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5 η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ
Ομιλητής της φετεινής ετήσιας διάλεξης εις

την ενημερώσει και προσωπικά για τα τελευταία

μνήμην Ντίνου Λεβέντη, η οποία διοργανώθηκε

δρώμενα στο κυπριακό.

κατά πέμπτη συνεχή χρονιά στις 7 Μαίου 2008,

Κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε στην

ήταν ο Επίτιμος Πρόεδρος του Πανεπιστημίου

εκδήλωση ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου

της Νέας Υόρκης Δρ. John Brademas. O ομιλητής

Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος,

ανέπτυξε το θέμα, Στοχασμοί για μια ζωή

επεσήμανε ότι ο Δρ. Brademas, «αποτελεί

αφιερωμένη στην Πολιτική και την Ακαδημία. O Δρ.

ένα ζωντανό παράδειγμα του τί μπορεί να

Brademas μίλησε, κυρίως, για την πολιτική του

δημιουργήσει το ελληνικό πνεύμα, όταν

δράση στα χρόνια της χούντας και της τουρκικής

απλώσει ελεύθερα τα φτερά του, χωρίς

Ο Δρ. John Brademas

εισβολής, καθώς μαζί με τον Paul Sarbanes ήταν

φοβίες και ανασφάλειες, χωρίς τείχη άμυνας

από τους πρωτεργάτες που πίεσαν για την επιβολή εμπάργκο

και περιχαράκωσης για προστασία της ταυτότητάς του, και

στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς της Τουρκίας από τις Η.Π.Α.

αλληλεπιδράσει δυναμικά με τον περιβάλλον του».

Ο Δρ. Brademas αναφέρθηκε επίσης στις τελευταίες

Την προσωπικότητα και το έργο του ομιλητή παρουσίασε

εξελίξεις στο κυπριακό και υποσχέθηκε να συνεχίσει να

ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών

διαφωτίζει τους πολιτικούς των Η.Π.Α επί του θέματος. Στο

Επιστημών Κυριάκος Δημητρίου, ο οποίος είπε ότι ο

πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι με την επιστροφή του στις Η.Π.Α θα

Δρ. Brademas ενσαρκώνει το ιδανικό του διανοουμένου

αποστείλει αντίγραφο της ομιλίας του στη Χίλαρι Κλίντον και θα

Συνεχίζεται στη σελίδα 16

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Με ιδιαίτερη επιτυχία

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου

πραγματοποιήθηκε η τελετή

Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος Α.

απονομής του Βραβείου του

Ζένιος, σε ομιλία του, αναφέρθηκε

Πανεπιστημίου Κύπρου για την

στο πολυσχιδές έργο του Ιδρύματος

προσφορά στην κοινωνία και τον

ARTos. «Όλο αυτό το κράμα

πολιτισμό κατά την οποίαν το

θεμάτων», είπε, «που άπτονται

βραβείο για το 2007 απονεμήθηκε

του οράματος και της αποστολής

στο πολιτιστικό και ερευνητικό

του πολιτιστικού και ερευνητικού

ίδρυμα ARTos.

ιδρύματος ARTos συνάδει άμεσα με τους στόχους που έχουμε

Στην τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε με κάθε

θέσει ως Πανεπιστήμιο: την προαγωγή των τεχνών και των

επισημότητα στις 28 Μαΐου 2008 στο Πανεπιστήμιο, τιμήθηκαν

γραμμάτων, τη διεξαγωγή έρευνας, τη διαφύλαξη και την

για τη δράση τους οι ιδρυτές του Ιδρύματος Αχιλλέας Κεντώνης

ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ανάπτυξη

και Μαρία Παπαχαραλάμπους, παρουσία μελών της Ειδικής

περιβαλλοντικής συνείδησης».

Επιτροπής Επιλογής, καθώς και εκπροσώπων των Σχολών

Ο Αχιλλέας Κεντώνης και η Μαρία Παπαχαραλάμπους

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Χρέη Τελετάρχη ανέλαβε ο

ευχαριστώντας το Πανεπιστήμιο για την ιδιαίτερη τιμή αναφέρθηκαν

Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κωνσταντίνος

στην αναγκαιότητα όπως η πολιτεία ενισχύσει εμπράκτως το έργο

Χριστοφίδης.
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ΝΕΑ

1 οσ διαγωνισμοσ ΑΕΙΦΟΡΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού

B2. Αναβάθμιση του Κυκλικού Κόμβου

προγράμματος LIFE Environment – SUSCON

Αγίου Αθανασίου Παρακαμπτηρίου

(Αειφόρος κατασκευή στο δημόσιο και

Λεμεσού.

ιδιωτικό τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης

Β3. Ανάπλαση Ακτής Ολυμπίων στη

Πολιτικής Προϊόντος) πραγματοποιήθηκε
από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και

Λεμεσό.
Β4. Ανάπλαση Πυρήνα Καλοπαναγιώτη /

Μηχανικών Περιβάλλοντος σε συνεργασία

Αναβάθμιση Προσόψεων.

με το ΕΤΕΚ και την εταιρεία Cybarco
PLC, ο πρώτος διαγωνισμός αειφόρου

Η Επιτροπή αποφάσισε να μην
απονείμει πρώτο βραβείο στην Κατηγορία
Α’ και να απονείμει δεύτερο βραβείο στο

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απο

κτήριο των Νέων Κεντρικών Γραφείων της

κατασκευαστικής δραστηριότητας στην

τελούμενη από τους, κ. Χ. Θεοδώρου

ΑΗΚ στο Στρόβολο. Δεν θα απονεμηθεί

Κύπρο με καταληκτική ημερομηνία

- Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου,

τρίτο βραβείο.

υποβολής την 30η Ιανουαρίου του 2008.

κ. Μ. Ιωνά - Τμήμα Δημοσίων

Για την Κατηγορία Β’ επίσης

Στον εν λόγω διαγωνισμό

Έργων, Δρα Δ. Κάσινο - Τμήμα

αποφασίστηκε να μην απονεμηθεί

διαγωνίστηκαν τα πιο κάτω έργα για την

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

πρώτο βραβείο και το δεύτερο βραβείο

Κατηγορία Α’ – Κτήριο:

Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Κύπρου,

να απονεμηθεί εξίσου στο έργο Ριζική

Α1. Νέα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ στο

κ. Ι. Κωνσταντινίδου - Υπηρεσία

Βελτίωση του Δρόμου Πλατρών -

Περιβάλλοντος, κ. Στ. Μαρκίδη -

Προδρόμου, Φάση Β’ και στο έργο

Στρόβολο.
A2. Βιοκλιματική Κατοικία Μιχάλη και

Σύνδεσμος Πολιτικών Μηχανικών και

Αναβάθμιση του Κυκλικού Κόμβου Αγίου

Μαρίας Ιακωβίδη στη Λεμεσό.

Αρχιτεκτόνων Κύπρου, κ. Π. Νικολαϊδη -

Αθανασίου - Παρακαμπτήριου Λεμεσού.

