωπαίους και άλλους
φοιτητές, οι οποίοι στεγάζονται στη Φοιτητική Εστία και σε
Διαμερίσματα του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Στην πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2012 στο Κέντρο Εκδηλώσεων
της Φοιτητικής Εστίας, έλαβαν μέρος τόσο Κύπριοι φοιτητές,
όσο και φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου όπως Ελλάδα, Πολωνία, Γαλλία, Τσεχία, Πακιστάν, Ινδία και Αλβανία.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν παραδοσιακούς χορούς, να
δοκιμάσουν παραδοσιακά εδέσματα και γενικότερα να γνωρίσουν την κουλτούρα και την παράδοση άλλων χωρών.

ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

ΔΕΙΚΤΕΣ (ΠΡΟΤΥΠΟΥ EFQM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 4
Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει πετύχει εισροή επιχορηγήσεων από
την ΑνΑΔ ύψους €546,258, ποσό το οποίο έχει επαναχρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού.
Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης του Διοικητικού προσωπικού συγκρίνονται πολύ ευνοϊκά με βάση στατιστικά στοιχεία
άλλων παρόμοιου μεγέθους Οργανισμών στην Κύπρο αλλά και
αριθμητικών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν δε επιτευχθεί πλήρως οι στόχοι που έχουν τεθεί τόσο από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και από τη Διεύθυνση.
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Στο πλαίσιο της βελτίωσης

το οποίο παρακολούθησαν

της ασφάλειας όσον αφο-

είκοσι έξι (26) άτομα από το

ρά στην πυρασφάλεια των

προσωπικό της Πολυτεχνικής

χώρων του Πανεπιστημίου

Σχολής.

Κύπρου, ο Τομέας Ασφάλει-

Το

ας και Υγείας της Υπηρεσί-

γραμμα

ας Ανθρώπινου Δυναμικού

θέματα που αφορούν στην

ανέλαβε την ανάπτυξη, ορ-

επισήμανση των κινδύνων

γάνωση και διαχείριση ενός

πυρκαγιάς

Συστήματος Πυρασφάλειας σε

επαγγελματικές δραστηριό-

όλους τους χώρους/κτηριακά

τητες, σεισμού και άλλων δυ-

συγκροτήματα.

σμενών καιρικών συνθηκών

Για την υλοποίηση του πιο

εκπαιδευτικό
καταπιάστηκε

στις

πρόμε

διάφορες

και στους τρόπους αντιμετώ-

πάνω, καταρτίστηκε σειρά εκπαιδεύσεων, με στόχο την εκπαί-

πισής τους. Οι συμμετέχοντες καταρτίστηκαν επίσης στην εκτί-

δευση Ομάδων Πυρόσβεσης και Εκκένωσης σε όλα τα κτήρια

μηση των πιο πάνω κινδύνων και στα Σχέδια Δράσης για την

του Πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκε στις 19

αντιμετώπιση των εκτάκτων καταστάσεων. Η εκπαίδευση ολο-

Μαρτίου 2012 η πρώτη σειρά εκπαίδευσης, με θέμα «Εκτίμηση

κληρώθηκε με τη συγκρότηση των Ομάδων Πυροπροστασίας

Κινδύνων Πυρκαγιάς/Σχέδια Δράσης και Χειρισμός Έκτακτων

και Εκκένωσης των χώρων, με την ανάθεση συγκεκριμένων

Καταστάσεων στους Τόπους Εργασίας» διάρκειας 6 ωρών, σε

καθηκόντων στα άτομα και με την πραγματοποίηση πρακτικής

συνεργασία με την Εταιρεία Α.Ρ. Fire Prevention Consultants Ltd,

εξάσκησης.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί από
τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας να εορτά-

περιβαλλοντικά λόγω σοβαρής ρύπαν-

PROMOTING SAFETY AND HEALTH
IN A GREEN ECONOMY

σης, ελλοχεύουν νέους κινδύνους για την

ζεται κάθε χρόνο ως η Παγκόσμια Ημέρα

ασφάλεια και την υγεία των προσώπων

για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

που εργάζονται στις θέσεις αυτές.

