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απόφοιτος2

Θα βρείτε ένα μικρό αφιέρωμα για τους απόφοιτους του 

Πανεπιστημίου Κύπρου που εργοδοτούνται πλέον από 

το ίδρυμα ως ακαδημαϊκό ή ερευνητικό προσωπικό. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμά μας και μας έδωσαν κάποιες βασικές πληρο-

φορίες για τον εαυτό τους (σελ. 12). 

Στο τεύχος αυτό, θα διαβάσετε επίσης μια πολύ ενδια-

φέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε στον Επίκουρο 

Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής κ. Βάσο Βασι-

λείου, η συντονίστρια της Γραμμής Βοήθειας κ. Ηλιάδα 

Σπύρου, για το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου 

και τις υπηρεσίες του.

Από τις σελίδας του 6ου τεύχους, θα ενημερωθείτε για 

τις σημαντικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 

τους περασμένους μήνες στο Πανεπιστήμιο, για επι-

τεύγματα μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού και των 

φοιτητών μας καθώς και νέα που αφορούν τους απόφοι-

τους. 

Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε τα στοιχεία σας είτε ηλε-

κτρονικά (www.ucy.ac.cy/alumni) ή αποστέλλοντας την 

αίτηση στο πίσω μέρος του περιοδικού και να μας στέλ-

νετε τις προτάσεις σας για μελλοντικές εκδηλώσεις, πα-

ραστάσεις, συνεστιάσεις, διαλέξεις, κ.ά. που θα θέλατε 

να οργανώσει το Γραφείο Αποφοίτων. 

Εύχομαι σε όλους σας καλή ανάγνωση!

Μαρίζα Λαμπίρη, 

Υπεύθυνη του Γραφείου Αποφοίτων

labiri.marisa@ucy.ac.cy

Σε αυτό το τεύχος…

University-of-Cyprus-Alumni-Απόφοιτοι-του-Πανεπιστημίου-Κύπρου



Κατάμεστη ήταν η Αίθου-

σα Τελετών του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου κατά την τελετή 

της Γιορτής των Γραμμάτων, 

όπου φιλοξενούμενος του 

Πανεπιστημίου ήταν ο διε-

θνούς φήμης Έλληνας σκηνο-

θέτης Παντελής Βούλγαρης.

Η Γιορτή των Γραμμάτων, 

που διοργανώνεται κάθε 

χρόνο από το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου στο πλαίσιο των κοι-

νωνικών του δραστηριοτή-

των, συνδέθηκε με την Έβδο-

μη τέχνη, διότι και τα δύο 

αποτελούν μεθόριο στο νό-

ημα εννοιών όπως τα γράμ-

ματα, η ιστορία, η τέχνη… 

μπορούν να μείνουν αλώβη-

τα στη μνήμη μας, μόνο όταν 

τα κρατάμε ζωντανά μέσα 

από τη διαχρονικότητα του 

έργου ζωής από ανθρώπους 

όπως είναι ο Παντελής Βούλ-

γαρης. Διότι, η συλλογική 

μνήμη μιας ολόκληρης κοι-

νωνίας, εντυπώνεται στα αει-

κίνητα νερά του πολιτισμού 

που παράγει. 

Εισαγωγική ομιλία απηύ-

θυνε ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 

ο οποίος τόνισε ότι μέσα από 

το έργο του Παντελή Βούλ-

γαρη, του κινηματογραφιστή 

της μοναξιάς, των χαμένων 

ελπίδων και των πνιγμένων 

επιθυμιών, όπως έχει χαρα-

κτηρισθεί από την κριτική, 

αναδεικνύεται η προσωπικό-

τητα ενός γνήσιου δημιουρ-

γού, ενός αυθεντικού διανο-

ούμενου, ο οποίος καταγρά-

φει την αγωνιώδη πορεία της 

μεταβαλλόμενης ελληνικής 

κοινωνίας με αυτογνωσία 

και συναίσθηση του πνευμα-

τικού του χρέους, αλλά και 

με μια μοναδική ευαισθησία 

προς τους απλούς, καθημε-

ρινούς ανθρώπους. Αυτή 

του η ικανότητα να εισχωρεί 

στον βαθύτερο πυρήνα της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, 

αποκαλύπτοντας τον εσωτε-

ρικό κόσμο των ανθρώπων 

και συνδυάζοντας υψηλή 

κινηματογραφική αισθητική, 

με θεματική προσιτή στο 

πλατύ κοινό, αποτελεί το 

μεγαλύτερό του χάρισμα, το 

οποίο και τον ξεχωρίζει από 

τους ομότεχνούς του. Άλλω-

στε, είπε ο κ. Χριστοφίδης, 

δεν είναι διόλου τυχαίο το 

γεγονός ότι, από τους σκηνο-

θέτες του νέου ελληνικού κι-

νηματογράφου, ο Παντελής 

Βούλγαρης είναι εκείνος που 

επηρέασε περισσότερο τους 

νεότερους Έλληνες κινημα-

τογραφιστές. 

Στην ομιλία του με τίτλο, 

Από το σημειωματάριο ενός 

σκηνοθέτη, ο Παντελής Βούλ-

γαρης εξέφρασε την επιθυ-

μία να γράψει και να σκη-

νοθετήσει ταινία για την Κύ-

προ. Ανέφερε ότι αγαπά την 

Κύπρο κι ότι στην ταινία του 

με τίτλο, Βαθιά Ψυχή υπάρχει 

συμβολική κυπριακή συμμε-

τοχή στην παραγωγή.

Κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης προβλήθηκαν 

αποσπάσματα από τις ται-

νίες: Πέτρινα Χρόνια, Νύφες, 

και Βαθιά Ψυχή. Επίσης προ-

βλήθηκε απόσπασμα από το 

ντοκιμαντέρ Το χρονικό της 

Δικτατορίας 1967-1974, στο 

οποίο γίνεται αναφορά στην 

εισβολή και κατοχή της Κύ-

πρου. 

Ο Έλληνας Σκηνοθέτης Παντελής Βούλγαρης  
στο Πανεπιστήμιο για τη Γιορτή των Γραμμάτων 

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου 

Κύπρου προσέφερε το ποσό των €100 προς 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου για κάλυψη μέρος 

των εξόδων για την ετοιμασία και αποστολή 

του περιοδικού «ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ» προς όλους 

τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Το χρηματικό ποσό των €100 δόθηκε προς 

το Σύνδεσμο από ένα μέλος του, το οποίο 

ζήτησε να παραμείνει ανώνυμο.  Το Δ.Σ. του 

Συνδέσμου ευχαριστεί θερμά τον ανώνυμο 

φίλο. 

3εκδηλώσεις



Λαμπρή ήταν η τελετή της τοποθέτησης του Θεμέλιου Λί-

θου του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάν-

νου» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 

2012. Τόσο από αρχιτεκτονικής πλευράς όσο και περιεχομένου 

θα αποτελέσει ένα σημαντικό και ταυτόχρονα ένα πνευματικό 

στολίδι της χώρας μας.

Το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» 

αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2014.  Έχει σχεδιαστεί από τον 

διεθνούς φήμης Γάλλο αρχιτέκτονα Jean Nouvel, ο οποίος 

εμπνεύστηκε από τη φυσική τοπογραφία και τα χρώματα του 

τοπίου της Πανεπιστημιούπολης. Όπως έχει σχεδιαστεί, θα 

εντάξει τη χώρας μας στον παγκόσμιο χάρτη αρχιτεκτονικής. 

Πρόκειται για ιδιαίτερα μοντέρνο και λειτουργικό κτήριο, που 

επεκτείνεται κατακόρυφα σε πέντε επίπεδα, συνολικού εμβα-

δού περίπου 15,700 τ.μ., με τη συλλογή της να ξεπερνά τις εξα-

κόσιες χιλιάδες βιβλία. Θα περιλαμβάνει εκατομμύρια άρθρα 

περιοδικών σε ηλεκτρονική μορφή, πάνω από σαράντα χιλιά-

δες τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων και πέραν των δέκα χιλιάδων 

τίτλων οπτικοακουστικού υλικού.  Θα διαθέτει, επίσης, περί τις 

εννιακόσιες θέσεις μελέτης, οι οποίες θα είναι εξοπλισμένες με 

σύγχρονα μέσα τεχνολογίας.  Ανεγείρεται στα βορειοανατολικά 

της Πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά, στη λεγόμενη πρώ-

τη ζώνη, που περιλαμβάνει τα κτήρια της Κεντρικής Διοίκησης, 

των Κοινωνικών Δραστηριοτήτων  και του Αθλητικού Κέντρου.  

Οι εργασίες ανατέθηκαν στην Κοινοπραξία J & P και J & P Avax 

Joint Ventures-Stelios Ioannou Library έναντι του ποσού των 

27,7 εκ. ευρώ.

Οικογένεια Ιωάννου

Το μεγαλεπήβολο έργο δεν θα ήταν εφικτό να γίνει πραγ-

ματικότητα χωρίς την πολύτιμη βοήθεια της αείμνηστης Έλλης 

Ιωάννου, η οποία δώρισε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το ποσό 

των 8 εκ. ευρώ στη μνήμη του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου.  

Οι δωρητές ανέλαβαν επίσης και τη δαπάνη της αμοιβής του 

αρχιτέκτονα, η οποία ανέρχεται στα 1.6 εκ. ευρώ.

Φανερά συγκινημένος ο κ. Δάκης Ιωάννου, γιός των αείμνη-

στων Στέλιου και Έλλης Ιωάννου, δήλωσε ότι η ζωή και η μάθη-

ση αποτέλεσαν πρωταρχικό μέλημα για τους γονείς του.  Όπως 

ανέφερε ο κ. Ιωάννου, η ζωή και η μάθηση πρυτανεύουν σήμε-

ρα στη δωρεά για την ανέγερση του Κέντρου Πληροφόρησης 

- Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», σημειώνοντας ότι «πρόκειται 

για την υλοποίηση ενός οράματος στο οποίο πίστεψαν οι γο-

νείς μας, με στόχο την προαγωγή της γνώσης, της μάθησης, της 

συνεργασίας, της παιδείας και εντέλει της ίδιας της ζωής».  «Η 

ζωή», πρόσθεσε ο κ Ιωάννου, «είναι ένα πέρασμα και αυτό που 

μετρά είναι τι αφήνεις πίσω σου».  

Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στη σημαντι-

κή δωρεά της αείμνηστης Έλλης Ιωάννου, δήλωσε ότι την κατα-

τάσσει στον κατάλογο των εθνικών ευεργετών της χώρας μας, 

ευχόμενος η πράξη της να βρει μιμητές. Η πολιτεία επενδύει 

πολλά στη μόρφωση των νέων μας και στην παιδεία του τόπου 

γενικότερα για τη βελτίωση και την αναβάθμιση του εκπαιδευ-

τικού μας συστήματος, τόνισε ο Πρόεδρος Χριστόφιας, υποδει-

κνύοντας πως παρά την ανάγκη για οικονομική περισυλλογή, 

το όραμα, οι στόχοι, οι σκοποί και οι άξονες της κυβερνητικής 

πολιτικής δεν αναστέλλονται.  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

υπογράμμισε παράλληλα το σημαντικό ρόλο που θα επιτελέσει 

το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» για 

την παιδεία και την κοινωνία ευρύτερα.

απόφοιτος4 εκδηλώσεις

Τελετή θεμελίωσης του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη       “Στέλιος Ιωάννου”



Πρύτανης

Στη μεγάλη σημασία που έχει το 

Κέντρο Πληροφόρησης αναφέρθηκε ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφί-

δης, τόσο για το Πανεπιστήμιο όσο και 

την πανεπιστημιακή και ερευνητική 

κοινότητα.  Είναι η πρώτη βιβλιοθήκη 

τέτοιας εμβέλειας σε όλη την ιστορία 

του νησιού, τόσο ως σύλληψη, κτήριο 

και περιεχόμενο, όσο και ως λειτουρ-

γία και μέγεθος, ανέφερε χαρακτηρι-

στικά, προσθέτοντας ότι χρειαζόμα-

σταν σήμερα μιας τέτοιας εμβέλειας 

βιβλιοθήκη διότι παρά τη μετάβαση 

στην εποχή της ηλεκτρονικής πληρο-

φόρησης και των τεχνολογιών, η βιβλι-

οθήκη παραμένει το ισχυρό σύμβολο 

της μόρφωσης και της γνώσης.  Πρό-

κειται, κατέληξε ο Πρύτανης, για μια 

παρακαταθήκη για τις επερχόμενες 

γενιές και ένα έργο που εξασφαλίζει 

τους στόχους του Πανεπιστημίου και 

διασφαλίζει την οντότητά του.  Ο Πρύ-

τανης κλείνοντας την ομιλία του, ευχα-

ρίστησε εκ μέρους της Πανεπιστημι-

ακής κοινότητας τόσο την οικογένεια 

Ιωάννου για την ευγενή δωρεά και την 

πολύτιμή τους αρωγή, όσο και την Πο-

λιτεία για την ουσιαστική και συνεχή 

υποστήριξή της προς το Πανεπιστήμιο 

από το 1992 μέχρι σήμερα.

Πρόεδρος του Συμβουλίου

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

κ. Χάρης Χαραλάμπους, ανέφερε ότι το κτήριο της υπό ανέγερση πανεπιστημιακής 

βιβλιοθήκης ως ενιαία οντότητα διασφαλίζει την ενοποίηση και αξιοποίηση των 

σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη, 

την Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων και το Κέντρο Γλωσσών. Δικαιολογημένη 

είναι η ευφορία που επικρατεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα, κατέληξε ο κ. Χαρα-

λάμπους, γιατί το έργο αυτό θεωρείται από όλους ως η πιο σημαντική προτεραιό-

τητα, παρά τις επιμέρους μεγάλες κτηριακές και άλλες ανάγκες που έχουν οι Σχολές 

και τα Τμήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο της φιάλης που τοποθετήθηκε κάτω από 

το θεμέλιο λίθο του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», απο-

τέλεσαν η κτητορική πράξη που υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποκόμ-

ματα από τις ημερήσιες εφημερίδες, μερικά κέρματα καθώς και η σχετική έκδοση 

που αφορά στη θεμελίωση του Κτηρίου.
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Τελετή θεμελίωσης του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη       “Στέλιος Ιωάννου”



Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Όγδοη Ετήσια Διάλεξη εις Μνήμην 

Ντίνου Λεβέντη στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης, στις 

16 Μαίου 2011, στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κεντρικός 

ομιλητής της διάλεξης ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

και Πρόεδρος της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακρόπολης, Χαράλαμπος Μπούρας, 

ο οποίος παρουσιάζοντας πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την Ακρόπολη εστίασε στην 

υπεύθυνη εργασία για την συντήρηση, την αποκατάσταση, την αναστήλωση και την προ-

βολή της Ακροπόλεως και των μνημείων. Στη διάλεξη αναδείχθηκαν η δεοντολογία και η 

ηθική που πρέπει να χαρακτηρίζουν εργασίες διατήρησης ιστορικών μνημείων. 

Χαιρετισμό στη διάλεξη απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος αφού πρώτα απέδωσε φόρο τιμής στον Ντίνο Λεβέ-

ντη και την οικογένεια Λεβέντη για την ανιδιοτελή τους προσφορά στη κοινωνία και το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου, ανέδειξε στη συνέχεια τη διαχρονικότητα των μνημείων της Ακρόπο-

λης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπήρξαν πρότυπα, επειδή υπήρξαν πρωτότυπα, κι απέκτη-

σαν διάρκεια μέσα στο χρόνο, επειδή η ικανότητα όσων εμπνεύσθηκαν την αρχιτεκτονική 

τους δομή και το γλυπτό διάκοσμο, και επειδή η ταχύτητα της εκτέλεσης από τους τεχνίτες 

τους προσέδωσαν τη δύναμη του κλασσικού, του ανεπανάληπτου».