A3. Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου,

Τρίτο βραβείο αποφασίστηκε να δοθεί στο

κ. Π. Πουλουπάτη - Υπηρεσία Ενέργειας,

έργο Ανάπλαση Πυρήνα Καλoπαναγιώτη /

κ. Έ. Σοφοκλέους ΕΤΕΚ,

Αναβάθμιση Προσόψεων.

Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Για την Κατηγορία Β’: Έργο Υποδομής/
Διάπλασης Εξωτερικών Χώρων

κ. Μ. Φωκά Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής

διαγωνίστηκαν τα εξής έργα:

Πανεπιστημίου Κύπρου, αφού αξιολόγησε

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη,

B1. Ριζική Βελτίωση του Δρόμου

όλα τα έργα συνήλθε στις 24 Μαρτίου

3 Ιουνίου 2008 στη Δημοσιογραφική

2008 και κατέληξε στις βραβεύσεις.

Εστία στη Λευκωσία.

Πλατρών – Προδρόμου, Φάση Β’.

Η τελετή Απονομής

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Επιταγή ύψους 16.708,60 Ευρώ παρέδωσε στις 11 Απριλίου

μισθού τους, ώστε να συνδράμουν στον έρανο που διεξήχθη από

2008, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου στον εξοχότατο πρέσβη

το Πανεπιστήμιο. Όπως ελέχθη σε επικοινωνία του Αντιπρύτανη

της Ελλάδος κ. Δημήτριο Ράλλη συμβάλλοντας στην οικονομική

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων με τον πρέσβη αμέσως μετά την

ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές του περασμένου

πυρκαγιά, «Εις ένδειξη συμπαράστασης προς τον Ελληνικό λαό, το

καλοκαιριού στην Ελλάδα. Τα μεγάλο αυτό χρηματικό

Πανεπιστήμιο θα επιδιώξει να συνδράμει στην ανοικοδόμηση ενός

ποσό προήλθε από την ευαισθητοποίηση των μελών της

σχολείου στο νομό Ηλείας», κάτι το οποίο καθίσταται τώρα εφικτό,

πανεπιστημιακής κοινότητας, που έδωσαν οδηγίες για αποκοπή του

αφού η εν λόγω προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία.

Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
Αρχείο με ψηφιακούς δίσκους τηλεοπτικών εμφανίσεων

εμφανίσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά με προσωπικό μήνυμα

του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και με παρουσιάσεις

στα εκάστοτε μέλη του προσωπικού, ενώ στο μέλλον θα

του Πανεπιστημίου δημιούργησε το Γραφείο Επικοινωνίας του

κοινοποιούνται στην πανεπιστημιακή κοινότητα μέσω του

Πανεπιστημίου. Το Αρχείο- στο παρόν στάδιο-αποτελείται από

εβδομαδιαίου ενημερωτικού δελτίου που θα αναλάβει να

116 ψηφιακούς δίσκους και 528 εμφανίσεις και καλύπτει τη

αποστέλλει το Γραφείο Επικοινωνίας.

χρονική περίοδο Ιαν. 2003 - Ιαν. 2008.
Σημειώνεται ότι από τον Ιανουάριο του 2008 οι τηλεοπτικές

Πληροφορίες: κ. Κατερίνα Νικολαϊδου - Πιετρόνι,
τηλ. 2289 4367, ηλ. διεύθυνση: katerina@ucy.ac.cy
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ 3 ΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
IEEE XTREME
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν

των συμμετεχόντων στο πεδίο του

διαπιστώνουμε ότι η επιτυχία δεν

προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολο

καθορίζεται ούτε από το μέγεθος

γιστών. Ο διαγωνισμός είχε διάρκεια

ούτε από την ιστορία ενός

Δήμος Παύλου: Είναι τελειόφοιτος

Πανεπιστημίου.

του Τμήματος Πληροφορικής του

Το IEEE (Institute of

Πανεπιστημίου Κύπρου και έχει

Electrical and Electronics

εξασφαλίσει θέση για διδακτορικές

Engineers) ιδρύθηκε το 1963

σπουδές σε κορυφαίο ευρωπαϊκό

με σκοπό την ανάπτυξη της

πανεπιστήμιο. Ερευνητικά έχει

τεχνολογίας στο πεδίο της

ασχοληθεί με μοντέλα παράλληλου

επιστήμης της Ηλεκτρολογίας

προγραμματισμού.

και της Ηλεκτρονικής.
Μάριος Νικολαΐδης: Είναι τελειό

Έκτοτε έπαιξε καθοριστικό
ρόλο στην προώθηση ερευνητικών

24 ωρών και αφορούσε προβλήματα

φοιτος του Τμήματος Πληροφορικής

προγραμμάτων και την εκμετάλλευση

θεωρητικού όσο και πρακτικού

του Πανεπιστημίου Κύπρου και

των αποτελεσμάτων τους. Σήμερα το

ενδιαφέροντος. Και στις δύο χρονιές στο

θα συνεχίσει τις σπουδές του ως

IEEE αριθμεί πάνω από 360 χιλιάδες μέλη

διαγωνισμό έλαβαν μέρος ομάδες από

διδακτορικός φοιτητής σε κορυφαίο

σε περισσότερες από 175 χώρες.  

περισσότερες από 30 χώρες.

πανεπιστήμιο των ΗΠΑ. Στο πλαίσιο

Μαζί με το ACM (Association

της διπλωματικής του εργασίας

Στην Κύπρο, μια μικρή χώρα,

of Computer Machinery), το IEEE

το Τμήμα Πληροφορικής του

ασχολήθηκε με μοντέλα παράλληλου

θεωρείται ο κορυφαίος οργανισμός

Πανεπιστημίου έχει ιστορία μόλις 15 ετών

προγραμματισμού.

στο ερευνητικό πεδίο που

αλλά καταφέρνει να έχει μια ομάδα που

πραγματεύεται η Πληροφορική. Στα

καταλαμβάνει την 3η θέση παγκόσμια

Κυριάκος Σταύρου: Είναι αριστούχος

πλαίσια αυτής της δραστηριότητάς

τόσο στο διαγωνισμό του 2007 όσο

του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα

του, το IEEE, τα δύο προηγούμενα

και σε αυτόν του 2008. Η ομάδα αυτή

νικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ

χρόνια διοργάνωσε τον παγκόσμιο

αποτελείται από τους, Μάριο Νικολαΐδη,

τεχνείου Αθηνών. Σήμερα είναι

διαγωνισμό προγραμματισμού ο οποίος

Δήμο Παύλου και Κυριάκο Σταύρου.  

Υποψήφιος Διδάκτορας στο τμήμα

τιτλοφορήθηκε IEEE Xtreme.