Σκοπός είναι η ενημέρωση για θέματα

Ως εκ τούτου, επιβάλλεται τα πράσινα

σχετικά με την εργασία και η προώθηση

επαγγέλματα να ληφθούν σοβαρά υπόψη

και υιοθέτηση μιας ασφαλούς και υγιούς

και να συμπεριληφθούν στη νομοθεσία

κουλτούρας εργασίας, που έχει ως βάση

που αφορά στην Ασφάλεια και Υγεία στην

της την πρόληψη των εργατικών ατυχη-

Εργασία. Αυτό σημαίνει ενσωμάτωση των

μάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

κινδύνων και των μέτρων διαχείρισης για

Η φετινή Ημέρα επικεντρώνεται στην

όλες τις πράσινες θέσεις εργασίας, ξεκι-

προώθηση της Επαγγελματικής Ασφάλει-

νώντας από το σχεδιασμό, την προμή-

ας και Υγείας στην Εργασία, στο πλαίσιο

θεια των υλικών και την κατασκευή, τη

μιας Πράσινης Οικονομίας. Τα τελευταία
χρόνια, με τη συνεχή εξέλιξη στους τομείς
του περιβάλλοντος και με την παράλληλη

λειτουργία και συντήρηση, μέχρι και τη
WORLD DAY FOR SAFETY
AND HEALTH AT WORK

28 April 2012

δημιουργία πολιτικών, συστημάτων πιSupported by the International
Social Security Association

στοποίησης και ευρωπαϊκών προτύπων.

εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων εργασίας, διαφάνηκε

Η προώθηση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στις

ότι προκύπτουν νέα θέματα που αφορούν τους εργαζομένους

Πράσινες Θέσεις Εργασίας συντελεί όχι μόνο στην ανάπτυξη

που δραστηριοποιούνται σε πράσινες θέσεις εργασίας.

μιας πιο πράσινης οικονομίας αλλά και σε μια ανάπτυξη κοινωνι-

Δραστηριότητες όπως η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων,

κή, που να είναι παράλληλα και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

η έκθεση σε υλικά που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά στο

Πηγές: International Labour Organization (ILO) – www.ilo.org,

εργασιακό περιβάλλον, η κατασκευή και εγκατάσταση τεχνο-

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) – www.

λογιών όπως φωτοβολταϊκά συστήματα και ανεμογεννήτριες,

osha.gov, European Agency for Safety and Health at Work (EU-

ακόμα και η εργασία σε τόπους οι οποίοι έχουν υποβαθμιστεί

OSHA) – www.osha.europa.eu

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

TurkishCypriot Dress The Aziz Dam-

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ. Πολιτική με-

delen Collection, Euphrosyne Rizopou-

ταρρύθμιση για την Κύπρο του 21ου αι-

lou-Egoumenidou, Aziz Damdelen, With a

ώνα. Σταύρος Α. Ζένιος, σσ.413 και σσ. 45

contribution by Niyazi Kızılyürek, Ministry

σημειώσεις και βιβλιογραφία, ISBN 978-

of Education and Culture – Cultural Servic-

9963-7476-0-3 (ηλεκτρονική έκδοση).

es, Nicosia 2012, ISBN 978-9963-0-0154-5.

Το βιβλίο κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική

Η έκδοση αυτή αποτελεί την πρώτη

μορφή http://www.fbrh.eu/zenios/ και θα

εκτεταμένη επιστημονική δημοσίευση για την ενδυμασία των

κυκλοφορήσει προσεχώς σε έντυπη μορφή από τις εκδόσεις ΠΑ-

Τουρκοκυπρίων. Η έρευνα είχε ως βάση τη συλλογή του Aziz

ΠΑΖΗΣΗΣ, Αθήνα. Η Κύπρος είναι σήμερα μέλος της Ευρωπαϊκής

Damdelen, η οποία φυλάσσεται στο Κιόνελι και περιλαμβάνει

Ένωσης, διαθέτει σημαντικό μερίδιο των κοιτασμάτων φυσικού

παλιές φωτογραφίες Τουρκοκυπρίων αλλά και παραδοσιακά

αερίου και έχει τα υψηλότερα ποσοστά εκπαιδευμένου ανθρώπι-

είδη ένδυσης και οικιακού ρουχισμού. Ο Aziz είχε πεθάνει πριν

νου δυναμικού της Ένωσης. Παρόλα αυτά βρίσκεται σε μια ορια-

αρχίσει η συγγραφή του βιβλίου, και γι’ αυτό είναι αφιερωμένο

κή κατάσταση τόσο στην πολιτική ζωή όσο και στην οικονομία.