Ετήσια διάλεξη στη μνήμη Ντίνου Λεβέντη

Το Πανεπιστήμιό μας πλησιάζει όλο και περισσότερο στην επίτευξη 

του στόχου της δημιουργίας μιας δικής του αξιόλογης πινακοθήκης με 

έργα των σημαντικότερων Κυπρίων ζωγράφων, γλυπτών, χαρακτών-

εκπροσώπων όλων των καλλιτεχνών τάσεων και τεχνοτροπιών.  Αυτό 

τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθη-

γητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, στην εκδήλωση που πραγματοποιή-

θηκε στις 26 Μαΐου 2011 στην Πανεπιστημιούπολη με την ευκαιρία της 

δωρεάς δώδεκα έργων χαρακτικής εκ μέρους της νεοσύστατης Εται-

ρείας «Κύπριοι Χαράκτες».  Ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι η Χαρακτική 

είναι μία τέχνη ιδιόμορφη, έχοντας το δικό της εικαστικό αλφαβητάρι 

και από την φύση της κατ’ εξοχήν λαϊκή και επινοημένη για τις πλατιές 

μάζες μια και η δυνατότητα δημιουργίας πολλών αντιτύπων του ίδιου 

έργου καθηλώνει την τιμή τους συγκριτικά με άλλες μορφές τέχνης, κα-

θιστώντας την πιο προσιτή στην ευρεία μάζα των φιλότεχνων. 

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο διευθυντής του Τομέα Χα-

ρακτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, Καθηγητής  

Μιχάλης Αρφαράς, ο οποίος μέσα από τη διάλεξή του με τίτλο, «Η πολι-

τική παράδοση της χαρακτικής», ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι Τέχνες και 

οι Επιστήμες αποτελούν την πεμπτουσία μίας κοινωνίας που αναπτύσ-

σεται και  διαπρέπει. 

Χαιρετισμό εκ μέρους των Κυπρίων Χαρακτών απηύθυνε ο κ. Ευ-

κλείδης Παπαδόπουλος, ο οποίος δήλωσε ότι είναι τιμή που δώδεκα 

έργα Κυπρίων της Εταιρείας «Κύπριοι Χαράκτες» θα αναρτηθούν σε 

διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου.  Το κοινό είχε την ευ-

καιρία να δει όλα τα έργα, τα οποία φιλοξενήθηκαν στην έκθεση που 

ακολούθησε.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ
Δωρεά δώδεκα χαρακτικών έργων στο Πανεπιστήμιο
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 

ημερίδα που διοργάνωσε το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου και το Τμήμα Κοινωνι-

κών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο: 

«Η Κύπρος ανάμεσα στην Ευρώπη και 

τη Μέση Ανατολή». Όπως τόνισε στο 

χαιρετισμό του ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου μπροστά στις τρέχουσες 

οικονομικές, πολιτικές, γεωπολιτικές και 

ενεργειακές εξελίξεις πιστοποιεί και πάλι 

την ενεργό παρουσία, του επιδιώκοντας 

να προβληματίσει, να αφυπνίσει και να 

κεντρίσει την κοινωνία και την Πολιτεία, 

αναδεικνύοντας την ανάγκη συνεχούς 

και μεθοδικής εργασίας με στόχο τη 

σωστή διαχείριση των πολυδιάστατων 

ζητημάτων που αντιμετωπίζει η Κύπρος. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε και η 

Υπουργός Εξωτερικών Δρ Ερατώ Κοζά-

κου – Μαρκουλλή, η οποία επεσήμανε 

τις ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερι-

κών για την εμπέδωση του σημαντικού 

ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η 

Κύπρος. 

Στην ομιλία του με θέμα «Ανάμεσα 

και μεταξύ: πλαίσια, ρίσκα και ευκαιρίες 

στην κυπριακή διπλωματία», ο Robert 

Holland, Επισκέπτης Καθηγητής στο 

Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στο King’s 

College του Λονδίνου, επικεντρώθηκε 

στην αστάθεια της Ευρώπης. Ανέφερε 

χαρακτηριστικά: «Για ποια Ευρώπη μπο-

ρεί να μιλούμε; Τη διευρυμένη Ευρωπαϊ-

κή Ένωση; Την ευρωζώνη με αβέβαιη τη 

μακροπρόθεσμη συμμετοχή σε αυτήν; 

μία πολυεπίπεδη, και πολλών ταχυτήτων 

Ευρώπη; Ή απλά μια εύθραυστη νοτιοα-

νατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομέ-

νων των Δυτικών Βαλκανίων που εξακο-

λουθούν να υποφέρουν από περιοδικές 

εντάσεις και μια οικονομικά κακοποιη-

μένη Ελλάδα; Οι τρόποι με τους οποίους 

η Κύπρος θα συσχετιστεί με τις διαφορε-

τικές και μεταβαλλόμενες ευρωπαϊκές 

πραγματικότητες είναι ζωτικής σημα-

σίας». Το ζητούμενο κατέληξε είναι η 

προσαρμογή της Κύπρου στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον ούτως ώστε 

να διασφαλίσει με το καλύτερο δυνατό 

τρόπο τα συμφέροντα του νησιού.

Ο Επίτιμος Συνεργάτης του St 

Antony’s College στην Οξφόρδη, κ. 

Richard Clogg, στην ομιλία του με θέμα 

«Η παρουσία των βρετανικών στρατευ-

μάτων στην Κύπρο: 50 χρόνια τώρα», 

εξέφρασε την έκπληξή του για την πε-

ριορισμένη πολιτική προτεραιότητα 

που δίνουν στις Βάσεις τα κόμματα στην 

Κύπρο. Εστίασε δε στη σημασία των 

βρετανικών βάσεων για την αμυντική 

πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά 

την ομιλία του διαφάνηκε ότι περαιτέρω 

αποσταθεροποίηση της πολιτικής κατά-

στασης στην Μέση Ανατολή θα συντελέ-

σει στην αναβάθμιση της σημασίας των 

Βάσεων για τους στρατιωτικούς σχεδι-

ασμούς του Ηνωμένου Βασιλείου και 

Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. 

Τους ομιλητές παρουσίασε ο Ανα-

πληρωτής Καθηγητής του Τμήματος 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Κυριάκος Δημητρίου και την εκδήλωση 

συντόνισε ο Καθηγητής του Τμήματος 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

Κώστας Μ. Κωνσταντίνου

Χορηγός επικοινωνίας της ημερίδας 

ήταν η εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ»

Επιφανείς ακαδημαϊκοί 
μίλησαν για τη στρατηγική θέση της Κύπρου
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Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου παρου-

σίασε το προφίλ της Noble Energy την 

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011, ο κ. John 

Tomich, Διευθυντής της Noble στην Κύ-

προ. Πρόκειται για την εταιρεία που έχει 

αναλάβει να επιτελέσει τη γεώτρηση για 

εξεύρεση φυσικού αερίου στο οικόπεδο 

12 της Κυπριακής ΑΟΖ της Κύπρου. Ο 

Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Πάνος Παπαναστασίου, παρουσίασε τον 

ομιλητή και συντόνισε τη διάλεξη. 

Στο χαιρετισμό της διάλεξης με θέμα: 

«Noble Energy`s Project in Cyprus», ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 

ανέφερε ότι η ενεργειακή στρατηγική 

που θα ακολουθήσουμε σήμερα θα 

καθορίσει το πολιτικο-οικονομικό μας 

μέλλον. Χαρακτηρίζοντας τις εργασίες 

εξεύρεσης φυσικού αερίου ως ένα με-

γάλο κεφάλαιο της νεώτερης ιστορίας 

του τόπου, τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, ως ένας ταπεινός καταλύτης 

της κυπριακής κοινωνίας, θα ενδιατρί-

ψει με σοβαρότητα και διαφάνεια, προ-

σκαλώντας εμπειρογνώμονες, τόσο από 

την Κύπρο, όσο και από το διεθνή χώρο, 

έτσι ώστε η κυπριακή κοινωνία και οι 

πολιτικές δυνάμεις να πληροφορηθούν 

πληρέστερα για τις προεκτάσεις και τις 

διαστάσεις αυτού του κεφαλαίου. 

Ο κύριος Tomich, αφού παρουσίασε 

το πλούσιο χαρτοφυλάκιο και τη δράση 

της Noble ανά τον κόσμο, προχώρησε 

σε μία ανάλυση των δραστηριοτήτων 

της εταιρείας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Στην παρουσίασή του εξέφρασε την 

πεποίθηση ότι η Κύπρος μπορεί να δια-

δραματίσει ρόλο κλειδί στον ενεργειακό 

παγκόσμιο χάρτη. Περαιτέρω υπέδειξε 

την περιοχή του Βασιλικού ως ενεργει-

ακό κέντρο για δημιουργία τερματικού 

υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), 

λέγοντας ότι κατά την κρίση της Noble 

το LNG είναι η πιο επαρκής και ευέλικτη 

λύση για την εμπορευματοποίηση φυ-

σικού αερίου που βρίσκεται σε βαθιά 

νερά. Υπέδειξε την μέθοδο αυτή, επειδή 

επιτρέπει στον παραγωγό να πουλά το 

φυσικό αέριο στις καλύτερες τιμές, χω-

ρίς να περιορίζεται από την καθορισμέ-

νη πορεία ενός αγωγού.

Ολοκληρώνοντας, παρουσίασε τα 

πλεονεκτήματα ενός τεράστιου ενεργει-

ακού έργου για την Κύπρο από την ενδε-

χόμενη εξεύρεση φυσικού αερίου στο 

οικόπεδο 12 ή/και από την εισαγωγή 

φυσικού αερίου από το οικόπεδο Λεβιά-

θαν. Εξέφρασε την άποψη ότι το φυσικό 

αέριο θα παρέχει ασφαλή και με σημα-

ντικά μειωμένο κόστος ενέργεια στην 

εγχώρια κυπριακή αγορά. Πρόσθεσε ότι 

το φυσικό αέριο θα προσφέρει καθαρή 

ενέργεια για την εγχώρια παραγωγή 

ηλεκτρισμού, ενώ αναφέρθηκε και στα 

σημαντικά έσοδα που θα καρπωθεί η 

Κυπριακή Δημοκρατία για δεκαετίες 

από το έργο αυτό: «Αυτή θα μπορούσε 

να είναι η μεγαλύτερη εσωτερική επέν-

δυση στην ιστορία της Κύπρου» καθώς 

θα χρειαστεί να δαπανηθούν περισσό-

τερα από 10 δισεκατομμύρια αμερικάνι-

κα δολάρια για την ανάπτυξη του πεδί-

ου, των αγωγών στην ακτή της Κύπρου 

και του τερματικού LNG. Παρουσίασε 

ακόμη τα οικονομικά πλεονεκτήματα 

που προκύπτουν από την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 

την τόνωση της απασχόλησης, καθώς 

θα προκύψουν ανάγκες για νέες θέσεις 

εργασίας, τόσο βραχυπρόθεσμα για την 

κατασκευή του έργου, όσο και μακρο-

πρόθεσμα για την εργοδότηση εξειδι-

κευμένου προσωπικού.

Χορηγός επικοινωνίας ήταν το περιο-

δικό InBusiness. 

Η πρώτη δημόσια διάλεξη εκπροσώπου  
της Noble Energy στην Κύπρο
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή-

θηκε στην κατάμεστη αίθουσα τελετών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου η τελετή 

απονομής του «Βραβείου του Πανεπι-

στημίου Κύπρου για την προσφορά στην 

κοινωνία και τον πολιτισμό». Στην εκδή-

λωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 

18 Φεβρουαρίου 2011, τιμήθηκαν για 

τη δράση τους το Ίδρυμα «Σοφία για τα 

παιδιά» και ο ιστοριοδίφης-ερευνητής 

Αριστείδης Κουδουνάρης. Χρέη Τελε-

τάρχη ανέλαβε ο Αντιπρύτανης Διεθνών 

Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης 

του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Μάριος 

Μαυρονικόλας. 

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο Πρύ-

τανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστο-

φίδης, το ίδρυμα «Σοφία για τα παιδιά» 

βραβεύεται επειδή επιτελεί ανθρωπιστι-

κό έργο, τοποθετώντας την Κύπρο ανά-

μεσα στις προηγμένες χώρες, οι οποίες 

έχουν τη δυνατότητα, την ευαισθησία 

και την ικανότητα να συμβάλλουν στην 

καταπολέμηση μιας από τις μεγαλύτερες 

μάστιγες του πλανήτη, αυτήν της πείνας. 

Στη συνέχεια ο Πρύτανης αναφέρθη-

κε στον ιστοριοδίφη Αριστείδη Κουδου-

νάρη, στον οποίον απονεμήθηκε επίσης 

το Βραβείο του Πανεπιστημίου Κύπρου 

για την υποδειγματική συγγραφική ερ-

γασία του στη σύνταξη του έργου «Βιο-

γραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800-1920», 

καθώς και για τη συνολική του προσφο-

ρά στην καλλιέργεια της ιστοριογραφι-

κής παραγωγής της Κύπρου. 

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανά-

γνωση σχετικού ψηφίσματος από τον 

Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπι-

στημίου Κύπρου, κ. Χάρη Χαραλάμπους 

και την παράδοση της αντίστοιχης περ-

γαμηνής και του μεταλλίου του Πανεπι-

στημίου Κύπρου, στο οποίο αναγράφε-

ται η φράση «ΝΟΕΡΟC ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΟC 

ΕCΤΙΝ Ο ΚΟCΜΟC». 

Απονομή του Βραβείου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Αριστείδης Κουδουνάρης

Μαρίνα Σιακόλα
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Ο Πουλτσινέλα και το γελαστό δάσος  
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Την παιδική θεατρική παράσταση Ο Πουλτσινέλα και το γελαστό δάσος παρουσίασε το 

Γραφείο Αποφοίτων το Πανεπιστημίου Κύπρου για τους μικρούς του φίλους την Κυ-

ριακή, 29 Μαΐου 2011, στην Αίθουσα Τελετών (Καλλιπόλεως). 

Πρόκειται για μία επιτυχημένη ελληνική παιδική θεατρική παραγωγή της ομάδα Μορ-

φές Έκφρασης. Ο Πουλτσινέλα είναι μια μικρή ξύλινη κούκλα που ονειρεύεται να κόψει 

τα σκοινιά του για να ζήσει ελεύθερος. Ένα μαγικό βράδυ κάνει το όνειρό του πραγ-

ματικότητα και ξεκινάει όλο χαρά για την καινούργια του ζωή. Όταν όμως φτάνει στο 

δάσος, μια δυσάρεστη έκπληξη τον περιμένει…

Η παράσταση διδάσκει στα παιδιά την έννοια της ελευθερίας, αλλά και της υπευθυνό-

τητας που συνεπάγεται αυτή, τονίζει ιδιαίτερα την έννοια της φιλίας και της αγάπης για 

τη ζωή, ως αξίες αλλά και ιδέες που αναπτύσσουν την προσωπικότητα του 

παιδιού και το ωθούν σε εποικοδομητικές για το σύνολο πράξεις.

Ο Πουλτσινέλα είναι μια παράσταση πλημμυρισμένη από μουσικά ερεθί-

σματα εμπνευσμένα κατά ένα μέρος από τον μεγάλο μουσικοπαιδαγωγό 

Carl Orff. Τα κείμενα της παράστασης περιβάλλονται από τραγούδια με 

αποκλειστικά ζωντανή μουσική από όργανα όπως: ακορντεόν, τσέλο, κιθάρα, 

πιάνο, μεταλλόφωνα, ξυλόφωνα, κ.λπ.

Φωτογραφίες από την παράσταση μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Γρα-

φείου Αποφοίτων www.ucy.ac.cy/alumni
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Ακόμα μία πετυχημένη ελληνική θεατρική παραγωγή παρουσίασε το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου, με τίτλο Χριστουγεννιάσματα και καλαντίσματα. Οι 200 μικροί φίλοι του 

Πανεπιστημίου, μαζί με τους συνοδούς τους, παρακολούθησαν την παράσταση την 

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011, στην Αίθουσα Τελετών. 

Η παράσταση συνδύασε το ζωντανό τραγούδι με το χορό και τη μουσική. Κινήθηκε 

από την αφήγηση στη θεατρική δράση και μετέφερε μύθους άγνωστους στα παιδιά 

σχετικά με τον Άγιο Βασίλη, τους καλικάντζαρους και τα μαγικά δρώμενα κατά τη διάρ-

κεια των Χριστουγέννων. Το έργο διαδραματίζεται την παραμονή των Χριστουγέννων, 

όταν τα παιδιά βγαίνουν κατά το έθιμο να πούνε τα κάλαντα σε μια πόλη που έχει χάσει 

τη μαγεία της. Τότε, εμφανίζεται μπροστά τους ένα πλάσμα αλλόκοτο, φερμένο από 

μια άλλη εποχή με στεφάνια και ρόδια στα μαλλιά, κουδούνες και προβιές. Πρόκειται 

για τον Καλαντομάγο, ο οποίος με λόγια μαγικά παρασύρει τα παιδιά σε ένα αξέχαστο 

παραμυθένιο ταξίδι στο χρόνο. 

Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν το Γραφείο Αποφοίτων. Πληροφορίες και φωτο-

γραφίες από την παράσταση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου: www.

ucy.ac.cy/alumni 

Χριστουγεννιάσματα και καλαντίσματα
Παιδική μουσικοθεατρική παράσταση
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Σάββας Γεωργιάδης
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο:

Τμήμα Χημείας/Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Αποφοίτησε: 2001

Άλλες σπουδές

  PhD στην Οργανική Χημεία, Harvard University, Cambridge, MA, Η.Π.Α., 2006.

Πού εργάζεται σήμερα: Λέκτορας στο Τμήμα Χημείας/Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Ειδικότητα: Οργανική Σύνθεση, Χημική Βιολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Φαρμακευτική χημεία, φυσικά προϊόντα και ανάλογα με φαρμακευτικές ιδιότητες, μόρια-τροποποιητές ενδο-

κυτταρικών μηχανισμών μετάδοσης σήματος, μόρια-σταθεροποιητές τετραπλών ελικών γουανίνης στο DNA, ανάπτυξη νέας συνθετικής 

μεθοδολογίας.

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Κατενθουσιασμένος που μου δίνεται η ευκαιρία 

να εκπαιδεύσω τη νέα γενιά φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Με έντονη συναίσθηση της ευθύνης του να συμβάλλω στη διαμόρφω-

ση των νέων Προγραμμάτων Χημείας σε μια δύσκολη εποχή για τον συγκεκριμένο κλάδο σπουδών.

Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Αποφοίτησε: 2000

Άλλες σπουδές

  Ph.D., Πληροφορική και Μηχανική Υπολογιστών, University of California – Riverside, Η.Π.Α., 2005.

  M.Sc., Πληροφορική και Μηχανική Υπολογιστών, University of California – Riverside, Η.Π.Α., 2003.

Πού εργάζεται σήμερα: Λέκτορας στο Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων 

Επιστημών

Ειδικότητα: Διαχείριση Δεδομένων σε Δίκτυα και Συστήματα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κατανεμημένη Επεξεργασία Επερωτήσεων, Μέθοδοι Αποθήκευσης και Ανάκτησης Δεδομένων σε Δίκτυα 

Αισθητήρων, Δίκτυα Έξυπνων Κινητών Συσκευών και Συστήματα Ομοτίμων.

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναπτυχθεί ση-

μαντικά την τελευταία δεκαπενταετία με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα ένα σύγχρονο ερευνητικό και διδακτικό Πανεπιστήμιο με μια νέα 

συχνότητα σκέψης, νέα κουλτούρα και νέα υπόσταση. Δεν νιώθω να έχω επιστρέψει στο ίδιο Πανεπιστήμιο που άφησα τότε. Παράλληλα, 

νιώθω μεγάλη υπευθυνότητα για τη πραγμάτωση του κοινού οράματος να οδηγήσουμε το Πανεπιστήμιο μας ακόμη πιο μπροστά.

Άντρος Κούρτελλος
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Οικονομικών

Αποφοίτησε: 1996

Άλλες σπουδές

 MSc, PhD University of Wisconsin-Madison, Η.Π.Α.

Πού εργάζεται σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών

Ειδικότητα: Οικονομετρία, Οικονομική Ανάπτυξη

 Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάπτυξη και χρηματοοικονομική οικονομετρία, οικονομική ανάπτυξη και 

μακρο-οικονομία.

Είστε απόφοιτος ή ακαδημαϊκός;  
Ή μήπως είστε και τα δύο;
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Έχετε διερωτηθεί ποτέ πόσοι από τους απόφοιτους τους Πανεπιστημίου Κύπρου εργοδοτούνται τώρα από το ίδρυμα; Μήπως γνωρί-

ζετε ποιοι έχουν επιστρέψει στην alma mater τους ως ακαδημαϊκοί; Στο αφιέρωμα που ακολουθεί σας παρουσιάζουμε κάποιους από 

τους ακαδημαϊκούς που είναι και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου μας. Εκπροσωπούν τη νέα γενιά των ακαδημαϊκών του ιδρύματος και 

τους ευχαριστούμε που αφιέρωσαν χρόνο για να μας μιλήσουν λίγο για τον εαυτό τους και να φωτογραφηθούν για το περιοδικό μας.

της Μαρίζας Λαμπίρη

Μάριος Θεοδοσίου
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αποφοίτησε: 1996

Άλλες σπουδές

  Διδακτορικό, University of Wales,  Cardiff , Ην. Βασίλειο, 2000.

Πού εργάζεται σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων

Ειδικότητα: Μάρκετινγκ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Στρατηγική Μάρκετινγκ/Στρατηγική Διεθνούς Μάρκετινγκ, Διοίκηση Εξαγωγικού Μάρκετινγκ, Διοίκηση 

Πωλήσεων/Διοίκηση Εξαγωγικών Πωλήσεων.

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Νιώθω ιδιαίτερη χαρά αλλά και τιμή να εργά-

ζομαι ως ακαδημαϊκός στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, από το οποίο αποφοίτησα. Από την πρώτη μέρα 

που εξασφάλισα θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως φοιτητής το καλοκαίρι του 1992 το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί ένα σημαντικό 

κεφάλαιο στη ζωή μου. Ειδικότερα, έχω ζήσει από κοντά την αναπτυξιακή πορεία που ακολούθησε για δύο δεκαετίες το Τμήμα ΔΔΕ και τις 

προσπάθειες που κατέβαλαν οι πρώην καθηγητές και νυν συνάδελφοί μου για την επίτευξη υψηλών ακαδημαϊκών επιδόσεων τόσο στην 

έρευνα όσο και στη διδασκαλία. Το Τμήμα χαρακτηρίζεται σήμερα από ένα υψηλό επίπεδο αφοσίωσης στην ακαδημαϊκή αριστεία, για το 

οποίο θα πρέπει όλοι να αισθάνονται περηφάνια και ικανοποίηση.

Χρύσης Γεωργίου
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο:

Τμήμα Μαθηματικών & Στατιστικής, Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών

Αποφοίτησε: 1998

Άλλες σπουδές

  Μάστερ στην Επιστήμη & Μηχανική Υπολογιστών, Μάιος 2002.

  Διδακτορικό στην Επιστήμη & Μηχανική Υπολογιστών, Δεκέμβριος 2003.

Και τα δύο στο Τμήμα Επιστήμης & Μηχανικής Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Connecticut, Η.Π.Α. 

Πού εργάζεται σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής

Επίκουρος Καθηγητής στο Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών

Ειδικότητα: Κατανεμημένος Υπολογισμός

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Ανοχή Σφαλμάτων και Αξιοπι-

στία, Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μας προσέφερε πολλά 

ως φοιτητές. Μας παρείχε υψηλού επιπέδου μόρφωση, μας βοήθησε να ωριμάσουμε ως επιστήμονες αλλά και ως άτομα και μας έδωσε τα 

απαραίτητα εφόδια για να βγούμε στην κοινωνία με αυτοπεποίθηση και με «ανοικτό μυαλό». Νιώθω χαρούμενος που έχω επιστρέψει σε 

αυτό ως καθηγητής, καθώς μου δίνεται τώρα η ευκαιρία να ξεπληρώσω, έστω και σε κάποιο βαθμό, όσα μου προσέφερε το ίδρυμα. Νιώθω 

επίσης ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης στο να καταφέρω να προσφέρω και εγώ στους φοιτητές  μου, εκείνα (ελπίζω και περισσότερα) που 

μου προσέφεραν οι καθηγητές μου. Τέλος, επιστρέφοντας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, νιώθω ότι έχω επιστρέψει στο σπίτι μου!
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Μιλτιάδης Ελιώτης
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής 

Αποφοίτησε: 2005

Άλλες σπουδές

  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθήνα, Ελλάδα, 1991

  Department of Aerospace Engineering and Engineering Mechanics, University of Texas στο Austin, Η.Π.Α., 1993.

  Birkbeck College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ην. Βασίλειο, 1997.

Πού εργάζεται σήμερα: Ειδικός Επιστήμονας (τομέας έρευνας) στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής (παράλληλα με την εργασία μου 

στο Υπουργείο Εσωτερικών).

Ειδικότητα: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αριθμητικές μέθοδοι για διαφορικές εξισώσεις, Αριθμητική Ανάλυση, Υπολογιστική Μηχανική, Θεωρητική και 

Εφαρμοσμένη Μηχανική.

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Νιώθω πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που 

έχω τη δυνατότητα να συνεχίζω την ερευνητική μου δραστηριότητα στο ίδιο ακαδημαϊκό περιβάλλον, στο οποίο έκανα τις διδακτορικές 

μου σπουδές. 

Γιάννος Κατσουρίδης
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (διδακτορικό)

Αποφοίτησε: 2009

Άλλες σπουδές

  ΜΒΑ, Cardiff University, Ην. Βασίλειο.

Πού εργάζεται σήμερα: Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Ειδικότητα: Πολιτική Επιστήμη (Πολιτικά Κόμματα)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πολιτικά Κόμματα και Κομματικά Συστήματα, Εξευρωπαϊσμός (europeanisation) των Πολιτικών Κομμάτων, 

Διαιρετικές Τομές, Κοινωνία των Πολιτών, Πολιτική Ελίτ, Πολιτική Κουλτούρα, Πολιτικές Ιδεολογίες, Κοινωνικά Κινήματα, Εκλογές και Εκ-

στρατείες, Πολιτικοί Θεσμοί, Κυπριακή Πολιτική.

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Είναι ένα πολύ παράξενο, αντιφατικό, αλλά και 

ωραίο συναίσθημα. Οικειότητα από τη μια, διότι επιστρέφεις στο χώρο από τον οποίο ξεκίνησες την πορεία των σπουδών σου. Ταυτόχρο-

να, όμως, είναι και η πρόκληση του καινούριου, διότι αυτήν τη φορά επιστρέφεις υπό μια άλλη ιδιότητα. Αυτή τη φορά βρίσκεσαι από την 

άλλη πλευρά από εκείνη που είχες συνηθίσει. 

Έλενα Ιωαννίδου
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Αποφοίτησε: 1996

Άλλες σπουδές

  MA (Ed) Applied Linguistics in Language Teaching, University of Southampton, Ην. Βασίλειο, 1997.

  PhD in Sociolinguistics and Education, University of Southampton, Ην. Βασίλειο, 2003.

Πού εργάζεται σήμερα: Λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

και Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ειδικότητα: Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διδακτική της γλώσσας και εφαρμοσμένη γλωσσολογία, γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική, γλωσσική διμορφία 

στην εκπαίδευση, πολυγραμματισμοί και πολυτροπικότητα, σχέση γλώσσας και ταυτότητας, πολυγλωσσία και εκπαίδευση

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα να επιστρέφεις 

στο πανεπιστήμιο όπου έκανες τις πρώτες σου σπουδές. Να σεργιανίζεις στους ίδιους διαδρόμους, να μπαίνεις στις ίδιες αίθουσες αλλά να 

έχεις ένα διαφορετικό πια ρόλο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα αίσθημα μετάβασης και εκπλήρωσης κι αυτά τα δύο είναι ωραίο όταν συνυπάρ-

χουν.
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Ζαχαρίας Ζαχαρία
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Tμήμα Eπιστημών της Aγωγής

Αποφοίτησε: 1997

Άλλες σπουδές

  Πτυχίο Φυσικής. Τμήμα Φυσικής και Αστρονομίας, Rutgers University-New Brunswick, New Jersey, 

ΗΠΑ

  M.Α. στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών με έμφαση στην ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων 

στις Φυσικές Επιστήμες και στη διδακτική μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών. Τμήμα Μαθηματι-

κών, Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Columbia University, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.

  M.Sc. στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών με έμφαση στη Βιολογία και στη διδακτική της Βιολογίας. Τμήμα Μαθηματικών, Φυσικών 

Επιστημών και Τεχνολογίας, Columbia University, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.

  M.Phil. στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών με έμφαση στη Φυσική και στη διδακτική της Φυσικής. Τμήμα Μαθηματικών, Φυσικών 

Επιστημών και Τεχνολογίας, Columbia University, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

  Ph.D. στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών με έμφαση στη διδακτική της Φυσικής. Τμήμα Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών και 

Τεχνολογίας, Columbia University, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Πού εργάζεται σήμερα: Αναπλ. Καθηγητής στο Tμήμα Eπιστημών της Aγωγής

Ειδικότητα: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Η χρήση υψηλής τεχνολογίας για υποστήριξη της διδασκαλίας των Φυσικών Eπιστημών, με ειδική αναφορά 

στις αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις και στα συστήματα πολυμέσων, Η ανάπτυξη πληροφορικά υποστηριζόμενου αναλυτικού προ-

γράμματος, η μοντελοποίηση στην έρευνα και στη διδασκαλία, η χρήση πειραματισμού μέσω διερεύνησης στη διδασκαλία και μάθηση 

των Φυσικών Επιστημών.

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Ικανοποίηση για το ότι μου δίνεται η ευκαιρία 

να προσφέρω στο πανεπιστήμιο το οποίο μου χάρισε τις πρώτες ακαδημαϊκές μου εμπειρίες,  οι οποίες είχαν ουσιαστική συμβολή στη 

διαμόρφωση της ακαδημαϊκής μου καριέρας.

Κωνσταντίνα Καπνίση-Χριστοδούλου
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο:

Τμήμα Χημείας/Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Αποφοίτησε: 1999

Άλλες σπουδές

  Διδακτορικό στην Αναλυτική Χημεία, Louisiana State University, Baton Rouge, Louisiana, ΗΠΑ, 2004.

  Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Rogers NMR Research Center, Τμήμα Ραδιολογίας, Πανεπιστήμιο Τέ-

ξας, Southwestern Medical Center, Ντάλλας, Η.Π.Α., 2005.

Πού εργάζεται σήμερα:

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Χημείας/Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Ειδικότητα: Αναλυτική Χημεία-Ενόργανη Ανάλυση

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Ανάπτυξη μεθόδων ηλεκτροφόρησης, χρωματογραφίας και ηλεκτροχρωματογραφίας για βελτιωμένους εναντιομερείς και μη εναντιομε-

ρείς διαχωρισμούς διάφορων αναλυτών, Χρήση της συζευγμένης τεχνικής ηλεκτροφόρηση τριχοειδούς-φασματογράφος μάζας (CE-MS) 

για το διαχωρισμό, την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση διάφορων αναλυτών, Εφαρμογή των βέλτιστων συνθηκών διαχωρισμού σε 

βιολογικά και φυσικά προϊόντα και σε τρόφιμα, Προσδιορισμός των πιο αποτελεσματικών μεθόδων προετοιμασίας του δείγματος, Σύνθε-

ση, χαρακτηρισμός και χρήση χειρόμορφων ιοντικών υγρών στην ηλεκτροφόρηση τριχοειδούς για επίτευξη καλύτερων διαχωρισμών και 

καλύτερης αποδοτικότητας, Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση εναντιομερών σε βιολογικά δείγματα για σκοπούς κλινικής διάγνωσης.

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Είμαι ενθουσιασμένη και περήφανη που μου 

δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρω στο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο Τμήμα, το οποίο με βοήθησε να αγαπήσω τη Χημεία και να 

κυνηγήσω το όνειρό μου.
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Σταυρούλα Κοντοβούρκη
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Επιστημών της Αγωγής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 

Αγωγής

Αποφοίτησε: 2001

Άλλες σπουδές

  Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία, Teachers College, Columbia University, 

Ed.M., Η.Π.Α., 2005. 

  Διδακτορικό με κατεύθυνση στην Παιδαγωγική του Γραμματισμού,  Teachers College, Columbia 

University, Ed.D., Η.Π.Α., 2009.

Πού εργάζεται σήμερα: Λέκτορας στο Επιστημών της Αγωγής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Ειδικότητα: Διδακτική Γλωσσικού Μαθήματος

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Παιδαγωγική του γραμματισμού και διδακτική του γλωσσικού μαθήματος, αξιοποίηση κοινωνιοπολιτισμι-

κών και μεταδομιστικών θεωριών και ποιοτικής μεθοδολογίας έρευνας για τη διερεύνηση δεξιοτήτων και πρακτικών γραμματισμού, της 

επιτέλεσης εγγράμματων ταυτοτήτων εντός και εκτός σχολείου, της πολυτροπικότητας στα κείμενα και στην ενασχόληση με αυτά, και της 

πραγμάτωσης αναλυτικών προγραμμάτων στο γλωσσικό μάθημα.