Η Κύπρος και το Πανεπιστήμιο δεν

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου

είναι, και ίσως να μην γίνει ποτέ το κέντρο

Κύπρου με τις ερευνητικές του δραστη

συμμετοχής τριμελείς ομάδες φοιτητών

της γης, μπορεί όμως να κοιτάζει ψηλά

ριότητες να επικεντρώνονται στο πεδίο

από ολόκληρο τον κόσμο. Κύριος στόχος

γιατί πολλοί θα κάνουν ότι μπορούν για

της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.

του διαγωνισμού ήταν η αξιολόγηση

να το ανεβάσουν εκεί που του αξίζει.

Στο διαγωνισμό είχαν δικαίωμα

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα,

του Πανεπιστημίου στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βοηθών

5 Μαΐου 2008, εκδήλωση προς τιμήν του Γραμματειακού

Διοίκησης Χρύσω Γεωργίου, Αντζελα Σιεκέρσαββα και Ελένη

Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η εκδήλωση

Χριστάκη. Ομιλήτρια της φετινής εκδήλωσης ήταν η

έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Ημέρας Βοηθών Διοίκησης,

κ. Στέλλα Κυριακίδου, Πρόεδρος της Europa Donna Κύπρου.

η οποία έχει ως στόχο την έκφραση εκτίμησης και

Η Europa Donna Κύπρου είναι μέλος της Ευρωπαϊκής

αναγνώρισης της πολύτιμης εργασίας και προσφοράς των

Ομοσπονδίας Europa Donna, την ευρωπαϊκή οργάνωση για

γραμματέων, που σήμερα καλούνται Βοηθοί Διοίκησης.

την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Η αλλαγή αυτή στον τίτλο των γραμματέων, αποτέλεσε

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου

φυσικό επακόλουθο της επαγγελματικής τους πορείας

Κύπρου, Καθηγητής Σταύρος Ζένιος και παρευρέθηκαν, μεταξύ

καθώς και του όλο και πιο απαιτητικού εργασιακού

άλλων, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, κ. Ανδρέας

περιβάλλοντος που καλούνται να αντιμετωπίσουν

Χριστοφίδης καθώς και Προϊστάμενοι των Διοικητικών

καθημερινά. Την εκδήλωση διοργάνωσαν οι εκπρόσωποι

Υπηρεσιών.
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Tο Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης
(ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) διοργάνωσε εκπαιδευτικό
σεμινάριο με τίτλο, Using Learning Design

διδακτικής και χρήσης της τεχνολογίας

και εξέτασε τις προσδοκίες τους για το

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

σεμινάριο.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου ήταν

Η δεύτερη μέρα ήταν περισσότερο

as an Approach to Creating New and

εντατικό και κάλυψε περισσότερες

πρακτική καθώς με διάφορες

Innovative Learning Activities μέσα στο

από 10 ώρες εκπαίδευσης. Κατά την

δραστηριότητες οι συμμετέχοντες

πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει

πρώτη μέρα η εκπαιδεύτρια έκανε

είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το

προς τους διδάσκοντες

Compendium LD και άλλα

του Πανεπιστημίου μας.

τεχνολογικά εργαλεία που

Το σεμινάριο, το οποίο

χρησιμοποιούνται για σκοπούς

έλαβε χώρα από τις 7-8

τηλεμάθησης. Το υλικό του

Απριλίου 2008, εγκρίθηκε για

σεμιναρίου βρίσκεται στην

επιχορήγηση από την Αρχή

ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Το

Ανάπτυξης Ανθρώπινου

σεμινάριο παρακολούθησαν

Δυναμικού Κύπρου.

συνολικά 19 διδάσκοντες από

Το σεμινάριο

διάφορα τμήματα.

παρουσίασε η Καθηγήτρια

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. στεγάζεται

Τηλεμάθησης Gráinne

στο Κτήριο Αθηνά, Λεωφ.

Conole του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

μια σύντομη εισαγωγή στον τομέα

Αγλαντζιάς 12, Μεσόροφος, τηλ:

Τεχνολογίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

του Learning Design και αναφέρθηκε

2233 5077 εσωτ. 28. Για περισσότερες

του Ηνωμένου Βασιλείου. Η επιλογή

σε διάφορα τρέχοντα ερευνητικά

πληροφορίες επισκεφτείτε την

της εκπαιδεύτριας έγινε με γνώμονα

προγράμματα του τομέα αυτού.

ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση http://

την πολυετή της εμπειρία σε θέματα

Συνομίλησε με τους συμμετέχοντες

www.ucy.ac.cy/~kedima.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
«Καλύτερες σταδιοδρομίες και

ανταγωνιστικών διαδικασιών

• την ικανοποίηση των αναγκών

περισσότερη κινητικότητα: μια ευρωπαϊκή

προσλήψεων στον δημόσιο τομέα

κοινωνικής ασφάλισης και

σύμπραξη για τους ερευνητές» είναι

παραμένει περιορισμένη. Οι νέοι

συμπληρωματικής συνταξιοδότησης

ο τίτλος της νέας ανακοίνωσης

ερευνητές απασχολούνται συνήθως

των διακινούμενων ερευνητών·

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που

βάσει βραχυχρόνιων συμβάσεων, ενώ

δημοσιεύθηκε στις 23 Μαΐου 2008.

η επαγγελματική ανέλιξη βασίζεται

Η Επιτροπή προτείνει μια σύμπραξη

στην αρχαιότητα και όχι στις επιδόσεις.

με τα κράτη μέλη με σκοπό να

Πολλοί ερευνητές επίσης λαμβάνουν

δεξιοτήτων των ερευνητών και της

διασφαλισθεί η διαθεσιμότητα επαρκών

παραδοσιακή ακαδημαϊκή κατάρτιση η

ικανότητάς τους να μετατρέπουν

ανθρώπινων πόρων για τη διατήρηση

οποία δεν τους προσφέρει τα κατάλληλα

τη γνώση σε αποτελέσματα, μεταξύ

και την ενίσχυση της συμβολής της

εφόδια για να ανταποκριθούν στις

άλλων με την ενίσχυση των δεσμών

επιστήμης και της τεχνολογίας σε μια

ανάγκες της βιομηχανίας.

μεταξύ των πανεπιστημίων και των

ευρωπαϊκή οικονομία της γνώσης.

Όπως προτείνει η Επιτροπή, η

• την παροχή ελκυστικών συνθηκών
απασχόλησης και εργασίας·

• τη διασφάλιση της επάρκειας των

επιχειρήσεων.

Παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες,

εν λόγω σύμπραξη θα πρέπει να

όπως η Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή

συνοδεύεται από δέσμευση επίτευξης,

και ο Κώδικας Δεοντολογίας για την

μέχρι τα τέλη του 2010, ταχέων και

Λειτουργός, Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου,

Πρόσληψη Ερευνητών, η προτεινόμενη

μετρήσιμων βημάτων προόδου προς:

Avenue d’Auderghem 22-28, B-1040

σύμπραξη θα συμβάλει στη δημιουργία

• το συστηματικό άνοιγμα, εκ μέρους

Βρυξέλλες, τηλ.: +32 (0) 2 238 10 44,

Πληροφορίες: Ροζμαρί Στρεβινιώτη,

μιας πραγματικά ευρωπαϊκής αγοράς

των ερευνητικών οργανισμών, των

τηλεομοιότυπο: +32 (0) 2 740 27 20,

εργασίας για τους ερευνητές.