στη μνήμη του. Τη συλλογή έθεσε στη διάθεση της συγγραφέως
η σύζυγος του Aziz, Canev Damdelen.

Βλέποντας μπροστά, προς το μέλλον της χώρας, αντί να μένει
προσκολλημένο στο παρελθόν, το βιβλίο στοχεύει στο πώς να

Το υλικό χρονολογείται στην περίοδο της Αγγλοκρατίας, μια

αρχίσουμε μια διαδικασία μετασχηματισμού της πολιτικής ζωής

εποχή μεταβατική από το παραδοσιακό στο ευρωπαϊκό ένδυμα.

της χώρας που να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που προσφέρει η αρχή

Για την κατανόηση της νεότερης ενδυμασίας των Τουρκοκυπρί-

του 21ου αιώνα. Το κύριο μήνυμα είναι η επιδίωξη της σύνθεσης

ων, επιχειρείται μια εκτενής αναδρομή στην ιστορική της εξέλιξη

που στηρίζεται σε αξίες και επιτυγχάνεται με θεσμούς καθώς και

από την περίοδο της κατάκτησης της Κύπρου από τους Οθωμα-

η ενθάρρυνση όπως η χώρα ξαναβρεί την τόλμη να σκέφτεται

νούς (1570) μέχρι και τον 20ό αιώνα. Εξετάζεται τόσο το οθωμα-

ριζοσπαστικά, τη δύναμη να ανανεώνεται, την αποφασιστικό-

νικό ένδυμα υπό το πρίσμα των διαφόρων μεταρρυθμίσεων στην

τητα να δημιουργεί. Το θεωρητικό υπόβαθρο της πρότασης

Τουρκία, όσο και η παρουσία του “alla turca” συρμού στην Κύπρο,

για μια δημιουργική κοινωνία τίθεται στα πρώτα τρία κεφάλαια.

ως τμήμα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, σε σχέση με την κοι-

Αρχίζει με τεκμηρίωση της μεταιχμιακής κατάστασης της χώρας

νωνική διαστρωμάτωση. Η εμφάνιση των “Τούρκων της Κύπρου”

στηριζόμενη σε δημοσιευμένα εμπειρικά δεδομένα που αφο-

κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας ερευνάται σε σύγκριση και

ρούν στην κοινωνική οργάνωση, την παιδεία και την εκκλησία,

σχέση με την παραδοσιακή κυπριακή φορεσιά, η οποία εντάσσε-

την οικονομία και το περιβάλλον, την πολιτική και τη γεωστρα-

ται στο πλαίσιο του ευρύτερου νησιωτικού χώρου. Το υλικό της

τηγική. Αναλύοντας τα δεδομένα μέσα από το πρίσμα των ιδεών

συλλογής, η λεπτομερής παρουσίαση του οποίου καταλαμβάνει

μεγάλων σύγχρονων στοχαστών πολιτικής φιλοσοφίας, όπως

το κύριο μέρος του βιβλίου, είναι ιδανικό για συγκρίσεις, αντιπα-

οι Αμάρτυα Σεν, Τζων Ρώλς, Άντονυ Γκίντενς, Ισάια Μπερλίν, και

ραβολές και επισήμανση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που

οικονομολόγων όπως οι Πώλ Κρούγκμαν, Τζόσεφ Στίγκλιτζ και

διακρίνουν τις παραδοσιακές φορεσιές των Τουρκοκυπρίων από

Τζων Κ. Γκάλμπραιθ, ο συγγραφέας εξηγεί γιατί οι προκλήσεις

εκείνες των Ελληνοκυπρίων, αλλά και των βασικών ομοιοτήτων

υπερβαίνουν τους παραδοσιακούς ιδεολογικούς δογματισμούς

που απηχούν τη μακραίωνη συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων.