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Περνώντας από το «Δράξασθε» την πρώτη 

μέρα των μαθημάτων, ένιωσα ότι ο χρόνος δεν είχε κυλήσει: παρόμοια πρόσωπα, ίδιες πρακτικές, ακόμα και ο ίδιος πίνακας με την κιμωλία 

στην αίθουσα διδασκαλίας… Αυτό δεν μπορούσε παρά να μου προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα: μια γλυκιά νοσταλγία, την αίσθηση 

του ανήκειν, και κυρίως την αίσθηση της ευθύνης για να κτίσω σε αυτό που υπάρχει αλλά παράλληλα να συνεισφέρω ουσιαστικά στην 

(ανα) διαμόρφωση του μέλλοντος αυτού του χώρου. 

Μαριάννα Κυπριανού
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Αγγλικών Σπουδών – Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μεταπτυχιακό (επιπέδου Master) στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

Αποφοίτησε: 2006

Άλλες σπουδές

  Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

  Μεταπτυχιακό (επιπέδου Μaster) στις Μεταφραστικές Σπουδές, Πανεπιστήμιο Birmingham, Ην. Βα-

σίλειο.

  Υποψήφια διδάκτωρ Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Αγγλικών Σπουδών). 

Πού εργάζεται σήμερα: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Κέντρο Γλωσσών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Ειδικότητα: Διδασκαλία Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς προχωρημένου επιπέδου καθώς και Αγγλικών για Ειδικά Θέματα (Αγγλικά 

για Μηχανολόγους και Αγγλικά για Νομικούς προχωρημένου επιπέδου). Εποπτεία διδασκαλίας μαθημάτων ΓΛΩ 100 και ΓΛΩ 101.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εκπαιδευτική τεχνολογία στη διδασκαλία των Αγγλικών, διδασκαλία της προφοράς, ανάπτυξη προγραμμάτων 

(curriculum development), εφαρμοσμένη γλωσσολογία (applied linguistics), Αγγλικά για Ειδικά Θέματα (English for Specific Purposes).

Μάρθα Κωνσταντίνου
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Φυσικής / Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Αποφοίτησε: 2003

Άλλες σπουδές

  Διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Φυσικής), 2008.

Πού εργάζεται σήμερα: Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμέ-

νων Επιστημών

Ειδικότητα: Θεωρητική Φυσική

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, Θεωρία Καβαντικών Πεδίων, Κβαντική Χρωμοδυναμική Πλέγ-

ματος, Υπολογιστική Φυσική: διαταρακτικοί και μη διαταρακτικοί υπολογισμοί στο πλέγμα

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Η εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει το Τμήμα 

Φυσικής με την ανάθεση της διδασκαλίας προπτυχιακών μαθημάτων με χαροποιεί ιδιαίτερα. Επίσης έχω τη δυνατότητα να προσφέρω στο 

Τμήμα που με εκπαίδευσε και να μεταφέρω τις γνώσεις και τον ενθουσιασμό για τη Φυσική στους νέους φοιτητές. 
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Σταυρούλα Κωνσταντίνου
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Τμήμα ΒΝΕΣ, Φιλοσοφική Σχολή

Αποφοίτησε: 1996

Άλλες σπουδές

  PhD Βυζαντινή Φιλολογία, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου, Γερμανία, 2003.

  MPhil Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Πανεπιστήμιο Κέμπριτζ, Ην. Βασίλειο, 2000.

  ΜΑ Βυζαντινή Φιλολογία, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου, Γερμανία, 1999.

Πού εργάζεται σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα ΒΝΕΣ, Φιλοσοφική Σχολή

Ειδικότητα: Βυζαντινή Φιλολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Bασικό ερευνητικό μου ενδιαφέρον αποτελεί η μελέτη και η θεωρητική προσέγγιση της βυζαντινής λογοτε-

χνίας και ειδικότερα της πεζογραφίας. Aσχολούμαι με ζητήματα ποιητικής, θεατρικότητας και λογοτεχνικών ειδών. Με ενδιαφέρουν κυρίως 

οι αφηγηματικές και οι φεμινιστικές προσεγγίσεις των βυζαντινών λογοτεχνικών κειμένων. Kεντρικό μέρος των ερευνητικών μου ενδιαφε-

ρόντων καλύπτει και η ενασχόληση με θέματα όπως το σώμα και η εικόνα του Άλλου στη βυζαντινή λογοτεχνία.

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Όταν πηγαίνω στα κεντρικά κτίρια της Καλλιπό-

λεως για να κάνω μάθημα με κυριεύει μια πολύ έντονη συγκίνηση, γιατί βρίσκομαι στους ίδιους χώρους και τις ίδιες τάξεις, όπου πέρασα μια 

πάρα πολύ σημαντική περίοδο της ζωής μου. Μόνο που τώρα έχει αλλάξει η οπτική γωνία, τότε έβλεπα την έδρα, τώρα βλέπω τα θρανία.

Ελένη Λοΐζου
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Επιστημών της Αγωγής

Αποφοίτησε: 1996 

Άλλες σπουδές

  MA, Early Childhood Education, University of Hartford, Hartford, CT, Η.Π.Α., 1997.

  Ed.D., Curriculum and Teaching- Early Childhood Education, Columbia University - Teachers 

College, New York, Η.Π.Α., 2002.

Πού εργάζεται σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια στο Επιστημών της Αγωγής

Ειδικότητα: Προσχολική Εκπαίδευση

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Το χιούμορ των μικρών παιδιών και η επίδραση του στην μάθηση, Συμμετοχή και ενδυνάμωση των παιδιών, 

εκπαιδευτικών και γονιών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, Γλωσσική ανάπτυξη και αναδυόμενος γραμματισμός κατά την νηπιοσχολική 

περίοδο, Αναλυτικά προγράμματα της νηπιοσχολικής περιόδου, Βρεφική (0-3 χρόνων) ανάπτυξη και πρακτικές εφαρμογές και Εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία η οποία με 

εμπλουτίζει σε διάφορα επίπεδα καθημερινά.

Μιχάλης Ν. Μιχαήλ
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Αποφοίτησε: 1996

Άλλες σπουδές

  Μάστερ στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδίκευση στην οθωμανική ιστορία. 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Τουρκολογία, 1998. 

  PhD στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, 2004.

Πού εργάζεται σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Ειδικότητα: Οθωμανική Ιστορία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των θεσμών της, Ιστορία της Κύπρου κατά την οθωμανική περίοδο, με έμφαση στο καθεστώς 

της Εκκλησίας της Κύπρου, Η μετάβαση από την οθωμανική επικράτεια στην αποικιοκρατία και οι αλλαγές, κυρίως σε σχέση με το καθε-

στώς και τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Η μετα-οθωμανική κυπριακή ιστοριογραφία.

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε;

Ευτυχής γιατί λαμβάνω μέρος στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιδίωξη της ακαδημαϊκής αριστείας.
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Σιμώνη Συμεωνίδου
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και 

Επιστημών Αγωγής

Αποφοίτησε: 1998

Άλλες σπουδές

  Med Special Needs and Development, University of Manchester , Ην. Βασίλειο, 1999.

  PhD Education, University of Cambridge, Ην. Βασίλειο, 2005.

Πού εργάζεται σήμερα: Λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Ειδικότητα: Ενιαία Εκπαίδευση

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορία. Πολιτική και Πρακτική της Ενιαίας Εκπαίδευσης στην Κύπρο και στο Εξωτερικό. Ενιαία Εκπαίδευση 

και Αναλυτικά Προγράμματα. Παιδαγωγική της Ενιαίας Εκπαίδευσης. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών για την Ενιαία Εκπαίδευση. Σπουδές περί 

Αναπηρίας στην Εκπαίδευση. Σπουδές περί Αναπηρίας.

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Τα φοιτητικά μου χρόνια στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου ήταν χρόνια δημιουργικά, γεμάτα νέες εμπειρίες και γνώσεις, τις οποίες αποκόμισα από καθηγητές και καθηγήτριες με όραμα αλλά 

και από τη συμμετοχή μου σε φοιτητικές δραστηριότητες με κοινωνικό χαρακτήρα. Το γεγονός ότι συνέχισα με επιτυχία τις σπουδές μου 

στο εξωτερικό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα εφόδια που μου πρόσφεραν οι σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η επιστροφή μου 

ως ακαδημαϊκός με χαροποιεί ιδιαίτερα, αλλά ταυτόχρονα μου υπογραμμίζει την ευθύνη που έχω απέναντι στην ακαδημαϊκή και φοιτητική 

κοινότητα ώστε να μπορέσω να προσφέρω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην έρευνα και στη διδασκαλία. 

Κωνσταντίνος Τσουρής
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών (Τμήμα Αγγλικών Σπουδών)

Αποφοίτησε: 2002

Άλλες σπουδές

  Διδακτορικές Σπουδές, Διδασκαλία και Εκμάθηση της Αγγλικής, University of Sheffield, Ην. Βασί-

λειο, αναμενόμενη αποφοίτηση 2013.

  Μεταπτυχιακές Σπουδές, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2008.

  Μεταπτυχιακές Σπουδές, Ψυχογλωσσολογία, University of Edinburgh, Ην. Βασίλειο, 2005.

Πού εργάζεται σήμερα: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Κέντρο Γλωσσών

Ειδικότητα: Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Η συνεργατική μάθηση ως μέσο διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στην ανώτατη εκπαίδευση, 

Χρήση εκπαιδευτικών τεχνολογιών Web 2.0 στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Σχεδιασμός και ανάπτυξη ειδικών μαθημάτων (ESP).

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Το Πανεπιστήμιο συνεχίζει να μεγαλώνει και να 

προοδεύει, έχοντας αλλάξει αρκετά από τον καιρό που ήμουν ο ίδιος φοιτητής. Αυτό που παραμένει αναλλοίωτο σε εμένα είναι το αίσθημα πε-

ρηφάνιας που με γεμίζει η ευκαιρία να αποτελώ μέρος αυτής της εξέλιξης και προόδου, για αρκετά χρόνια ως φοιτητής και τώρα ως διδάσκων. 

Σταυρούλα Φιλίππου
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Αποφοίτησε: 1998

Άλλες σπουδές

  PhD (Education), School of Education, University of Cambridge , Ην. Βασίλειο, 2004.

  MEd (Curriculum Studies), Faculty of Education, University of Sydney, Αυστραλία, 1999.

Πού εργάζεται σήμερα: Λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

και Επιστημών της Αγωγής

Ειδικότητα: Ανάπτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Προγραμμάτων και Εγχειριδίων. Μεθοδολογία διδασκαλίας. Θεωρία αναλυτικών 

προγραμμάτων. Σπουδές Προγραμμάτων (Curriculum Studies). Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών. Πρόγραμμα και Διδασκαλία στις 

Κοινωνικές Σπουδές και Πολιτική Αγωγή. Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική. Κοινωνικές αναπαραστάσεις προγράμματος. Έρευνα Δράσης

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Αντιμετώπισα την «επιστροφή» στην κατά κά-

ποιο τρόπο πνευματική-ακαδημαϊκή μου πατρίδα, ως ευκαιρία αναστοχασμού, ως πρόκληση ανάπτυξης και προσφοράς-ανταπόδωσης, ως 

παράδειγμα του να βιώνει κανείς το παρόν ως το παρελθόν του μέλλοντος.
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Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστη-

μών της Αγωγής

Αποφοίτησε: 2000

Άλλες σπουδές

  Μ.Α. Μαθηματική Παιδεία, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

  Μ.Α., Statistics, University of Michigan, Η.Π.Α.

  Ph.D., Educational Studies University of Michigan, Η.Π.Α.

Πού εργάζεται σήμερα: Λέκτορας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

και Επιστημών της Αγωγής

Ειδικότητα: Εκπαιδευτική Έρευνα και Αξιολόγηση

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Παρατήρηση και αξιολόγηση της ποιότητας της διδασκαλίας, παράγοντες που συμβάλλουν στην ποιότητα της 

διδασκαλίας και γενικότερα στην εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα, σχέση της ποιότητας διδασκαλίας με τα μαθησιακά αποτελέσματα

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Φεύγοντας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου νιώθω 

ότι πήρα αρκετά εφόδια τόσο για να εξασκήσω το επάγγελμα του εκπαιδευτικού όσο και για τις μετέπειτα σπουδές μου. Συνεπώς, η 

εργοδότησή μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μου δίνει την ευκαιρία να ανταποδώσω, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, όσα αποκόμισα ως 

φοιτητής από το Πανεπιστήμιο. Για αυτό και η επιστροφή μου στο Πανεπιστήμιο συνοδεύεται αφενός από αισθήματα χαράς που θα μπο-

ρέσω να προσφέρω σε ένα από τα ανώτατα ιδρύματα του τόπου μας και αφετέρου από πλήρη συναίσθηση της ευθύνης που συνεπάγεται 

το πολυσχιδές έργο του ακαδημαϊκού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στον τομέα της διδασκαλίας, της έρευνας και της ευρύτερης συνεισφοράς 

στην κοινωνία.

Κλεοπάτρα Χριστοφόρου
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων 

Επιστημών

Αποφοίτησε: 2000

Άλλες σπουδές

  M.Sc. in Mathematics, Brown University, Providence, RI, Η.Π.Α., 2002.

  Ph.D. in Mathematics, Brown University, Providence, RI, Η.Π.Α., 2004.

Πού εργάζεται σήμερα: Λέκτορας στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Σχολή Θετικών και Εφαρ-

μοσμένων Επιστημών

Ειδικότητα: Μη-Γραμμικές Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υπερβολικοί νόμοι διατήρησης - Φυσική του Συνεχούς Μέσου - H μέθοδος του μηδενικού ιξώδους σε νόμους 

ισορροπίας με απόσβεση, με φθίνουσα μνήμη και όρια χαλάρωσης - Mοναδικότητα ασθενών λύσεων, ρυθμοί σύγκλησης και εκτιμήσεις 

εξασθένησης - Συνεχής εξάρτηση ασθενών λύσεων από φυσικές παραμέτρους στις βαροτροπικές εξισώσεις του Euler - Συνοριακά προ-

βλήματα Riemann με προσεγγιστικές αυτοόμοιες λύσεις - Φαινόμενα ανάκλασης κρουστικών κυμάτων που παρουσιάζονται σε προβλήμα-

τα μικτού τύπου σε πολλές διαστάσεις - Ισομετρικές εμφυτεύσεις επιφανειών στην διαφορική γεωμετρία χρησιμοποιώντας τη θεωρία της 

ροής των ρευστών.

Πώς νιώθει που επέστρεψε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο από όπου αποφοίτησε; Είμαι χαρούμενη που είμαι μέλος του Πανεπιστή-

μιου Κύπρου πάλι, από διαφορετική θέση αυτή τη φορά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να συμβάλω στην ανάπτυξη του πανεπιστημίου 

και στην επίτευξη των στόχων του.
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Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές Φύλου» 

Το Τμήμα Νομικής συμμετείχε για 

δεύτερη συνεχή χρονιά στον παγκόσμιο 

διαγωνισμό εικονικής δίκης, «The Philip 

C. Jessup International Law Moot Court 

Competition», που πραγματοποιήθη-

κε στην Washington DC των ΗΠΑ στις 

20-26 Μαρτίου 2011. Πρόκειται για την 

παγκόσμια Ολυμπιάδα διεθνούς δικαίου, 

στην οποία συμμετέχουν περισσότερα 

από εκατό Πανεπιστήμια από όλο τον 

κόσμο. Την εξαμελή ομάδα εκπαίδευσε 

και καθοδήγησε ο Λέκτορας του Τμήμα-

τος Νομικής Αριστοτέλης Κωνσταντινί-

δης στο πλαίσιο του μαθήματος «Εικο-

νική Δίκη». 

Οι φοιτητές εξετάζουν σε βάθος μία 

πολύπλοκη υπόθεση που θέτει πολυά-

ριθμα ζητήματα διεθνούς δικαίου από 

τη σκοπιά δύο υποτιθέμενων εμπλε-

κομένων κρατών, συντάσσουν γραπτά 

υπομνήματα και κατόπιν διαγωνίζονται 

προφορικά με ξένα Πανεπιστήμια στην 

αγγλική γλώσσα ενώπιον κριτών ωσάν 

να επρόκειτο για δίκη στο Διεθνές Δικα-

στήριο της Χάγης.  Η προετοιμασία της 

ομάδας είναι πολύμηνη και διαρκεί συ-

νολικά επτά μήνες. 