διαδικασιών πρόσληψης σε όλους

ηλ. διεύθυνση:

τους ευρωπαίους ερευνητές·

strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy

Σε πολλά κράτη μέλη, η εφαρμογή
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ΕΡΕΥΝΑ

ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Το ΚΟΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία

Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας έχει

κυπριακής οικονομίας.

RAI Consultants Public Ltd, θα διεξάγει

σχεδιαστεί για τη συλλογή πληροφοριών

από το Μάιο του 2008 μέχρι τον Απρίλιο

αναφορικά με την κατάσταση της

πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του

του 2011 τις Έρευνες Οικονομικής

οικονομίας στις χώρες-μέλη της

εξωτερικού (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Συγκυρίας για την Κύπρο, που

Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις

Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης,

αποτελούν μέρος του εναρμονισμένου

υποψήφιες για ένταξη χώρες, ώστε

Wageningen University, Swedish

προγράμματος Ερευνών Οικονομικής

να διευκολύνεται η σύγκριση των

University of Agricultural Sciences,

Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

οικονομικών κύκλων μεταξύ των χωρών

INRA, University of Wales Aberystwyth,

(Joint Harmonised European Union

για τους σκοπούς της Οικονομικής και

Instituto Nacional de Recursos

Programme of Business and Consumer

Νομισματικής Ένωσης. Τα στοιχεία

Biologicas, University of National

Surveys). Η χρηματοδότηση της έρευνας,

των Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας

and World Economy and Agricultural

ύψους €241.330 το χρόνο, προέρχεται

για την Κύπρο θα χρησιμοποιούνται

Economics Research Institute) θα

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το

ως εισροή σε διάφορες έρευνες του

διεξάγει έρευνα από το Φεβρουάριο

Υπουργείο Οικονομικών. Οι Έρευνες

ΚΟΕ. Για παράδειγμα, τα στοιχεία θα

του 2008 μέχρι τον Ιανουάριο του

Οικονομικής Συγκυρίας καταγράφουν

χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή

2011, σχετικά με τη χρήση των

τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες

μοντέλου για τον υπολογισμό

μικροβιοκτόνων στην παραγωγή

επιχειρηματιών και νοικοκυριών σχετικά

βραχυπρόθεσμων προβλέψεων

προϊόντων και τις οικονομικές τους

με την παραγωγή, την κατανάλωση, τις

διαφόρων μακροοικονομικών

επιπτώσεις. Η χρηματοδότηση του

τιμές, την απασχόληση κ.λπ. Οι Έρευνες

μεταβλητών και στην ανάλυση των

ερευνητικού προγράμματος, που έχει

διεξάγονται στους τομείς Μεταποίησης,

οικονομικών κύκλων. Απώτερος στόχος

τίτλο “TeamPest”, προέρχεται από το 7ο

Κατασκευών και Λιανικού Εμπορίου

του ΚΟΕ είναι η διάχυση έγκαιρων

Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής

καθώς και σε νοικοκυριά, σε μηνιαία

και αξιόπιστων πληροφοριών για την

Ένωσης· ο προϋπολογισμός του ΚΟΕ

και τριμηνιαία βάση. Το πρόγραμμα

κατάσταση και τις προοπτικές της

ανέρχεται σε €242.080.

Επίσης το ΚΟΕ, σε συνεργασία με

ΣΥΝΕΔΡΙΑ • ΗΜΕΡΙΔΕΣ • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Με τη συμμετοχή του Προέδρου

Πηλείδης και ο Πρόεδρος της Ένωσης

του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού

Συντακτών Ανδρέας Καννάουρος.

και τέως Πρύτανη του Πανεπιστημίου

Το κοινό είχε την ευκαιρία να

Αθηνών Καθηγητή Γεώργιου

παρακολουθήσει μια εξαιρετικά

Μπαμπινιώτη, εγκαινιάστηκε η πρώτη

ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από

από μια σειρά κοινών εκδηλώσεων

τις προκλήσεις τις οποίες τα Ανώτατα

του Πανεπιστημίου Κύπρου με

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καλούνται να

την Ένωση Συντακτών. Η ανοικτή

αντιμετωπίσουν στην εποχή μας. Ο

συζήτηση με θέμα «Πανεπιστήμιο και

Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι, κατά την

Κοινωνία: η προσφορά των Ανώτατων

άποψή του, όλη η Κύπρος θα πρέπει να

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο

γίνει ένα πανεπιστήμιο. «Ο μόνος τρόπος

κοινωνικό σύνολο» πραγματοποιήθηκε

για να έχουμε πανεπιστήμια πρώτης

την Τετάρτη, 16 Απριλίου 2008, στην

Γεώργιος Μπαμπινιώτης και η

γραμμής που θα αλληλεπιδρούν με την

Πανεπιστημιούπολη.

εκπρόσωπος της Φοιτητικής Ένωσης

κοινωνία», είπε, «είναι να δημιουργήσουμε

Πανεπιστημίου Κύπρου Νατάσα

μια μεγάλη ακαδημαϊκή, ερευνητική

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

Ευαγγέλου. Συντονιστές της εκδήλωσης

κοινότητα, η οποία θα εισάγει χρήματα

Ανδρέας Δημητρίου, ο Πρόεδρος

ήταν οι δημοσιογράφοι Κορνήλιος

και θα δημιουργεί θέσεις εργασίας ούτως

της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής

Χατζηκώστας και Χρύσανθος

ώστε να παράγεται πολιτική και πλούτος

Νίκος Τορναρίτης, ο Πρύτανης του

Χρυσάνθου. Χαιρετισμούς απηύθυναν

που να τροφοδοτεί την κοινωνία με

Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής

ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του

ευημερία και ιδέες».

Σταύρος Α. Ζενιος, ο Καθηγητής

Πανεπιστημίου Κύπρου Φειδίας

Εισηγητές στη συζήτηση ήταν ο

Συνεχίζεται στη σελίδα 16
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Η ΣΟΦΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΣΚΟΤ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Στις 27 Μαΐου 2008 μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας
και φίλοι του Πανεπιστημίου Κύπρου ανταποκρίθηκαν στην

Πολυτεχνικής Σχολής στο Συμβούλιο για θέματα αποφοίτων.
Μέγας χορηγός της εκδήλωσης ήταν η

πρόσκληση του Γραφείου Αποφοίτων και παρευρέθηκαν στην

PricewaterhouseCoopers και χορηγοί το Πρόγραμμα ΜΒΑ του

επίσημη παρουσίαση της μασκότ του Πανεπιστημίου.

Πανεπιστημίου Κύπρου, η Coca Cola, και το Shark energy drink.