στο φάσμα αριστεράς-δεξιάς και οδηγούν σε ένα ριζοσπαστικό

Μέσα από τη χρονολογική παράθεση των φωτογραφιών ανα-

κέντρο. Από τη σύνθεση προκύπτει η δημιουργική δυναμική που

δύεται η ενδυματολογική μεταμόρφωση, το αργό αλλά σταθερό

ενδυναμώνει την χώρα μας στην εξίσωση ισχύος, για να παίρνει

πέρασμα από το παραδοσιακό στο ευρωπαϊκό ένδυμα. Στα συ-

πρωτοβουλίες και να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προκλήσεις.

μπεράσματα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση ειδικών εν-

Η πρόταση της δημιουργικής Κύπρου θεμελιώνεται σε αξίες και η

δυμάτων (π.χ. γάμου, ή αμφίεσης για την τελετή της περιτομής) με

συζήτηση για τις αξίες καταλαμβάνει ολόκληρο κεφάλαιο που συνδέ-

έθιμα των Τουρκοκυπρίων. Στις 390 σελίδες του βιβλίου περιλαμ-

ει το θεωρητικό πρώτο μέρος με τα τέσσερα πρακτικά κεφάλαια που

βάνονται 236 εικόνες, βιβλιογραφία, γλωσσάριο και ευρετήριο.

ακολουθούν. Εντοπίζει τις αξίες που μας δίνουν δύναμη για να απο-

Σε σύντομο εισαγωγικό κεφάλαιο ο Καθηγητής Niyazi Kızılyürek

τολμήσουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Τα κεφάλαια που ακολου-

πραγματεύεται το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο

θούν αναλύουν τις τομές για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και του

αναπτύχθηκε η Τουρκοκυπριακή κοινότητα κατά τη δεδομένη

ημιδημόσιου τομέα, για δίκαιη και αειφόρο οικονομική οργάνωση,

περίοδο. Σε παράρτημα παρουσιάζεται ποίημα του Τουρκοκύ-

για εξορθολογισμό της πολιτικής διαδικασίας. Τα δύο τελευταία κεφά-

πριου ποιητή Hilmi Efendi, ένας ύμνος για το φέσι ως σύμβολο

λαια δίνουν μια διαφορετική ευρωπαϊκή προσέγγιση στο εθνικό θέμα,

των μεταρρυθμίσεων του Σουλτάνου Μαχμούτ Β΄, με μετάφραση

προσεγγίζοντάς το με το απαραίτητο ιστορικό βάθος, δημιουργώντας

και σχόλια των Matthias Kappler και Thomas Sinclair, καθηγητών

έτσι νέες προοπτικές. Θέματα γεωπολιτικής και φυσικού αερίου είναι

στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών. Η επιμέλεια

αλληλένδετα τόσο με το εθνικό θέμα όσο και με την κατάσταση της

του αγγλικού κειμένου οφείλεται στους Ian και Alison Todd, ενώ

οικονομίας και αποτελούν μέρος της ανάλυσης στα αντίστοιχα κεφά-

η φωτογράφηση του υλικού και ο σχεδιασμός του κειμένου στον

λαια. Το βιβλίο στοχεύει να εμπλουτίσει το δημόσιο διάλογο, για να

Kadir Kaba.

μπορέσουμε ως κοινωνία να χαράξουμε μια νέα, σύγχρονη πορεία.
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ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Θεοδώρου Στυλιάνα, Βοηθός Γραφείου, Οικονομικές Υπηρεσί-

Απιδιανάκης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογι-

ες, από 19/03/2012

κών Επιστημών, από 02/04/2012

Μανώλη Ιωάννα, Βοηθός Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη, από

Πιτσούλη Χρυσούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογικών

02/04/2012

Επιστημών, από 02/04/2012

Κοιλανιώτου Μαρία, Βοηθός Γραφείου, Τμήμα Αρχιτεκτονικής,
από 04/04/2012

ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Toxqui Ελένη, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Διεθνές Κέντρο Νε-

Δημητρίου Κυριάκος, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών και Πολι-

ρού «ΝΗΡΕΑΣ», από 23/04/2012

τικών Επιστημών, από 01/01/2012
Δικαιάκος Μάριος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, από