Η φετινή συμμετοχή του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου ήταν πολύ ικανοποιητική. 

Η ομάδα του Τμήματος Νομικής σημεί-

ωσε δύο νίκες (με τα Πανεπιστήμια της 

Κοπεγχάγης και του Λεσόθο) και δύο ήτ-

τες (με τα Πανεπιστήμια της Μαλαισίας 

και της Σιγκαπούρης). Πρόκειται για μία 

ιδιαίτερα επίπονη και πολλαπλά ωφέ-

λιμη άσκηση για τους φοιτητές, καθώς 

τους δίνει εφόδια που πρέπει να έχει ο 

αυριανός νομικός και διπλωμάτης τόσο 

σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και 

αποτελεί εμπειρία ζωής για κάθε φοιτη-

τή που συμμετέχει.

Συμμετοχή ομάδας φοιτητών της Νομικής  
σε παγκόσμιο διαγωνισμό στις ΗΠΑ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδές Φύλου του Πανεπι-

στημίου Κύπρου είναι διεπιστημονικό πρόγραμμα το οποίο συ-

ντονίζεται από την Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ και το εκάστοτε Συμβούλιο 

του Κέντρου Σπουδών Φύλου. Τα μαθήματα του προγράμματος 

σπουδών προσφέρονται από όλες τις Σχολές του πανεπιστημί-

ου Κύπρου και επιφανείς καθηγητές-ερευνητές του εξωτερικού. 

Απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένων πανεπιστη-

μίων από όλους τους κλάδους σπουδών και το πρόγραμμα 

σπουδών του επιδιώκει να συνδυάσει την άριστη επιστημονι-

κή μεταπτυχιακή μόρφωση, την πρωτοποριακή έρευνα και την 

κριτική προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων. Το 

πρόγραμμα θα προσφέρεται στην Ελληνική και στην Αγγλική 

Γλώσσα. 

Ο κύριος Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ικα-

νών ερευνητών, επιστημόνων και στελεχών του ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα για διαχείριση, προώθηση και έρευνα των σύγ-

χρονων θεμάτων Φύλου μέσα από διεπιστημονική προοπτική. 

Στοχεύει στην παιδεία, εκπαίδευση, και κατάρτιση ηγετικών 

προσωπικοτήτων και στελεχών στον τομέα των Σπουδών Φύ-

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

ωθήσουν και αναπτύξουν τα θέματα Φύλου, μέσα από ποικίλες 

επιστημονικές περιοχές, στη σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. 

Ειδικότερα επιδιώκει: 

 Να προωθήσει σε μεταπτυχιακό και διεπιστημονικό επίπεδο 

τις Σπουδές Φύλου

 Να προωθήσει την έρευνα σε θέματα Σπουδών Φύλου

 Να υποστηρίξει την εξειδικευμένη μελέτη και ανάλυση των 

σημαντικότερων κειμένων στη γραμματεία και έρευνα των 

Σπουδών Φύλου καθώς και των επίσημων εγγράφων που 

εκφράζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα 

ισότητας Φύλου

 Να εντάξει τη διερεύνηση της κατασκευής του κοινωνικού 

φύλου μέσα στο ιστορικο-κοινωνικό συγκείμενο 

 Να συμβάλει στην ανάπτυξη σύγχρονης πολιτικής σε θέμα-

τα Φύλου μέσα από την παραγωγή επιστημονικού λόγου και 

έρευνας 

 Να υποστηρίξει την ανάπτυξη ηγετικών προσωπικοτήτων 

σε θέματα ισότητας φύλων 

Επικοινωνία: Καθηγήτρια Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, Τμήμα 

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

απόφοιτος20 νέα



Πέραν των 2 εκατομμυρίων Ευρώ έχει εξασφαλίσει τους 

τελευταίους τρεις μήνες το  Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών 

προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά αφορούν στις επιχειρη-

σιακές ωκεανογραφικές προγνώσεις στις Ευρωπαϊκές θάλασ-

σες, τη διαχείριση δεδομένων θαλάσσης, την ανάπτυξη βάσε-

ων διαχείρισης δεδομένων θαλάσσης, την παρακολούθηση 

παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος  στην παράκτια 

και ανοιχτή ΑΟΖ της Κύπρου, την εφαρμογή  του Μεσογειακού 

συστήματος πρόγνωσης διασποράς πετρελαιοκηλίδων, τα κύ-

ματα τσουνάμι, κ.λπ.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο λειτούργησε  στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου  το 2003 στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του Τμήμα-

τος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, ενώ από το 2008, μετά από  σχετικές αποφάσεις του 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Υπουργικού Συμ-

βουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων,  το Ωκεανογραφι-

κό Κέντρο έχει ενταχθεί και τυπικά ως Ερευνητική Μονάδα, στη 

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών.  Το Ωκεανογρα-

φικό κέντρο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, συντήρηση και 

περαιτέρω ανάπτυξη του Κυπριακού επιχειρησιακού ωκεανο-

γραφικού προγνωστικού συστήματος, γνωστού διεθνώς ως 

CYCOFOS, τη λειτουργία και ανάπτυξη του Εθνικού-Κυπριακού 

Ωκεανογραφικού Κέντρου Δεδομένων, την εκτέλεση πολυήμε-

ρων ωκεανογραφικών πλόων στην ΑΟΖ της Κύπρου και την εκ-

προσώπηση της χώρας σε σχετικούς διεθνείς και Ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς. 

Κατά τα 8 χρόνια λειτουργίας του το Ωκεανογραφικό Κέντρο 

της Κύπρου έχει εξασφαλίσει ερευνητικά κονδύλια από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση (FP5, FP6, FP7, Διαθρωτικά Ταμεία κλπ) και το 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, συνολικού ύψους πέραν των 4 

εκατομμυρίων Ευρώ. Το Ωκεανογραφικό Κέντρο παρέχει ζωτικής 

σημασίας επιχειρησιακή πληροφόρηση στην ΑΟΖ της Κύπρου 

για την υποβοήθηση των αρμόδιων αρχών σε θέματα έρευνας 

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

Δύο εκατομμύρια ευρώ εξασφάλισε  

το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 

Κύπρου από ευρωπαϊκά προγράμματα
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Η πρόταση των Χρίστου 

Χατζηχρίστου, Επίκουρου 

Καθηγητή του Τμήματος Αρ-

χιτεκτονικής, του Αιμίλιου 

Μιχαήλ, Ειδικού Επιστήμονα 

του ιδίου τμήματος και του 

αρχιτέκτονα Βασίλη Ιερείδη 

για την ανάπλαση του χώρου 

του παλαιού ΓΣΠ, αναφέρε-

ται στη δημιουργία συνθη-

κών ή ποιοτήτων ενός λιμα-

νιού. Διερευνάται η έννοια 

της αποβάθρας ή περιπατη-

τικού χώρου που επιτρέπει 

τη συνάντηση ετερογενών 

στοιχείων, ενώ παράλληλα 

η ύπαρξη ενός διαφανούς 

στοιχείου, της φύτευσης, επι-

τρέπει την σύνδεση και οπτι-

κή επαφή που πάνω με το 

κάτω. Επιπλέον διερευνάται 

το χωρικό και χρονικό πλαί-

σιο του σταδίου, όχι μόνο ως 

χώρος άσκησης αλλά και ως 

χώρος αμφιθέασης και συ-

νύπαρξης των κατοίκων της 

πόλης.

Οι ποιότητες του άπλε-

του χώρου και της αίσθη-

σης συνύπαρξης οφείλονται 

στην επίπεδη πλατφόρμα 

που καλύπτει το σύνολο 

του τεμαχίου με μόνα κτί-

ρια τα δύο στοιχεία κίνησης 

και τη κεντρική τρύπα που 

δημιουργεί τον αιθριακό 

χώρο. Οι οροφές των κτιρί-

ων παίρνουν μορφή ράμπας 

που προσφέρει εναλλα-

κτικές πορείες, θεάσεις και 

πρόσθετους χώρους πρασί-

νου, υπαίθριων καθιστικών 

χώρων και σκίασης, ενώ ο 

κεντρικός χώρος πρασίνου 

εξασφαλίζει εναλλακτικές 

προσβάσεις, από το επίπεδο 

του ισογείου και καθ΄ όλο το 

μήκος της ράμπας, η οποία 

βρίσκεται περιμετρικά και 

συνεπίπεδα με τον αιθριακό 

χώρο. Το κεντρικό αίθριο, 

φιλοξενεί μέρος του κυπρια-

κού δάσους, δημιουργώντας 

ένα ζωτικό χώρο για την λει-

τουργία του συγκροτήματος, 

ενώ η γεωμετρία του αιθρίου 

εξασφαλίζει φυσικό εξαερι-

σμό και φωτισμό σε όλα τα 

επίπεδα στάθμευσης. 

Το μεγάλο ελλειψοειδές 

σκίαστρο πάνω από το εστι-

ατόριο και τις καφετέριες 

του ισογείου, λειτουργεί και 

ως υπαίθριο αμφιθέατρο δυ-

ναμικότητας 3000 ατόμων. 

Ταυτόχρονα εξασφαλίζονται 

μικρότεροι χώροι συνάθροι-

σης στις ράμπες και στο 

χώρο του αίθριου, που προ-

σφέρουν ιδιωτικότητα και 

σχετική απομόνωση.

Στο σχεδιασμό εφαρμό-

ζονται βασικές στρατηγικές 

βιοκλιματικού σχεδιασμού 

που αναφέρονται στην πε-

ρίοδο ψύξης και θέρμανσης, 

την βελτίωση των μικροκλι-

ματικών δεδομένων και επι-

πλέον στην ένταξη συστημά-

των αξιοποίησης ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας, με την 

εκτεταμένη εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών κυψέλων.

Διάκριση Τμήματος Αρχιτεκτονικής σε Διεθνή Αρχιτεκτονικό 
Διαγωνισμό για την ανάπλαση του χώρου του παλαιού ΓΣΠ.

Χρυσό μετάλλιο αριστείας  

σε μεταπτυχιακό φοιτητή

Το χρυσό μετάλλιο ICMCTF 2011 έλαβε στις 06 Μαΐου του 2011 ο μεταπτυχιακός φοιτητής και 

συνεργάτης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Konrad Fadenberger. Το βραβείο του απονεμήθηκε 

κατά το 38ο συνέδριο Μεταλλουργικών Επιστρώσεων και Λεπτών Φίλμ που πραγματοποιήθηκε 

στην Αμερική, εις αναγνώριση των εξαιρετικών ερευνητικών ικανοτήτων του, καθώς και για την 

εξαιρετική του απόδοση κατά την παρουσίαση της έρευνάς του. 

Ο διακεκριμένος πλέον φοιτητής, εργάζεται στην ομάδα Advanced Coatings Engineering του 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής Κλάους 

Ρέμπχολτς. Το βραβείο, το οποίο είναι παγκόσμιου βεληνεκούς, ξεκίνησε να απονέμεται το 2007 

με στόχο την αναγνώριση τεχνολογικών καινοτομιών και την επιβράβευση μεταπτυχιακών φοι-

τητών, στον τομέα Υψηλής Μηχανικής και Τεχνολογίας Επιφανειών οι οποίοι ξεχωρίζουν για το 

υψηλό επίπεδο έρευνας.
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Ο Γεώργιος Α. Ξενής, Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, θα τιμηθεί 

με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, κατά την πανηγυρική συνεδρία της ολομελείας του σώματος 

στις 29.12.2011, για την κριτική του έκδοση, Scholia vetera in Sophoclis Electram. Η έκδοση, η 

οποία δημοσιεύθηκε το 2010 από τον διάσημο γερμανικό εκδοτικό οίκο Walter de Gruyter, απο-

καθιστά στην κατά το δυνατόν αυθεντικότερη μορφή τους τα ερμηνευτικά σχόλια των αρχαίων 

Ελλήνων φιλολόγων (από τους Αλεξανδρινούς και εντεύθεν χρόνους) στην τραγωδία Ηλέκτρα του 

Σοφοκλέους. Η έκδοση έχει ήδη αποσπάσει εγκωμιαστικές κρίσεις σε διεθνή φιλολογικά περιοδι-

κά: λ.χ. http://bmcr.brynmawr.edu/2011/2011-07-22.html. Ας σημειωθεί ότι το εν λόγω βραβείο 

του Ανωτάτου Πνευματικού Ιδρύματος της Ελλάδος είναι θεσμοθετημένο έπαθλο και απονέμεται 

στην καλύτερη ερμηνευτική μονογραφία ή κριτική έκδοση έργου κλασικής γραμματείας (ελληνι-

κής ή λατινικής) η οποία δημοσιεύθηκε κατά την τελευταία πενταετία.

Στον Γεώργιο Ξενή το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για 
την καλύτερη κριτική έκδοση έργου κλασικής γραμματείας

Στις παγκόσμιες εξετάσεις του Institute of Chartered Accountants 

in England and Wales (ICAEW) διακρίθηκαν απόφοιτοι του Τμή-

ματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο οργανισμός ICAEW ανακοίνωσε πρόσφατα τα ονόματα 

των πρώτων δέκα βραβευθέντων στις παγκόσμιες εξετάσεις 

Professional Stage του 2011 και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 

τέσσερεις Κύπριοι υποψήφιοι κατετάγησαν στις πέντε πρώτες 

θέσεις, οι τρεις από τους οποίους είναι απόφοιτοι του Τμήματος 

Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι-

στημίου Κύπρου με πτυχίο στη Λογιστική. 

Παντελής Παύλου (Ernst & Young, Λεμεσός)
1η θέση, βραβείο Plender
Λουκάς Αντωνίου (Deloitte, Λευκωσία)
3η θέση, βραβείο Hewitt
Βάνα Ανδρέου (Deloitte, Λάρνακα)
4η θέση, βραβείο Northcott

Διεθνείς διακρίσεις αποφοίτων του Τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ο οργανισμός “Lloyd’s” έχει επιλέξει 

το πιο πρόσφατο άρθρο του Λέκτορα 

Ανδρέα Μιλιδώνη στα υποψήφια άρθρα 

για το βραβείο “Lloyd’s Science of Risk 

Prize”. Ο ετήσιος διαγωνισμός βραβεύει 

το καλύτερο άρθρο που έχει δημοσι-

ευθεί σε κορυφαία, επιστημονικά πε-

ριοδικά σε θέματα που αφορούν στον 

τομέα της Ασφάλισης. Η συγγραφή του 

άρθρου έχει εκπονηθεί σε συνεργασία 

με τον Κ. Σταθόπουλο (Πανεπιστήμιο 

του Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο) και 

τιτλοφορείται, “Do U.S. Insurance Firms 

Offer the ‘Wrong’ Incentives to their 

Executives?”. Η κριτική επιτροπή απαρτί-

ζεται από εμπειρογνώμονες σε διάφορα 

επιστημονικά πεδία. 

Ο οργανισμός “Lloyd’s” είναι η κορυ-

φαία ασφαλιστική αγορά στον κόσμο με 

ιστορικό στη διαχείρισης κινδύνου για 

πάνω από τριακόσια χρόνια. Ο Λέκτορας 

Ανδρέας Χ. Μιλιδώνης προσλήφθηκε 

στο Τμήμα Δημοσίας Διοίκησης & Δι-

οίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου το 2009. Τα προηγούμενα 

δύο χρόνια είχε εργοδοτηθεί στη θέση 

του Λέκτορα στο Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του Manchester 

Business School. Η επαγγελματική του 

εμπειρία περιλαμβάνει διετή εργοδότη-

ση στο Αναλογιστικό Τμήμα των Towers 

Perrin (Towers Watson) στη Φιλαδέλ-

φεια των Η.Π.Α.. Έχει επίσης προσφέρει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διεθνείς 

ασφαλιστικές εταιρείες και χρηματοοι-

κονομικούς οίκους των Ηνωμένων Πολι-

τειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα πε-

ριλαμβάνουν την εταιρική διακυβέρνηση, 

τη θεωρία κινδύνου, την αποτίμηση κιν-

δύνου (πιστωτικός, καταστροφικός, θνη-

σιμότητας), την τιμολόγηση τραπεζικών 

και ασφαλιστικών αποθεματικών, όπως 

επίσης και θέματα δημόσιας πολιτικής.