Η εκδήλωση περιελάμβανε τη βράβευση των νικητών
του διαγωνισμού για το σχεδιασμό της μασκότ, έκθεση όλων

Χορηγός επικοινωνίας ήταν η εφημερίδα Πολίτης.
Το σχέδιο της μασκότ που επιλέγηκε κατόπιν ηλεκτρονικής

των σχεδίων που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό και πάρτι με

ψηφοφορίας από την πανεπιστημιακή κοινότητα είναι η Σοφία

εδέσματα, ποτά, και μουσική από DJ. Τη βράβευση πλαισίωσε

η μέλισσα και οι δημιουργοί της είναι οι Δέσποινα Μιχαήλ, Νίκη

ο Χορευτικός Όμιλος του Πανεπιστημίου Κύπρου, τα μέλη του

Παπαδοπούλου, και Χαρά Παπαδοπούλου. Το εν λόγω σχέδιο

οποίου ξεσήκωσαν το κοινό με τις χορευτικές τους φιγούρες

έχει προωθηθεί σε επαγγελματία σχεδιαστή για τις απαραίτητες

και τη ζωντάνιά τους. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην

σχεδιαστικές αναβαθμίσεις και θα χρησιμοποιηθεί στην τελική

Αίθουσα Τελετών και τα βραβεία επέδωσαν στους νικητές ο

του μορφή σε προϊόντα που θα παραχθούν για λογαριασμό του

Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, Πρύτανης του Πανεπιστημίου

Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και σε έντυπο υλικό.

και ο κ. Ευγένιος Ευγενίου, Μέλος του Δ.Σ. και επικεφαλής του

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αποσπάσματα από

τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού των PricewaterhouseCoopers.

την εκδήλωση καθώς και φωτογραφίες στην ιστοσελίδα του

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Λέκτορας του Τμήματος

Γραφείου Επικοινωνίας: http://www.pr.ucy.ac.cy.

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,
κ. Δημήτρης Βαμβάτσικος, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το
Γραφείο Αποφοίτων στο τηλ. 2289 4347.
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3 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ GRONEN ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έληξαν την περασμένη εβδομάδα

από πολλαπλές επιστημονικές οπτικές

απόδοσης των επιχειρήσεων.

οι εργασίες του κορυφαίου 3ου

γωνίες. Επιδίωξη του Συνεδρίου ήταν

Διεθνούς Συνέδριου GRONEN (Group

η περαιτέρω προώθηση της μελέτης

που παρουσιάστηκαν τεκμηριώνουν

on Organizations and the Natural

των αλληλεπιδράσεων μεταξύ ατόμων,

τη σύνδεση μεταξύ αειφόρων

Environment) με θέμα: Οργανισμοί

οργανισμών και θεσμών από τη μια

επιχειρηματικών πρακτικών και

και Φυσικό Περιβάλλον, το οποίο

και του φυσικού περιβάλλοντος από

της απόδοσης των επιχειρήσεων

οργανώθηκε από το Τμήμα Δημόσιας

την άλλη σε τοπικό, περιφερειακό και

(χρηματοοικονομική απόδοση και

Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

παγκόσμιο επίπεδο.

ικανοποίηση πελατών και μετόχων)

και το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Παν

Τα πορίσματα του συνεδρίου

Τέλος, τα ερευνητικά αποτελέσματα

και το γεγονός ότι η εθελοντική

επιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία από

αναδεικνύουν την αναγκαιότητα

υιοθέτηση περιβαλλοντικών προτύπων

τις 29 - 30 Μαΐου 2008. Χαιρετισμό στο

που υπάρχει η έρευνα στην αειφόρο

από τους οργανισμούς σε διάφορες

παγκοσμίου ενδιαφέροντος Συνέδριο

διοίκηση των επιχειρήσεων να καλύπτει

επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορεί

της GRONEN, έκανε ο Πρύτανης του

όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων

να σηματοδοτήσει τη δέσμευση των

Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής

τους: από την εξασφάλιση των πρώτων

επιχειρήσεων στην αειφορία ή βιώσιμη

Σταύρος Α. Ζένιος, ενώ κύριοι ομιλητές

υλών μέχρι την χρήση των προϊόντων

ανάπτυξη.

ήταν οι διακεκριμένοι καθηγητές, Stuart

που παράγουν από τους καταναλωτές

Hart του Πανεπιστημίου Cornell και Aleda

αλλά και το πώς διαχειριζόμαστε αυτά

απασχόλησαν το Συνέδριο καλύπτουν

Roth του Πανεπιστημίου Clemson των

τα προϊόντα στο τέλος της χρήσιμης

όλο το φάσμα των επιχειρησιακών

ΗΠΑ.

ζωής τους. Προς αυτή την πορεία,

δραστηριοτήτων, από τη βιομηχανία

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος

Οι αειφόρες πρακτικές που

τα ερευνητικά αποτελέσματα που

μέχρι τον τομέα των υπηρεσιών

ακαδημαϊκοί και ερευνητές από την

παρουσιάστηκαν επισημαίνουν τον

(π.χ., στον τραπεζικό τομέα

Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, οι

καθοριστικό ρόλο που έχουν τα στελέχη

ιδιαίτερη σημασία προσελκύουν οι

οποίοι μελετούν επισταμένα τη σχέση

των επιχειρήσεων και τα διοικητικά τους

δανειοδοτικές πρακτικές τραπεζών

μεταξύ επιχειρήσεων και φυσικού

συμβούλια στη λήψη περιβαλλοντικά

όπου ένας σημαντικός παράγοντας

περιβάλλοντος και οι οποίοι ανάλυσαν

υπεύθυνων στρατηγικών αποφάσεων,

κατά την αξιολόγηση δανείων είναι οι

σε βάθος την αειφόρο (βιώσιμη)

τονίζουν τη σημασία ανάπτυξης

περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου

διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων,

διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και

η της επιχείρησης).

θέμα ύψιστης σημασίας για την

κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση

Κύπρο και γενικότερα την παγκόσμια

και υιοθέτηση αποτελεσματικών

θα οργανωθεί από το Πανεπιστήμιο

κοινότητα.

περιβαλλοντικών πρακτικών και την

του Άμστερνταμ κατά το 2010. Για τα

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στο

Το επόμενο συνέδριο GRONEN

καταλυτική σημασία του ρυθμιστικού

πορίσματα του συνεδρίου αποτείνεστε

ευρύ θέμα της “αειφόρου (βιώσιμης)

και θεσμικού πλαισίου σε τοπικό και

στον κ. Γ. Κασίνη, Αναπληρωτή

διοίκησης και διεπιστημονικής έρευνας”

διεθνές επίπεδο στην βελτίωση της

Καθηγητή του Τμήματος ΔΔΕ,

δίνοντας έμφαση στην ανάλυσή του

περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και

kassinis@ucy.ac.cy.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ERASMUS
Το 4ο Ετήσιο Συνέδριο του
European Association of ERASMUS

ERASMUS και άλλοι αξιωματούχοι.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου

την παρουσίαση, «First Year Experiences
with ERASMUS Staff Placements at the

Coordinators (EAEC) ERACON 2008

εκπροσωπήθηκε στο ERACON 2008 από

University of Cyprus», και έλαβε μέρος

πραγματοποιήθηκε στη Λισσαβόνα

τον Πρόεδρο του EAEC Δρα Γρηγόρη

στην Έκθεση “GO-Exchange Fair”, η

(8-10 Μαίου 2008), σε συνεργασία με

Μακρίδη, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας

οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του

το ISCTE/Lisbon University Institute και

Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, ο

Συνεδρίου και βοήθησε στην ανάπτυξη

το Instituto Polytechnico de Portalegre.