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

01/01/2012

Ιωσήφ Κοσμά Γεωργία, Προαγωγή από Βοηθό Μηχανογράφη-

Κωνσταντινίδου Φώφη, Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, από

σης σε Ανώτερο Βοηθό Μηχανογράφησης, Σχολή Κοινωνικών

01/01/2012

Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, 01/03/2012

Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών

Ιωάννου Κώστας, Προαγωγή από Βοηθό Μηχανογράφησης σε

της Αγωγής, από 01/01/2012

Ανώτερο Βοηθό Μηχανογράφησης, Υπηρεσία Πληροφορικών

Βλαδιμήρου Ηρακλής, Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

Συστημάτων, 01/03/2012

και Διοίκησης Επιχειρήσεων, από 01/01/2012

Μηνά Πιερής, Προαγωγή από Τεχνικό σε Ανώτερο Τεχνικό, Τε-

Σωτηρίου Ανδρέας, Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και

χνικές Υπηρεσίες, 01/03/2012

Διοίκησης Επιχειρήσεων, από 01/01/2012

Σταυρινός Παναγιώτης, Προαγωγή από Τεχνικό σε Ανώτερο

Φωκιανός Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών και

Τεχνικό, Τεχνικές vΥπηρεσίες, 01/03/2012

Στατιστικής, από 01/01/2012

Τσιολάκκη Μαρία, Ανώτερος Βοηθός Μηχανογράφησης, ΠΛΗ,

Χατζηνικόλας Γιώργος, Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης

01/03/2012

και Διοίκησης Επιχειρήσεων, από 01/01/2012

Μαυρή Σωτηρούλλα, Ανώτερος Βοηθός Βιβλιοθήκης, Βιβλιο-

Όθωνος Ανδρέας, Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, από 01/01/2012

θήκη, 01/03/2012

Κωστρίκης Λεόντιος, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, από 01/03/2012

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ

Κυριαζής Γιώργος, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών και Στατι-

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στικής, από 01/03/2012

Γεωργίου Μιχαηλίδου Άντρη, Λειτουργός Πανεπιστημίου με

Τούμπας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής,

Σύμβαση, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσε-

από 01/03/2012

ων στο Γραφείο ΜΒΑ, 15/03/2012

Πορτίδης Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κλασι-

Φιούρη Λήδα, Λειτουργός Πανεπιστημίου με Σύμβαση, Υπηρε-

κών Σπουδών και Φιλοσοφίας, από 01/03/2012

σία Πληροφορικών Συστημάτων, 08/04/2012

Πινακουλάκη Ευτυχία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας,
από 01/03/2012

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σημείωση: οι ανελίξεις που ισχύουν από 01/01/2012 επικυ-

Λαγού Μαρία, Βοηθός Λειτουργός Πανεπιστημίου με Σύμβαση,

ρώθηκαν στην Επιτροπή Προσωπικού και Κανονισμών στις

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο

18/04/2012

Γραφείο ΜΒΑ, 30/03/2012
Μούζουρου Αντωνία, Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Εκ-

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕ ΘΕΣΗ

δόσεων) με σύμβαση, ΥΕΔΣ, 24/04/2012

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Κυριάκου Χρίστος, Βοηθός Γραφείου (ΣΣΔ), ΒΝΕΣ, από

ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

07/03/2012

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Καρύδης Πέτρος, Βοηθός Γραφείου (ΣΣΔ), Φιλοσοφική Σχολή,

Θεοδούλου Έλλη, Βοηθός Γραφείου, Διεύθυνση Διοίκησης και

από 03/04/2012

Οικονομικών, 02/03/2012

Σάββα Λαζάρω, Βοηθός Γραφείου, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυ-

Παπαπαύλου Κωνσταντίνα, Βοηθός Γραφείου, Υπηρεσία Αν-

ναμικού, από 12/03/2012

θρώπινου Δυναμικού, 02/03/2012

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 44ο, Ιούνιος 2012. Το Ενημερωτικό Δελτίο
διευθύνεται από συντακτική επιτροπή
Πρόεδρος:
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης
Μέλη:
Ευσταθίου Άγγελος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας
Ιωαννίδου-Κουτσελίνη Μαίρη, Καθηγήτρια Τμήματος
Επιστημών της Αγωγής
Νικολοπούλου Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

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

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

ISSN 1450 - 1724

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