Πληροφορίες: τηλ.: 2289 3610/12

Διάκριση άρθρου λέκτορα του Πανεπιστημίου Κύπρου  
στο πλαίσιο του διαγωνισμού Lloyd’s Science of Risk Prize
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Η παρουσία και η κρυστάλλωση αλάτων στους πόρους δομικών/διακοσμητικών 

υλικών αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες διάβρωσης σε κτίρια και 

μνημειακές κατασκευές. Τα εργαστήρια Δομικών Υλικών και Λήδρα (Χαρακτηρισμού 

παραδοσιακών υλικών και μελέτης μηχανισμών διάβρωσης) του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου φιλοξένη-

σαν μεταξύ 19 - 22 Οκτωβρίου, 2011 σχετικό διεθνές επιστημονικό συνέδριο (www.

swbss2011.org ) στη Λεμεσό. Το συνέδριο χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη επιτυχία 

όσον αφορά το επιστημονικό μέρος. Επιπλέον, αποτέλεσε προσοδοφόρο έδαφος 

ανταλλαγής απόψεων και ανάπτυξης νέων συνεργασιών μεταξύ επιστημόνων από 

όλο τον κόσμο που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διάβρωσης λόγω κρυστάλ-

λωσης αλάτων. Οι θεματικές ενότητες που αναπτύχθηκαν περιέλαβαν αποτελέσματα 

καινοτόμων βασικών και εφαρμοσμένων ερευνών σχετικά με τη φυσική της κρυστάλ-

λωσης αλάτων, τα φαινόμενα μεταφοράς αλατούχων διαλυμάτων, εργαστηριακές με-

λέτες και πειραματικές τεχνικές διερεύνησης, μελέτες πεδίου, εργασίες συντήρησης 

και μεθόδους αφαλάτωσης. Το παρόν τους στο συνέδριο έδωσαν περισσότεροι από 

75 σύνεδροι, από 21 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας. Αξιοση-

μείωτο είναι ότι συμμετείχαν επιστήμονες με διαφορετικά γνωστικά υπόβαθρα (μηχα-

νική, φυσικές επιστήμες, αρχιτεκτονική, συντήρηση) αλλά και φοιτητές, προωθώντας 

τη διεπιστημονικότητα που απαιτείται στο συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός καλύτερης παρουσί-

ασης άρθρου από φοιτητή. Την πρώτη θέση μοιράστηκαν η μεταπτυχιακή φοιτήτρια/

ερευνήτρια των Εργαστηρίων Δομικών Υλικών και Λήδρα του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Σεβαστή Μοδέστου και η Hannelore Derluyn, υποψήφια διδάκτορας σε ETH και EMPA 

(Ελβετία). Η εργασία της κας Μοδέστου είχε θέμα τη χρήση μη καταστρεπτικών τεχνι-

κών για τον εντοπισμό του μετώπου κρυστάλλωσης αλάτων σε φυσικούς δομικούς 

λίθους και συμπεριελάμβανε τόσο εργαστηριακά αποτελέσματα, όσο και αποτελέ-

σματα από εφαρμογές πεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές, 

Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Ιωάννου (ioannis@ucy.ac.cy) και Μεταδιδακτορική Ερευ-

νήτρια Δρ. Μαγδαληνή Θεοδωρίδου (mtheodo@ucy.ac.cy). 

Διεθνές συνέδριο για τα προβλήματα διάβρωσης  
λόγω κρυστάλλωσης αλάτων 

Εκπρόσωπος της Κύπρου και εμπειρογνώμονας περιβάλλοντος στη Διαχειριστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα 

“Environment, including Climate Change” έχει διοριστεί η Δρ Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η κα Δέσπω Φάττα-Κάσινου έχει σημαντική εμπειρία σε πρακτικές, συστήματα και τεχνολογίες προστασίας της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και κυρίως στην επεξεργασία νερού, υγρών αποβλήτων και αστικών λυμάτων. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα 

εμπίπτει η ταυτοποίηση οργανικών ρύπων σε νερά, σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, η ανάπτυξη μεθόδων για την εκτίμηση της βιολογι-

κής επικινδυνότητας οργανικών ρύπων και ο σχεδιασμός/ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την απομάκρυνση μη βιοαποδομήσιμων 

ουσιών από υδατικές μήτρες. Συμμετέχει σε διεθνείς ερευνητικές ομάδες και εκπροσωπεί την Κύπρο σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς 

και Προγράμματα όπως είναι οι: ESF, COST, FP7. Τέλος, είναι Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού ΝΗΡΕΑΣ που 

ιδρύθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του Πανεπιστημίου  
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Το συντονισμό ενός μεγάλου και 

εξαιρετικά ενδιαφέροντος για την πε-

ριοχή της Μεσογείου ερευνητικού προ-

γράμματος ανέλαβε το Διεθνές Ερευνη-

τικό Κέντρο Νερού του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ΝΗΡΕΑΣ. Το ερευνητικό πρό-

γραμμα με προϋπολογισμό δύο εκατομ-

μυρίων ευρώ, ξεκίνησε τις εργασίες του 

στις 15 Νοεμβρίου 2011 και έχει ως στό-

χο την ορθή επεξεργασία υγρών απο-

βλήτων από ελαιοτριβεία και τη μείωση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 

τη λειτουργία τους στη λεκάνη της Με-

σογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος 

θα δημιουργηθούν πέντε θέσεις εργασί-

ας για νέους ερευνητές.

Η περιοχή της Μεσογείου παράγει το 

97% της παγκόσμιας παραγωγής λαδιού. 

Περίπου 11 εκατομμύρια τόνοι ελιές πα-

ράγονται κάθε χρόνο, από τις οποίες 

εξάγονται κατά προσέγγιση 2 εκατομ-

μύρια τόνοι λαδιού. Υπολογίζεται ότι 

ετησίως, από τη διαδικασία παραγωγής 

λαδιού, δημιουργούνται περίπου 9 εκα-

τομμύρια τόνοι υγρά απόβλητα τα οποία 

αν δεν τύχουν ορθής επεξεργασίας απο-

τελούν ένα σημαντικό περιβαλλοντικό 

κίνδυνο. Το MEDOLICO στοχεύει κυρίως 

στην ορθή επεξεργασία της υγρής ροής 

που αποβάλλεται από τα ελαιοτριβεία 

και είναι εξαιρετικά δύσκολο να βιοδια-

σπαστεί. Είναι η πρώτη φορά που ερευ-

νητικό πρόγραμμα επιδιώκει να επιλύσει 

το εν λόγω πρόβλημα συλλογικά και 

εναρμονισμένα για όλη τη λεκάνη της 

Μεσογείου, στην οποία εντοπίζεται και 

επηρεάζει έντονα, μέσα από το σχεδι-

ασμό και ανάπτυξη πιλοτικών αντιδρα-

στήρων προχωρημένης φυσικοχημικής 

και βιολογικής επεξεργασίας καθώς και 

της χρήσης ηλιακού φωτός σε αντιδρά-

σεις φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας.

Υπεύθυνη του προγράμματος, το 

οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρω-

παϊκή Ένωση και το πρόγραμμα Cross 

Border Cooperation in the Mediterranean 

είναι η Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευ-

νητικού Κέντρου Νερού του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου ΝΗΡΕΑΣ, Επίκουρη Καθηγή-

τρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου. Εταίροι του 

προγράμματος είναι τα εξής πανεπιστή-

μια και ερευνητικά ιδρύματα: 

 Ben Gurion University of the Negev 

(Israel) 

 Matimop, Israeli Industry Centre for 

R&D (Israel) 

 University of Genova (Italy)

 National Laboratory of Energy and 

Geology, Bio-Energy Unit (Portugal)

 Jordan University of Science and 

Technology (Jordan)

 Liguria Chamber of Commerce (Italy)

Πληροφορίες για τον ΝΗΡΕΑ 

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νε-

ρού του Πανεπιστημίου Κύπρου συγ-

χρηματοδοτείται από την Κυπριακή 

Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. μέσω 

του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της 

Κύπρου και αποτελεί στρατηγικό έργο 

για την ανάπτυξη νέας ερευνητικής υπο-

δομής στην Κύπρο. Το έργο εγκρίθηκε 

μετά από υποβολή ερευνητικής πρότα-

σης στα πλαίσια σχετικής προκήρυξης 

για υποβολή ανταγωνιστκών προτάσε-

ων. Η χρηματοδότηση του αγγίζει τα 1,4 

εκ. ευρώ για τα πρώτα τέσσερα χρόνια. 

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν 

καθηγητές από τρία Τμήματα του Πανε-

πιστημίου Κύπρου (Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλο-

ντος, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας 

και Κατασκευαστικής, Τμήμα Δημόσιας 

Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων) 

και από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πα-

νεπιστημίου Σινσινάτι των ΗΠΑ. 

Πληροφορίες: Επικ. Καθηγήτρια Δέσπω 

Φαττά-Κάσινου, 

Τηλέφωνο: 2289 2275, 

Τηλεομοιότυπο: 2289 2295

Ηλ. Διεύθυνση: dfatta@ucy.ac.cy

Στην αειφόρο ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος 
της Μεσογείου στοχεύει μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα που 
συντονίζει το Διεθνές Ερευνητικό κέντρο Νερού ‘ΝΗΡΕΑΣ’

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ), πραγματο-

ποίησε με επιτυχία το εναρκτήριο Συνέδριό του στις 19 Σε-

πτεμβρίου 2011. Στο Συνέδριο προσφώνησαν ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο Υπουρ-

γός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργος Δημοσθένους, ο Γενικός 

Διευθυντής του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κ. Βασίλειος 

Τσάκαλος και η Διευθύντρια του ΚΕΝ Δρ. Φώφη Κωνσταντινίδου. 

Εσωτερικοί και εξωτερικοί συνεργάτες του ΚΕΝ, παρουσίασαν 

μέρος της ερευνητικής τους δουλειάς και επεξήγησαν Πώς 

αυτή μπορεί να συνεισφέρει στο Κέντρο και ευρύτερα στην 

κοινωνία. 

Στόχος του ΚΕΝ είναι να μπορέσει μέσα από τις ερευνητικές 

του δραστηριότητες να εμπλέξει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και 

γνώσεων, καθώς και την Τεχνολογία και τεχνολογικά συστήματα, 

για την καλύτερη αποπεράτωση των ερευνητικών του στόχων. Η 

ολόπλευρη και οργανωμένη παρουσίαση αυτής της δράσης του 

ΚΕΝ επιτεύχθηκε μέσα από το εναρκτήριο Συνέδριο, αφήνοντας 

θετικές εντυπώσεις στους παρευρισκομένους και το μήνυμα για 

συνεχή προσπάθεια δημιουργικής δουλειάς και προσφοράς ερευ-

νητικών ευρημάτων στην Κύπρο, αλλά και διεθνώς. 

Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης
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Μεγάλο πρόγραμμα βιοϊατρικής τεχνολογίας, με προϋπολογισμό 1.15 

εκατομμύρια ευρώ, θα συντονίσει η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας την επιστήμη της υπολογιστικής 

ογκολογίας, το πρόγραμμα, με τη βοήθεια κλινικών υπολογιστικών εργαλεί-

ων και υπηρεσιών, θα συμβάλει όχι μόνο στην καλύτερη διάγνωση ογκολο-

γικών παθήσεων αλλά και στην αξιολόγηση της βέλτιστης εξατομικευμένης 

θεραπείας.

Η δημιουργία και η χρήση κατάλληλων μοντέλων προσομοίωσης της 

ανάπτυξης καρκινικών όγκων και η εισαγωγή παραμέτρων θεραπείας σε 

αυτά, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση του φαινομένου του καρ-

κίνου. Αυτό οφείλεται στο ότι οι ιατροί θα έχουν την δυνατότητα πρόβλεψης 

της πορείας ενός όγκου ανάλογα με τη θεραπεία για κάθε συγκεκριμένο 

ασθενή. Έτσι, η επιλογή εκείνου του θεραπευτικού σχήματος που επιφέρει 

τα βέλτιστα αποτελέσματα στην προσομοίωση και ο αποκλεισμός των σχη-

μάτων που παρουσιάζονται αναποτελεσματικά, αναμένεται να αυξήσουν τις 

πιθανότητες επιτυχών θεραπειών. Επίσης, η δημιουργία εργαλείων κατάλλη-

λων για διαχείριση ιατρικών δεδομένων και η αποτελεσματικότερη αναπα-

ράσταση αυτών, αναμένεται να βελτιώσει τη διαγνωστική ικανότητα του εξει-

δικευμένου ιατρικού προσωπικού και θα μειώσει την πιθανότητα εφαρμογής 

λανθασμένων θεραπευτικών σχημάτων σε ασθενείς. 

Η εφαρμογή τέτοιου είδους τεχνολογιών αιχμής μπορεί να συμβάλει 

στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος που είναι πολύ έντονο διεθνώς. Ο 

καρκίνος είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας παγκοσμίως, 

ιδιαίτερα σε ανεπτυγμένες χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, στις οποίες 

μάλιστα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Ένας από τους πλέον ενεργούς το-

μείς έρευνας σχετικά με τον καρκίνο είναι η χρησιμοποίηση εξελιγμένων 

υπολογιστικών μεθόδων και εργαλείων για την καλύτερη κατανόηση των 

υποκείμενων μηχανισμών, την έγκαιρη διάγνωση και τη βελτιστοποίηση της 

θεραπείας ασθενών με καρκίνο μέσω εξατομικευμένων προσομοιώσεων 

απόκρισης του ασθενή σε υποψήφια θεραπευτικά σχήματα. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από 

Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, στα πλαίσια της Πολιτικής 

Συνοχής της ΕΕ, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, που αφιερώνεται στη δια-

περιφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία. Οι εταίροι του έρ-

γου, εκτός του Ερευνητικού Κέντρου ΚΟΙΟΣ και του Τμήματος Ηλεκτρολό-

γων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Κύπρου, που έχει το 

ρόλο του συντονιστή, περιλαμβάνουν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 

(FORTH-ITE) στο Ηράκλειο Κρήτης καθώς και το Πολυτεχνείο Κρήτης στα 

Χανιά Κρήτης. 

Αναμένεται ότι το πρόγραμμα θα δημιουργήσει 5 νέες θέσεις μεταδιδα-

κτορικών και μεταπτυχιακών ερευνητικών συνεργατών στην Κύπρο. Συντο-

νιστής του έργου είναι ο Γιώργος Μήτσης, Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολό-

γων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Κύπρου και μέλος 

του ερευνητικού κέντρου ΚΟΙΟΣ, ενώ την ερευνητική ομάδα συμπληρώνει 

ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Πίτρης του ίδιου Τμήματος.

Πληροφορίες: Γιώργος Μήτσης

Τηλ. 2289 2239, Ηλ. Διεύθυνση: dmitsis@ucy.ac.cy

Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
συντονίζει η Πολυτεχνική Σχολή

απόφοιτος26 έρευνα



Το διεθνές συνέδριο “Human Rights and Violent Behavior: the social and 

educational perspective” που διοργανώθηκε από την Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα 

και την Ενδυνάμωση των Φύλων του Πανεπιστημίου Κύπρου και πραγματοποιήθηκε 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2011, ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 

Το συνέδριο είχε ως κύρια θέματα τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών και τη βί-

αιη συμπεριφορά από την προοπτική της κοινωνίας και της εκπαίδευσης. Οι παρουσι-

άσεις που έγιναν στο συνέδριο ήταν ποικίλες και αφορούσαν ερευνητικά αποτελέσμα-

τα, θεωρητικές συζητήσεις αλλά και αναλύσεις επιτυχημένων δράσεων-πρακτικών. 

Οι θεματικές του Συνεδρίου, ποικίλες επίσης, προέκυψαν μέσα από το γενικό θέμα 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βίαιης συμπεριφοράς και ήταν οι ακόλουθες: α) 

γυναικείες εμπειρίες βίας και υποταγής, β) εκφοβισμός και βίαιη συμπεριφορά, γ) δια-

πολιτισμικές διαστάσεις της βίας και της περιθωριοποίησης, δ) σύγκρουση και βία στο 

σχολείο, ε) παραμέληση και κακοποίηση παιδιού, στ) ισότητα φύλων, ζ) εκπαιδευτικό 

σύστημα και ανθρώπινα δικαιώματα παιδιών, η) ανικανότητα, ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και νέα άτομα σε κίνδυνο, θ) ενδο-οικογενειακή βία, ι) εκπαίδευση, φύλο και 

ανθρώπινα δικαιώματα παιδιών και κ) πολύπλευρες προοπτικές της βίας. 