οποίος προήδρευε της Οργανωτικής

νέων διμερών συνεργασιών για

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 355

Επιτροπής του Συνεδρίου, καθώς

ανταλλαγές προσωπικού και φοιτητών,

σύνεδροι από 25 χώρες. Στο συνέδριο

και από την Εκτελεστική Γραμματέα

πάντοτε στο πλαίσιο του προγράμματος

συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της

του EAEC κ. Έλενα Αυγουστίδου-

ERASMUS.

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ Εκπαίδευση

Κυριάκου, Υπεύθυνη του Τομέα

και Πολιτισμός) και εκπροσωπήθηκαν

Διεθνών Σχέσεων της ΥΕΔΣ και την κ.

ERACON 2009, θα πραγματοποιηθεί

τοπικοί παράγοντες όπως το Υπουργείο

Έμμα Ζένιου, Υπεύθυνη του Γραφείου

στην Κύπρο στις 29/4 -3/5 2009, στο

Παιδείας της Πορτογαλίας, το Δημαρχείο

Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών

οποίο ο αριθμός των πανεπιστημίων

της Λισσαβόνας, η Εθνική Αρχή Δια

Προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο

που θα εκπροσωπηθούν αναμένεται να

Βίου Μάθησης και του Προγράμματος

Κύπρου συμμετείχε στο Συνέδριο με

ξεπεράσει τα 300.

Το 5ο Ετήσιο Συνέδριο του EAEC,

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη, 30 Απριλίου 2008, στο
κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας,

μεταπτυχιακοί φοιτητές και πτυχιούχοι του

ερωτικές και πολιτικές περιπέτειες του

Πανεπιστημίου Κύπρου.

σημαντικότερου Βασιλιά του κυπριακού

Το έργο αποτελεί δραματική

ρηγάτου, του Πέτρου Α’ Λουζινιανού

στο πλαίσιο του Δ’ Κυπρολογικού

διασκευή μεγάλου μέρους της

Συνεδρίου, η παράσταση του Θεατρικού

«Εξήγησις της γλυκείας Χώρας Κύπρου,

Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου

η οποία λέγεται Κρόνικα, τουτέστιν

περιέχει πολλές δραματικές σκηνές

Κύπρου, Το Χρονικό της Κύπρου του

Χρονικόν», του Κύπριου μεσαιωνικού

υψηλής ποιότητας που, σε ορισμένα

Λεόντιου Μαχαιρά. Την παράσταση

χρονικογράφου Λεόντιου Μαχαιρά.

σημεία, θυμίζουν τη δραματουργική

παρακολούθησαν οι σύνεδροι που

Το Χρονικό της Κύπρου του Λεόντιου

(1329-1369 μ.Χ.).
Το κείμενο, μολονότι αφηγηματικό,

τέχνη του Σαίξπηρ.

συμμετείχαν στο Κυπρολογικό Συνέδριο

Μαχαιρά (± 1360-1432 μ.Χ.) είναι το

καθώς και το θεατρόφιλο κοινό. Το έργο

σημαντικότερο κείμενο της μεσαιωνικής

δεξίωση εκ μέρους της Πρυτανείας του

ανεβάστηκε σε δραματική διασκευή

κυπριακής γραμματείας. Γραμμένο

Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Αρχοντικό

και σκηνοθεσία του Μιχάλη Πιερή,

στην ομιλουμένη κυπριακή μεσαιωνική

της Αξιοθέας, έδρα του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. ,

μουσική του Ψαραντώνη και σύνθεση

διάλεκτο, αναφέρεται στην ιστορική

όπου ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών

χορικών και τραγουδιών του Ευαγόρα

τύχη της Κύπρου, ενώ παράλληλα

Υποθέσεων, Καθηγητής Κώστας

Καραγιώργη. Συμμετείχαν 24 φοιτητές,

αφηγείται με γλαφυρό τρόπο τις

Χριστοφίδης έκανε σύντομο χαιρετισμό.

Μετά την παράσταση ακολούθησε

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθ. Κων. Χριστοφίδης καλωσορίζει
τους συνέδρους.

Στιγμιότυπο από την παράσταση
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ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Λόγο στη διαμόρφωση

Η εκπρόσωπος της

της ενεργειακής πολιτικής

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

του μέλλοντος στην Κύπρο

(ΡΑΕΚ) αναφέρθηκε στους

διεκδικεί η ακαδημαϊκή

στόχους της εν λόγω Αρχής

κοινότητα και ειδικότερα

και έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα

το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η

στην άμεση εισαγωγή του

προοπτική αυτή συζητήθηκε

φυσικού αερίου. «Η ΡΑΕΚ»,

σε ανοικτή συζήτηση με

είπε, «ενεργεί με τρόπο,

θέμα, Λόγος και Αντίλογος περί

ούτως ώστε να διασφαλιστεί

Ενεργειακής Πολιτικής που

ένας υγιής και ουσιαστικός

πραγματοποιήθηκε στις 20

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Αντ. Πασχαλίδης και ο

ανταγωνισμός στην αγορά

Μαΐου 2008 στο Πανεπιστήμιο

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθ. Κ. Χριστοφίδης

ενέργειας και παράλληλα να

Κύπρου.
Στη συζήτηση συμμετείχαν ο
Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού κ. Αντώνης Πασχαλίδης,

προστατευθούν τα καλώς
προκλήσεων και να επιδιώκουμε το

νοούμενα συμφέροντα των καταναλωτών,

μακροπρόθεσμο κοινό συμφέρον».

αλλά και το φυσικό περιβάλλον».

Ο Υπουργός Εμπορίου επεσήμανε

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών

ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής

την πλήρη εξάρτηση της Κύπρου από

Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου

Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας κ.