Στο τελικό κλείσιμο του συνεδρίου, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του 

ερευνητικού έργου VI.C.T.I.MS (VIctimizing Children Through Injuring MotherS). Το 

ερευνητικό έργο VI.C.T.I.M.S σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις χώρες 

(Κύπρο, Ιταλία, Ρουμανία, Σλοβακία) με τη συγχρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προ-

γράμματος DAPHNE III (action grants 2007-2013) και ασχολήθηκε με τις επιδράσεις 

της βίας κατά των γυναικών στα παιδιά όταν αυτά είναι εκτεθειμένα σε αυτή και με 

το πως αυτές εξωτερικεύονται σε διάφορα περιβάλλοντα όπως στο σχολείο. Η καθη-

γήτρια Μαίρη Κουτσελίνη, κάτοχος της έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

ήταν η επιστημονική υπεύθυνη και η γενική συντονίστρια του εν λόγω έργου και η κα 

Φλώρια Βαλανίδου, ειδικός επιστήμονας στο τμήμα Επιστημών της Αγωγής, ήταν η 

κύρια ερευνήτρια του έργου στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου, τα κύρια ευρήματα ήταν: α) Τα παιδιά 

που εκτίθενται σε βία κατά της μητέρας τους τείνουν να επιλέγουν πιο επιθετικές συ-

μπεριφορές σε κανονικές καταστάσεις αλλά και όταν εμπλέκονται ή/και εκτίθενται σε 

βία. Τα αγόρια είναι αυτά που τείνουν να είναι πιο επιθετικά και να εξωτερικεύουν τα 

συναισθήματα θυμού που νιώθουν, β) Τα παιδιά που εκτίθενται σε βία κατά της μη-

τέρας τους επιλέγουν επίσης πιο παθητικές συμπεριφορές σε κανονικές καταστάσεις 

και όταν εκτίθενται σε βία. Τα κορίτσια είναι αυτά που τείνουν να υιοθετούν πιο ανε-

κτικές συμπεριφορές και να μην εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, γ) Τα παιδιά 

που εκτίθενται σε περιστατικά βίας κατά της μητέρας τους έχουν χαμηλότερα επίπεδα 

αυτοεικόνας ενώ αισθάνονται λιγότερο αποδεκτά από τους «σημαντικούς άλλους», 

δασκάλους, συμμαθητές και φίλους και δεν είναι ευχαριστημένα με τον τρόπο που 

ζουν, δ) Τα παιδιά που εκτίθενται σε περιστατικά βίας κατά της μητέρας τους τείνουν 

να θεωρούν τους εαυτούς τους αποτυχημένους ως προς τη σχολική τους επίδοση, σε 

μεγαλύτερο βαθμό τα αγόρια από τα κορίτσια. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ερευνητικό έργο, μπορείτε να επισκε-

φτείτε την ιστοσελίδα του έργου www.ucy.ac.cy/victims. 

Διεθνές Συνέδριο της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ  

για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων  

Human Rights and Violent Behavior:  

the social and educational perspective
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Tην Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012, 

πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Οι-

νοποιείο Τσιάκκα στο Πελένδρι στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος 

LIFE+ WINEC «Ανάπτυξη προηγμένων συ-

στημάτων για τη βελτιστοποίηση της περι-

βαλλοντικής απόδοσης των οινοποιείων 

στην Κύπρο», (LIFE08 ENV/CY/000455). 

Σύμφωνα με την Επίκουρη Καθηγή-

τρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι-

κών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Δέσπω Φάττα-

Κάσινου, επιστημονική υπεύθυνη του 

έργου, η οποία προλόγισε την εκδήλω-

ση, το έργο WINEC το οποίο συγχρημα-

τοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην 

παρότρυνση των οινοποιείων - ως μι-

κρές επιχειρήσεις - στο να εφαρμόζουν 

πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης 

με στόχο τη βελτιστοποίηση της περι-

βαλλοντικής τους απόδοσης και την 

τήρηση της σχετικής περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας που σχετίζεται με τη λει-

τουργία τους. Η συμμετοχή του Οινοποι-

είου Τσιάκκα ως εταίρος στο πρόγραμμα 

είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός 

και μία θετική εμπειρία για το οινοποιείο, 

σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του οινοποι-

είου κ. Κώστα Τσιάκκα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ξενά-

γηση στις εγκαταστάσεις του οινοποιεί-

ου, παρουσίαση των δραστηριοτήτων 

και των περιβαλλοντικών δράσεων που 

υλοποιούνται στο οινοποιείο και επίδει-

ξη της μονάδας προχωρημένης επεξερ-

γασίας υγρών αποβλήτων οινοποιείου 

αποτελούμενη από Βιοαντιδραστήρα 

Μεμβρανών και στάδιο Προχωρημένης 

Χημικής Οξείδωσης με αξιοποίηση του 

ηλιακού φωτός για την ενεργοποίηση 

του καταλύτη. Η μονάδα επιτυγχάνει 

υψηλό επίπεδο επεξεργασίας των απο-

βλήτων, προχωρώντας ένα βήμα πιο 

μπροστά από την υφιστάμενη νομοθε-

σία για τα μικρά οινοποιεία ενώ επιτρέ-

πει τη συλλογή επεξεργασμένου νερού 

άριστης ποιότητας για σκοπούς άρδευ-

σης. Επιπρόσθετα, επιλύει τα προβλή-

ματα της ανεξέλεγκτης απόρριψης, της 

εποχικότητας, του υψηλού οργανικού 

φορτίου, των ανεπιθύμητων οσμών κ.λπ.

Tο έργο WINEC ξεκίνησε το Φεβρου-

άριο του 2010 και θα διαρκέσει μέχρι τον 

Οκτώβριο του 2012, ενώ σε αυτό συμμε-

τέχουν επίσης το Τμήμα Περιβάλλοντος 

του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών 

Πόρων και Περιβάλλοντος και από την 

Ελλάδα το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλ-

λοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ανάπτυξη προηγουμένων συστημάτων  
για τη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης 
των οινοποιείων στην Κύπρο
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Το 11ο Συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής για τη Συντήρηση των 

Ψηφιδωτών (International Committee for the Conservation of 

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

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

with Mosaics: From Real Problems to Practical Solutions. Το συνέδριο 

διοργανώθηκε από το ICCM σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτι-

σμού του Μαρόκου, την οικονομική στήριξη του Getty Foundation, 

και τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ICCROM. Στο 

συνέδριο, στο οποίο έλαβαν μέρος γύρω στα διακόσια άτομα από 29 

χώρες, έγιναν 37 ανακοινώσεις και 41 παρουσιάσεις αφισών. Πραγ-

ματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις στη Μεδίνα του Μεκνες, στον 

αρχαιολογικό χώρο της Volubilis, σε εργαστήριο κατασκευής zellij 

(‘ψηφιδωτή’ διακόσμηση με εφυαλωμένα πήλινα πλακίδια) και στα 

παραδοσιακά βυρσοδεψεία του Φεζ. 

Τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής εξέλεξαν νέο δεκαμελές Διοικη-

τικό Συμβούλιο για την περίοδο 2011-2014. Στο Συμβούλιο εκπρο-

σωπούνται η Αγγλία, Αλγερία, Γαλλία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιταλία, Λίβανος, 

Συρία και Τυνησία. Πρόεδρος εξελέγη ο Καθηγητής του Τμήματος 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας 

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Δημήτριος Μιχαηλίδης. 

Ο κ. Μιχαηλίδης είναι μέλος του ICCM από το 1990 και εξελέγη για 

πρώτη φορά Πρόεδρος το 1996. Με την πρόσφατη επανεκλογή του 

διανύει την έκτη τριετή θητεία του ως Πρόεδρος. 

Το ICCM ιδρύθηκε το 1967 στη Ρώμη από το ICCROM ( International 

Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 

Property) με στόχο (α) την προστασία των ψηφιδωτών μέσω της 

προώθησης της μελέτης της τεχνολογίας των ψηφιδωτών και των 

μεθόδων συντήρησης και διατήρησής τους, (β) να ενθαρρύνει την 

ανταλλαγή εμπειριών σε διεθνές επίπεδο, και (γ) να προσφέρει συμ-

βουλές και πληροφορίες σε μελετητές και συντηρητές, όπως και σε 

όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για τη 

διατήρηση των ψηφιδωτών. 

Εκτός από συναντήσεις/εργαστήρια σύντομης διάρκειας, το 

ICCM έχει οργανώσει 11 μεγάλα επιστημονικά συνέδρια σε πόλεις/

περιοχές με μεγάλη παράδοση στην τέχνη του ψηφιδωτού. Τα πιο 

πρόσφατα έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη, Arles/Saint-Roman-en-

Gal (Γαλλία), Hammamet (Τυνησία), Palermo (Ιταλία) και Μεκνές (Μα-

ρόκο). Τα πρακτικά όλων των συνεδρίων έχουν δημοσιευτεί και απο-

τελούν τη βάση της σύγχρονης βιβλιογραφικής έρευνας στον τομέα 

της συντήρησης και προστασίας των ψηφιδωτών.

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

Institute και το ICCROM, ένας από τους κύριους συντελεστές του 

μεγάλου ερευνητικού/εκπαιδευτικού προγράμματος MOSAIKON: 

A Regional Strategy for the Conservation of Mosaics in the 

Mediterranean (http://www.getty.edu/conservation/our_projects/

education/mosaikon).

Περισσότερες πληροφορίες για το ICCM στο www.iccm.ac.cy

Ο Δ. Μιχαηλίδης Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής  
για τη Συντήρηση των Ψηφιδωτών
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο ότι το Διαδίκτυο είναι μια τεχνολογία η οποία έχει διεισδύσει στην καθημερινότητα μας, όπως 

έκαναν πριν μερικές δεκάδες χρόνια η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ή πριν μερικές εκατοντάδες χρόνια ο σιδηρόδρομος και 

ο τηλέγραφος. Το Διαδίκτυο φυσικά είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία, με χρόνο ζωής μόλις 20 χρόνια. Και όπως σε κάθε νέα 

τεχνολογία, πολλές φορές μας αφορά πρώτα η ανάπτυξή της και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της και μετά, φυσικά, εφόσον 

εδραιωθεί, ακολουθούν και τα θέματα σωστής χρήσης, ασφάλειας, και προστασίας.

Εδώ και λίγα χρόνια υπάρχουν συντονισμένες προσπάθειες τόσο σε διεθνές, όσο και σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο για τη 

δημιουργία συνθηκών για σωστή και ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Μέρος αυτών των προσπαθειών είναι τα Κέντρα Ασφαλούς 

Διαδικτύου (Safer Internet Centers). 

Η πρώτη τέτοια υπηρεσία στην Κύπρο, με την ονομασία SafeWeb, δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2005 με πρωτοβουλία του 

Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων) με συνεργάτη 

το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ηρακλείου Κρήτης.  Αυτή η προσπάθεια βρήκε ανταπόκριση και το 2007 έδωσε τη θέση 

του στο SafenetCY, μια συνεργασία της CYTA και του Cyprus Neuroscience and Technology Institute (CNTI). 

Το CNTI διατήρησε την υπηρεσία και το 2008 η γραμμή SafenetCY ενσωματώθηκε με το Κέντρο Ενημέρωσης Ασφαλούς 

Διαδικτύου CyberEthics (www.cyberethics.info) στο οποίο αργότερα δημιουργήθηκε και η γραμμή ενημέρωσης. Αυτή τη στιγμή, το 

Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου έχει υπό την αιγίδα του τρείς υπηρεσίες:

 Τη Γραμμή Καταγγελιών (SafenetCY Hotline)

 Τη Γραμμή Βοήθειας (Safer Internet Helpline)

 Τη Μονάδα Ενημέρωσης (Safer Internet Awareness Node)

Με αφορμή την 9η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, η οποία τo 2012 ήταν στις 7 Φεβρουαρίου, συναντηθήκαμε με τη 

συντονίστρια της Γραμμής Βοήθειας κ. Ηλιάδα Σπύρου, η οποία μοιράστηκε μαζί μας περισσότερες πληροφορίες για το Κυπριακό 

Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου και τις υπηρεσίες του.

του Βάσου Βασιλείου, Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Πληροφορικής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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κ. Σπύρου, μπορείτε να μας πείτε τους σκοπούς του Κυπρια-

κού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου;

Το Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου λειτουργεί στα 

πλαίσια του προγράμματος CyberEthics το οποίο έχει σαν στό-

χο την προώθηση της ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου για 

όλους τους κατοίκους του νησιού, επικεντρώνοντας σε θέματα 

πορνογραφίας, ρατσισμού, ξενοφοβίας, διακρίσεων (φύλου, 

θρησκείας, κλπ). 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν και κυβερνητικές υπηρεσίες, 

αλλά και άλλα κοινωνικά σύνολα με σκοπό την ευρύτερη δυ-

νατή επίδραση και τη δημιουργία των σωστών συμπεριφορών 

και νοοτροπίας δίνοντας έμφαση όχι μόνο στα αστικά κέντρα, 

αλλά και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Ποιοι οργανισμοί συμμετέχουν στο πρόγραμμα και πώς χρη-

ματοδοτείται;

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν το CNTI, το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, η CYTA, το  Olive Branch Foundation, και η Παγκύ-

πρια Συντονιστική Επιτροπή για την Ευημερία και Προστα-

σία των Παιδιών. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Safer 

Internet plus Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ποια η διαφορά μεταξύ του Ηotline & Ηelpline;

To Hotline είναι η γραμμή καταγγελιών όπου μπορεί κά-

ποιος να πάρει τηλέφωνο (στο 2267 4747) και να καταγγείλει 

κάτι ενοχλητικό που είδε στο διαδίκτυο (παιδική πορνογραφία, 

ρατσισμό, ξενοφοβία, παράνομο περιεχόμενο). Μπορεί επίσης 

να γίνει και online η καταγγελία συμπληρώνοντας μια αίτηση 

μέσω της ιστοσελίδας μας (www.cyberethics.info – Hotline). 

Το Helpline είναι μια γραμμή βοήθειας η οποία λειτουργεί 

καθημερινά, 3-5 το απόγευμα και 7-9 το βράδυ.  Λειτουργεί με 

τρεις τρόπους.  Κάποιος μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο 7000 

0116.  Μπορεί να στείλει email στο helpline@cyberethics.info 

και μπορεί να κάνει chat μέσω της ιστοσελίδας μας. Το Helpline 

παρέχει βοήθεια, πληροφορίες και στήριξη όσον αφορά θέμα-

τα του διαδικτύου.

Πόσα άτομα εργάζονται στο Helpline;

Έχουμε 7 άτομα εθελοντές ως λειτουργούς της γραμμής.

Το Hot Line έχει άλλη ομάδα ατόμων που το υποστηρίζει; 

Εργάζεται παρόμοιος αριθμός λειτουργών;

Είναι πιο λίγος ο αριθμός λειτουργών γιατί στο Hotline οι 

καταγγελίες γίνονται περισσότερο μέσω του διαδικτύου παρά 

τηλεφωνικώς.

Αν το περιεχόμενο είναι πορνογραφικό γενικής φύσης σας 

ενδιαφέρει;

Όχι, γιατί δεν είναι παράνομο. Η παιδική πορνογραφία, 

όμως,  είναι παράνομη.

Τι ενέργειες μπορείτε να κάνετε μετά από μια καταγγελία;

Η Γραμμή Καταγγελιών και η Γραμμή Βοηθείας έχουν στενή 

σχέση με το Tμήμα Hλεκτρονικού Eγκλήματος της αστυνομίας, 

έτσι ώστε όταν πάρουμε κάτι που θεωρείται παράνομο το πα-

ραπέμπουμε στην αστυνομία, στο συγκεκριμένο τμήμα. 

Η Γραμμή Καταγγελιών, Hotline, είναι κάτω από την ομπρέ-

λα της INHOPE. Το INHOPE περιλαμβάνει όλα τα Ηotlines που 

υπάρχουν παγκοσμίως και έχουν στενή συνεργασία μεταξύ 

τους. Αν λάβει πχ μια καταγγελία το Hotline που αφορά την Αγ-

γλία ή την Ελβετία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, τότε θα μπει στη 

βάση δεδομένων της INHOPE και θα σταλεί σ’ αυτή τη χώρα. 

Αν η ιστοσελίδα φιλοξενείται (είναι hosted) στην Κύπρο τότε θα 

αναλάβει το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος της αστυνομίας.

Πιθανόν, όσον αφορά την παιδική πορνογραφία να είναι εύκο-

λο να το αντιληφθούμε και να το καταγγείλουμε. Το ρατσισμό 

και την ξενοφοβία πώς μπορεί να τα αξιολογήσει κάποιος;

Εξαρτάται. Αν κάποια σελίδα πχ βρίζει αλλοδαπούς ή οτι-

δήποτε άλλο υπάρχει και είναι ξένο, τότε θεωρείται ρατσισμός. 

Τέτοια συμβάντα είναι ποιο συχνά σε blogs ή άλλα μέσα κοι-

νωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook) ή μέσω chat όπου κάποιος 

μπορεί να δέχτεί μαζικά ρατσιστική επίθεση ή απειλές.

Η Γραμμή Βοήθειας  
λειτουργεί καθημερινά από τις 

3μ.μ. - 5μ.μ.
7μ.μ. - 9 μ.μ.

και σαββατοκύριακα  
7μ.μ. - 9 μ.μ.

Όλα τα τηλεφωνήματα  
παραμένουν απόρρητα.
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Τι μέτρα μπορεί να λάβει το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-

τος γι’ αυτό; Είναι ποινικό αδίκημα;

Ναι. Υπάρχει νόμος που αφορά την ποινικοποίηση πράξεων 

ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω 

συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών. Συγκεκριμένα υπάρ-

χουν τρείς νομοθεσίες με βάση τις οποίες γίνονται καταγγελίες: 

Ο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Νόμος -138(ι)/2001, ο Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοι-

νωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος 112(ι)/2004 και 

ο Περί Πρόσθετου Πρωτοκόλλου κατά του Εγκλήματος Μέσω 

Διαδικτύου Νόμος 26(ιιι)/2004.

Είναι ανώνυμα τα τηλεφωνήματα που δέχεστε;

Ναι και στη Γραμμή Βοήθειας και στη Γραμμή Καταγγελιών.  

Απλά, στη Γραμμή Καταγγελιών έχεις την επιλογή να αφήσεις τα 

στοιχεία σου αν θέλεις ενημέρωση για την καταγγελία που έγινε.

To Ηotline ασχολείται καθόλου με θέματα που έχουν να κά-

νουν με Spam ηλεκτρονικά μηνύματα, ή άλλες επιθέσεις σε 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές;

Όχι, το Helpline ασχολείται μ’ αυτά τα θέματα.

Με τι φύσης θέματα ασχολείεται το Helpline;

Ασχολείται με θέματα όχι ιδιαίτερα τεχνικής φύσης. Προ-

σφέρει ενημέρωση και υποστήριξη σε διάφορες περιπτώσεις. 

Μπορεί κάποιο παιδί να έπεσε θύμα ηλεκτρονικής αποπλάνη-

σης και να θέλει κάπου να μιλήσει.  Δίνουμε πληροφορίες για 

αντιμετώπιση ή/και αποφυγή ηλεκτρονικής παρενόχλησης ή 

cyber-bullying. 

Απαντούμε και σε γεικές απορίες. Για παράδειγμα, κάποιος 

μπορεί να ρωτήσει το εξής:  «Άκουσα ότι κάποιος μπορεί να 

παρακολουθεί την κάμερά μου. Ισχύει;». 

Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι μόνο για παιδιά;

Όχι, είναι για όλους.

Οι λειτουργοί της Γραμμής Βοήθειας δίνουν και πρακτικές 

πληροφορίες, π.χ. να σταματήσει ο browser να μπαίνει σε 

συγκεκριμένες ιστοσελίδες;

Ναι.  Ας μιλήσουμε για το Facebook που είναι ένα πολύ 

ενδιαφέρον θέμα.  Μπορεί να μας ρωτήσουν πώς να αξιοποι-

ήσουν τα privacy settings τους για να είναι ασφαλείς, ή μπορεί 

κάποιος γονιός να ανησυχεί για το παιδί του και να μην ξέρει 

πώς να το προστατέψει και θέλει να μάθει τι πρέπει να κάνει γι’ 

αυτό.  Τότε μπορεί να πάρει τηλέφωνο.

Ποιος είναι ο όγκος των τηλεφωνημάτων/καταγγελιών που 

λαμβάνετε;

Μόλις ξεκίνησε η γραμμή το 2009 ήταν πάρα λίγα τα τηλε-

φωνήματα λόγω κυρίως της κυπριακής νοοτροπίας. Σταδιακά 

όμως αυτό αλλάζει και οι κόσμος παίρνει έστω και για την πιο 

μικρή απορία που έχει. Η γραμμή καταγγελίας λαμβάνει πάρα 

πολλές καταγγελίες.

Οι καταγγελίες προς την αστυνομία, αυξάνονται, μειώνονται 

μένουν οι ίδιες ή αλλάζει η μορφή;

Το 2009 οι καταγγελίες είχαν αυξηθεί στην παραγωγή παιδι-

κής πορνογραφίας γιατί υπήρχε ένα site στην Κύπρο. Εξαρτά-
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ται από την περίπτωση.  Άλλα στη γραμμή βοήθειας βλέπουμε 

αύξηση τω καταγγελιών λόγω του ότι περισσότερος κόσμος 

το μαθαίνει και απευθύνεται κοντά μας. Επίσης, αυξάνεται ο 

αριθμός γιατί τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα μικρά 

παιδιά χρησιμοποιούν τον υπολογιστή και συγκεκριμένα το 

Internet.

Υπάρχουν, συγκεκριμένα εργαλεία που προωθούνται από 

την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή για την Προστασία 

και Ευημερία των Παιδιών;  Δηλαδή κάποια προγράμματα 

ηλεκτρονικής φύσης;

Στην ιστοσελίδα μας, υπάρχουν διάφορα φίλτρα που μπο-

ρεί κάποιος να βάλει στον υπολογιστή του για να προστατεύ-

σει τα παιδιά του.  Αλλά, πάντοτε συμβουλεύουμε τους γονείς 

ότι δεν είναι αρκετό να βάλουν ένα φίλτρο και να θεωρούν ότι 

το παιδί τους είναι προστατευμένο. Θα πρέπει να έχουν μια 

καλή επικοινωνία με το παιδί, να συζητούν και να το ενημε-

ρώνουν ότι πρόκειται να βάλουν το φίλτρο. Να συμφωνήσουν 

μαζί και να θέσουν όρια όταν το παιδί είναι ακόμα μικρό.

Πώς ενημερώνεται το κοινό για τις δραστηριότητές σας;

Μέσω της Μονάδας Ενημέρωσης, στην οποία συμμετέ-

χουν όλοι οι οργανισμοί γίνονται παρουσιάσεις σε σχολεία, 

πανεπιστήμια, γονείς, και εκπαιδευτικούς, καθώς και εκειδι-

κευμάνα σεμινάρια και εργαστήρια. Οι συνεργάτες μας κάνουν 

παρουσιάσεις σε σχολεία, ενημερώσεις, προωθούν το φίλτρο 

προστασίας που έχουν.  Τώρα θα μας βοηθήσουν και στην 

εκπαίδευση που κάνουμε για γονείς. 

Διαφημίζετε κάπου τις υπηρεσίες σας;  Πως το μαθαίνει ο κό-

σμος; Τα παιδιά το μαθαίνουν από τα σχολεία όπου γίνονται 

τα σεμινάρια.  Οι γονείς και οι ενήλικες;

Από την τηλεόραση, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, στέλ-

νουμε δελτία τύπου στα ΜΜΕ. Μέσω των ΜΜΕ το μαθαίνουν 

οι γονείς και γενικά μέσω άρθρων που μπορεί να γράψουμε σε 

περιοδικά, εφημερίδες όπως είναι το Cosmopolitan, το Cyprus 

Mail και το Cyprus Weekly.

Πείτε μας και λίγα λόγια για τις εκδηλώσεις που έγιναν τη 

Μερα Ασφαλούς Διαδικτύου

Στις 7 Φεβρουαρίου διοργανώσαμε την Ημερίδα Ασφαλούς 

Διαδικτύου όπου έγινε ενημέρωση για το Κέντρο, τους στό-

χους και τις υπηρεσίες του. Το φετινό σλόγκαν ήταν «Ενώνο-

ντας γενεές».  Στόχος ήταν οι μικρότεροι να μάθουν στους με-

γαλύτερους πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο 

και οι μεγαλύτεροι να προσφέρουν τη σοφία που δεν έχουν οι 

μικρότεροι για να αποφέυγουν τα προβλήματα. Επίσης, έγιναν 

2 παζαράκια στα δύο μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα, ένα στη 

Λευκωσία και ένα στη Λεμεσό. Στις συγκεκριμένες δραστηρι-

ότητες ήταν μαζί μας η Microsoft, και το Τμήμα Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος της Αστυνομίας οι οποίοι προσέφεραν ενημερω-

τικό υλικό και πληροφορίες. Επίσης την Ημέρα Ασφαλούς Δια-

δικτύου έγινε και η παρουσίαση των τριών καλύτερων βίντεο 

που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού που προ-

κηρύχθηκε  για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές 

για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου με θέμα «Ανακαλύψτε 

τον ψηφιακό κόσμο μαζί… με ασφάλεια!»
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Τα διδακτορικά 

προγράμματα απο-

τελούν κατά τεκμή-

ριο την κορωνίδα 

των προγραμμάτων 

σπουδών που προ-

σφέρει ένα ακαδη-

μαϊκό ίδρυμα. Αυτά 

αντανακλούν όχι 

μόνο στον υποψή-

φιο και μελλοντικό 

διδάκτορα αλλά, 

κυρίως, στον επι-

βλέποντα καθηγητή, στην εξεταστική επιτροπή, στο τμήμα 

στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή και εν τέλει, στο 

ίδιο το πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοιτά κάποιος. Συνε-

πώς, η ποιότητα του πτυχίου και η επιτυχής έκβαση των σπου-

δών του υποψήφιου διδάκτορα αποτελεί ένα συνδυασμό των 

πιο πάνω εμπλεκόμενων παραγόντων σε διαφορετικό βαθμό 

και επίπεδο. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα νεαρό σε ηλικία πανεπιστή-

μιο, το οποίο αναμφίβολα έχει κάνει αρκετή πρόοδο στα λίγα 

χρόνια λειτουργίας του τόσο στον ερευνητικό τομέα όσο και 

στα προγράμματα διδασκαλίας του. Ο τομέας των διδακτορι-

κών σπουδών αναπτύχθηκε σχετικά αργοπορημένα (μάλλον 

δικαιολογημένα), αλλά πλέον έχει καθιερωθεί σε όλα τα Τμήμα-

τα του Πανεπιστημίου. Όπως το ίδιο το Πανεπιστήμιο υπερηφα-

νεύεται σε όλα τα δημόσια φόρα, η ποιότητα των πτυχίων που 

δίνει και ειδικότερα των διδακτορικών του είναι πολύ υψηλή.

Το καίριο ερώτημα, όμως, είναι το εξής: Πώς αντιμετωπίζονται 

οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου από το ίδιο το ίδρυμα 

το οποίο τους έχει δώσει το πτυχίο; Ποιες ευκαιρίες, δηλαδή, 

δίνονται στους αποφοίτους του για να αποδείξουν την αξία και 

τις ικανότητές που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους, πέρα από τις προσωπικές προσπάθειες που καταβάλλουν 

οι ίδιοι οι απόφοιτοι ξεχωριστά; Εδώ, κατά τη γνώμη μου, το σύ-

στημα πάσχει.

Το πρώτιστο που μπορεί να επισημανθεί προς απάντηση των 

πιο πάνω ερωτημάτων, είναι η υφέρπουσα αντίληψη, που τεί-

νει να γίνει επικρατούσα, ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου 

Κύπρου μειονεκτούν σε περίπτωση που/όταν διεκδικήσουν 

εκλογή στο ίδιο το ίδρυμα από το οποίο αποφοίτησαν, επειδή 

δεν έχουν αποφοιτήσει από κάποιο ίδρυμα του εξωτερικού! 

Αυτή η προσέγγιση, αν και δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί επει-

δή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση οποιουδήποτε λογικού 

ακαδημαϊκού ή άλλου πλαισίου, αποτελεί άτυπη πρακτική. Η 

δικαιολογία που προβάλλεται είναι ότι αυτός που αποφοιτά 

από ιδρύματα του εξωτερικού θα φέρει κάτι καινούριο στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτό όμως γιατί θεωρείται θέσφατο; 

Αποκλείεται, δηλαδή, ο απόφοιτος του Π.Κ. να μπορεί να προ-

σφέρει κάτι καινούριο και ο απόφοιτος από πανεπιστημιακά 

ιδρύματα του εξωτερικού να μην μπορεί; Υπάρχουν πάμπολ-

λα παραδείγματα αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου που 

έχουν αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες λόγω του ερευνητικού 

τους έργου οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη διάχυση της 

έρευνας πέραν της Κύπρου. Επομένως, θεωρώ ότι η πιο πάνω 

δικαιολογία είναι άδικη για τους αποφοίτους του κυπριακού 

δημόσιου πανεπιστημίου. 

Επιπλέον, ποια η ανάγκη και η αξία για το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου να έχει προγράμματα διδακτορικών σπουδών όταν το 

ίδιο που εκπαιδεύει τους φοιτητές του, δεν τους θεωρεί ικα-

νούς να εκλεγούν σε θέσεις σε αυτό; Ποια εικόνα παρουσιάζει 

το Πανεπιστήμιο όταν το ίδιο φαίνεται ότι δεν εμπιστεύεται 

τους αποφοίτους του και ποια μηνύματα περνά σε αυτούς και 

την κοινωνία για την ποιότητα των σπουδών του; Πιστεύω ότι 

με αυτή την άτυπη πρακτική το ίδιο το ίδρυμα απαξιώνει τον 

εαυτό του. Ο κάθε υποψήφιος για εκλογή στο Πανεπιστήμιο 

(όπως συμβαίνει στα πανεπιστήμια του εξωτερικού – αφού με 

αυτά γίνεται η σύγκριση) θα πρέπει να κρίνεται για την ποιό-

τητα του επιστημονικού και ερευνητικού του έργου και για τις 

ικανότητές του στη διδασκαλία και όχι να αποκλείεται επειδή 

δεν σπούδασε στο εξωτερικό. Ο αποκλεισμός υποψήφιων ακα-

δημαϊκών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με κριτήριο τη χώρα 

σπουδών, είναι ξεκάθαρα ένα μη ακαδημαϊκό κριτήριο για 

εκλογή σε μια ακαδημαϊκή θέση. Μια ποδοσφαιρική αναλογία 

είναι ίσως χρήσιμη εδώ. Η πιο πετυχημένη ομάδα στο κόσμο 

είναι αναμφισβήτητα η Barcelona. Με ποιο σύστημα λειτουρ-

γεί αυτή η ομάδα; Ακριβώς, στην ανάδειξη ποδοσφαιριστών 

εκ των έσω. Διότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται τόσο η 

ποιότητα όσο και η δική τους θεώρηση για το ποδόσφαιρο.

Υπάρχει, όμως, και ακαδημαϊκή αναλογία. Δύο από τα κορυ-

φαία πανεπιστήμια στον κόσμο, η Οξφόρδη και το Cambridge, 

δίνουν προτεραιότητα στους δικούς τους διδακτορικούς από-

φοιτους. Γιατί; Διότι τους έχουν εκπαιδεύσει οι ίδιοι, μέσα από 

ένα σύστημα στο οποίο έχουν οι ίδιοι εμπιστοσύνη.

Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ  οι απόφοιτοι του ΠΚ 

να έχουν προτεραιότητα ή να πλεονεκτούν έναντι άλλων απο-

φοίτων απλώς και μόνο επειδή είναι απόφοιτοι του οικείου 

πανεπιστημίου. Αλλά ούτε και να μειονεκτούν. Στο κάτω-κάτω, 

αν το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν θεωρεί τους αποφοίτους του 

ικανούς να εργοδοτηθούν και να διδάξουν στο ΠΚ τότε γιατί 

τους απονέμει τον τίτλο του διδάκτορα; 

Η απαξίωση του διδακτορικού του Πανεπιστημίου Κύπρου

του Γιάννου Κατσουρίδη, PhD, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Κύπρου 2009, katsouridesy@yahoo.com
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