τα ορυκτά καύσιμα, όπως είναι το

επεσήμανε ότι από την αρχαιότητα

Λευτέρης Χριστοφόρου, ο Επίτροπος

πετρέλαιο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει

η ενέργεια αναδείκνυε τις εκάστοτε

Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος

αξιόλογο δυναμικό ανανεώσιμων

αυτοκρατορίες. «Βρισκόμαστε»,

Θεοπέμπτου, ο Αντιπρύτανης

πηγών ενέργειας που, ωστόσο, μένει

πρόσθεσε, «στα πρόθυρα της τρίτης

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του

ανεκμετάλλευτο. «Ο εθνικός ενδεικτικός

ενεργειακής κρίσης, στο τέλος της

Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής

στόχος», είπε, «για την αντικατάσταση

εποχής του πετρελαίου και η Κύπρος

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο

του ενεργειακού περιεχομένου των

σ’ αυτό το θέμα εμφανίζεται σαν μια

Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής

συμβατικών καυσίμων με βιοκαύσιμα

ανοχύρωτη πολιτεία». Εξέφρασε την

Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου

ή άλλα ανανεώσιμα καύσιμα έχει

πεποίθηση ότι η Κύπρος μπορεί να

Καθηγητής Ανδρέας Αλεξάνδρου και

καθοριστεί για το 2010 στο 2.5%».

«κτίσει το μέλλον της πάνω στον ήλιο»

η εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρχής

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής

και ότι «η επιλογή όλα από το πετρέλαιο

Ενέργειας Κύπρου κ. Μαρία-Ελένη

Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας

μπορεί να μετατραπεί σε μια επιλογή όλα

Δελέντα. Συντονιστής της εκδήλωσης

αναφέρθηκε στις επερχόμενες

από τον ήλιο».

ήταν ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων,

κλιματολογικές αλλαγές που, σύμφωνα

Οικονομικών και Διοίκησης Καθηγητής

με διεθνείς έρευνες, πρόκειται να

Σχολής αναφέρθηκε στην έλλειψη

Αντώνης Κάκας.

επιφέρουν 20% κόστος επί του ΑΕΠ

κουλτούρας βιώσιμης ανάπτυξης στην

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης

Ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής

της κάθε χώρας. «Πληρώνουμε»,

Κύπρο. «Ο πολίτης», είπε, «πρέπει να

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής

επεσήμανε, «τα κερδοσκοπικά παιχνίδια

αντιδράσει. Η Κύπρος είναι σαν μια

Σταύρος Α. Ζένιος, αναφέρθηκε

ορισμένων και γι’ αυτό θα πρέπει να

βάρκα που έως πρόσφατα ήταν δεμένη

στην αναγκαιότητα όπως η πολιτεία

κινηθούμε τάχιστα, με όραμα, προς

σε προστατευμένο αγκυροβόλιο με λίγο

ακολουθήσει τα βήματα άλλων

άμεση υλοποίηση αποφάσεων που θα

κόσμο μέσα. Τώρα, η βάρκα της Κύπρου

ευρωπαϊκών χωρών και επενδύσει

παρακάμπτουν την όλη γραφειοκρατία».

είναι ανοικτή στο πέλαγο, παλεύει με

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος έθιξε

τα κύματα και έχει μάλιστα μέσα πολύ

στην επιστημονική έρευνα. «Στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου», είπε, «έχουμε

το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας

επεξεργαστεί πολιτική για τη δημιουργία

μετά από ορθά προγραμματισμένες

περιοχής γνώσης της Λευκωσίας ως

εκστρατείες ούτως ώστε ο μέσος

Οικονομικών και Διοίκησης του

πρώτο βήμα για να καταστεί η Κύπρος

Κύπριος να τυγχάνει έγκαιρης

Πανεπιστημίου, τέλος, επεσήμανε

το νησί της γνώσης». Στο θέμα της

ενημέρωσης. Πρόσθεσε επίσης ότι

την αναγκαιότητα σύστασης ενός

ενέργειας, επεσήμανε πως η Κύπρος

σε θέματα ανανεώσιμων πηγών

συμβουλευτικού σώματος, ενός φορέα

πληρώνει «το κόστος της διαχρονικής

ενέργειας «υπάρχει η ανάγκη εισαγωγής

με τη συμμετοχή και ακαδημαϊκών

ασυνέπειας». «Είναι ανάγκη»,

προγραμμάτων εκπαίδευσης των

που θα δώσει συγκεκριμένες

πρόσθεσε, «να μάθουμε να κινούμαστε

τεχνικών, αφού υπάρχει έλλειψη

κατευθύνσεις σχετικά με τη διαμόρφωση

αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των

τεχνογνωσίας».

συγκεκριμένης ενεργειακής πολιτικής.

κόσμο, έχουμε πολλά ανοικτά θέματα».
Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων,
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3 ΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΠΛΕΥΣΗ 2008 –
ΡΟΜΠΟ-ΤΕΝΙΣ
Το Σάββατο, 12 Απριλίου
2008, διεξήχθηκε ο 3ος Ετήσιος
Διαγωνισμός Τεχνολογίας
ΤεχνοΠλεύση, που οργανώνεται από
το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο
Διαγωνισμός απευθύνεται σε
μαθητές και μαθήτριες μέσης και
τεχνικής εκπαίδευσης και έχει ως
απώτερο σκοπό την ενθάρρυνση της
καινοτομίας, της εφευρετικότητας
και της δημιουργικότητας σε τομείς
υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο.
Ο φετινός διαγωνισμός, όπως και
πέρσι, επιχορηγήθηκε από την
Εταιρεία Demstar Automotives Ltd.,
αντιπρόσωπο της HONDA στην Κύπρο.

Η νικήτρια ομάδα μαζί με το Ρομπότ της, ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ 3

Η παρουσία στον περσινό διαγωνισμό
του ρομπότ ASIMO της HONDA, του πιο

μαθητές/τριες η καθεμιά, καλούνταν

κριτές έλεγξαν τις προδιαγραφές

εξελιγμένου ανθρωποειδούς ρομπότ

να φτιάξουν αυτόνομα ρομπότ που θα

των ρομπότ και πέρασαν τα ρομπότ

στον κόσμο, είχε ως αποτέλεσμα

έπαιζαν τένις. Οι αγώνες διεξηχθήκαν

των ομάδων από μια συγκεκριμένη

αυξημένο ενδιαφέρον από μαθητές και

σε ειδική αρένα διαστάσεων 3 επί 1.5

δοκιμασία με σκοπό να κατατάξουν τα

μαθήτριες για τον φετινό διαγωνισμό,

μέτρα, διαχωρισμένη στην μέση (σε

ρομπότ με βάση τον προγραμματισμό

που είχε ως θέμα τη Ρομποτική.

δυο γήπεδα) από φιλέ. Οι αγώνες έγιναν

και σχεδίαση του κάθε ρομπότ. Οι

σε σετ 2 λεπτών έκαστο, και πριν την

διαστάσεις του κάθε ρομπότ δεν

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

έναρξη του κάθε σετ, τοποθετούνταν

έπρεπε να ξεπερνούν τα 30 εκ. μήκος,

και Μηχανικών Υπολογιστών εντάσσεται

τυχαία 8 άσπρα και 4 μαύρα μπαλάκια

30 εκ. πλάτος και 30 εκ. ύψος και το

στη γενικότερη προσπάθεια του

σε κάθε γήπεδο. Οι συμμετέχοντες

ρομπότ έπρεπε να έχει κάποιο κομμάτι

Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως και

σχεδίασαν και προγραμμάτισαν ένα

που είχε κατασκευαστεί από τους

πολλών άλλων ιδρυμάτων ανώτατης

ρομπότ το οποίο προσπαθούσε να

μαθητές (π.χ. δαγκάνες και βραχίονες).

εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

μαζέψει άσπρα μπαλάκια (ξεχωρίζοντας

Φυσικά, κατά τη διάρκεια του αγώνα

να ενδυναμώσουν το ανθρώπινο

τα από τα μαύρα) στο δικό τους γήπεδο,

ένα ρομπότ μπορούσε να επεκτείνεται,

επιστημονικό δυναμικό της Ευρώπης.

και στην συνέχεια προσπαθούσε να

όμως το μήκος του ρομπότ σε μέγιστη

Ειδικότερα, το Τμήμα προσδοκεί

τα περάσει πάνω από το φιλέ, στο

επέκταση δεν έπρεπε να ξεπερνά τα 45

να διαφωτίσει και να ενθαρρύνει

γήπεδο του αντιπάλου. Νικητής ήταν το

εκ. Αρκετές ομάδες χρησιμοποίησαν

τους νέους μας να ανακαλύψουν τις

ρομπότ που περνούσε τα περισσότερα

αυτό τον κανόνα για να κατασκευάσουν

ευκαιρίες εκπαίδευσης σε τομείς υψηλής

άσπρα μπαλάκια στο γήπεδο του

ρομπότ τα οποία “ξεδίπλωναν”

τεχνολογίας και πληροφορίας και να

αντιπάλου, ταυτόχρονα αποφεύγοντας

βραχίονες, μετά την έναρξη του αγώνα

πληροφορήσει και να ευαισθητοποιήσει

τα μαύρα, που έφεραν βαθμούς ποινής.

με σκοπό να μπορούν πιο εύκολα να

τους μαθητές μας καθώς και το ευρύτερο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον

μαζεύουν περισσότερα μπαλάκια.

κοινό σχετικά με τις τεχνολογικές

προγραμματισμό του ρομπότ αφού η

Ακολούθως, όλες οι ομάδες χωρίστηκαν

επιστήμες μέσω τέτοιων ευχάριστων και

λειτουργία του έπρεπε να είναι εντελώς

σε ομίλους με βάση την κατάταξή

επιμορφωτικών προγραμμάτων.

αυτόνομη. Από τη στιγμή που άρχιζε

τους στη δοκιμασία και η κάθε ομάδα

ένας αγώνας κανένας δεν μπορούσε να

αγωνίστηκε εναντίον κάθε άλλης στον

Ο Διαγωνισμός

αγγίξει ή να παρέμβει με οποιονδήποτε

όμιλό της. Όσες ομάδες προκρίθηκαν

Ο διαγωνισμός είχε την μορφή

τρόπο (π.χ., τηλεχειριστήριο) στη

μέσω της διαδικασίας των ομίλων,

λειτουργία του ρομπότ.

προχώρησαν σε αγώνες νοκ-άουτ μέχρι

Η πιο πάνω πρωτοβουλία του

τουρνουά και οι διαγωνιζόμενες
ομάδες, που απαρτίζονταν από 5

Στην αρχή του διαγωνισμού οι

τον μεγάλο τελικό.
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Συγχαρητήρια σε όλους!
Η διοργάνωση του
διαγωνισμού Τεχνολογίας
Τεχνοπλεύση ήταν ιδιαίτερα
επιτυχής και η ανταπόκριση
των μαθητών και του
κοινού ήταν εντυπωσιακή.
21 ομάδες από Λύκεια
και Τεχνικές Σχολές όλης
της ελεύθερης Κύπρου
(περίπου 85 μαθητές
και μαθήτριες), έλαβαν
μέρος στο διαγωνισμό. Οι
μαθητές ενθουσίασαν το
κοινό και εξέπληξαν τους
παρευρισκόμενους με
πρωτότυπες κατασκευές
καθώς και ρομπότ με πολύ
έξυπνο προγραμματισμό
και ενδιαφέρουσες
στρατηγικές. Η τεχνική
δυσκολία των κατασκευών
και του προγραμματισμού
ανέδειξε την άριστη τεχνολογική κατάρτιση των μαθητών

που κατέβαλαν και για τις γνώσεις και τις ικανότητές τους,

που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και την πολύμηνη δουλειά

που τους επέτρεψαν να λάβουν μέρος σε ένα τόσο τεχνικά

που χρειάστηκε εκ μέρους τους για να φέρουν σε πέρας τον

δύσκολο διαγωνισμό. Νικητής αναδείχθηκε το ρομπότ

σχεδιασμό των ρομπότ. Το διαγωνισμό παρακολούθησαν

ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ 3, κατασκευής μαθητών του Λανίτειου Λυκείου

συνολικά γύρω στα 150 άτομα. Σε αυτά περιλαμβάνονταν

Α’, Λεμεσού. Δόθηκαν επίσης βραβεία στον δευτεραθλητή και

μαθητές, γονείς, καθηγητές και θαυμαστές της ρομποτικής

τριταθλητή, καθώς και βραβεία για το ρομπότ με τον καλύτερο

και της τεχνολογίας. Όλες οι ομάδες που έλαβαν μέρος στο

προγραμματισμό και την πιο δημιουργική κατασκευή. Οι

διαγωνισμό αξίζουν συγχαρητήρια για την προσπάθεια

νικήτριες ομάδες αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Βραβείο

Ομάδα

Σχολείο

Πρωταθλητές

ΑΣΗΜΑΝΤΟΣ 3

Λανίτειο Λύκειο Α’, ΛΕΜΕΣΟΣ

Δευτεραθλητές

ROM TEAM

Λύκειο Αγίου Αντωνίου, ΛΕΜΕΣΟΣ

Τριταθλητές

ROBOT MASTERS

Λύκειο Αγ. Φυλάξεως, ΛΕΜΕΣΟΣ

Εύφημος Μνεία για Πρωτότυπη Κατασκευή

CYBERNET ARGO

Μαθητές από Λύκεια ΛΕΜΕΣΟΥ

Εύφημος Μνεία για Προγραμματισμό

TALOS STRIKES

Λύκειο Αγίου Αντωνίου, ΛΕΜΕΣΟΣ

Ευχαριστίες
Οι διοργανωτές ευχαριστούν θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης, την εταιρία Demstar Automotives Ltd. που χορήγησε τα
βραβεία καθώς και την γενική οργάνωση του διαγωνισμού, και την Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ, που ήταν ο χορηγός επικοινωνίας του
διαγωνισμού. Ευχαριστούν, επίσης, και συγχαίρουν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τους επιθεωρητές και καθηγητές,
για τη στήριξη του διαγωνισμού και την ουσιαστική βοήθεια που προσέφεραν στις ομάδες που συμμετείχαν. Τέλος, η
διοργάνωση του διαγωνισμού δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους εθελοντές φοιτητές και προσωπικό του Τμήματος που βοήθησαν
στην οργάνωση και ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού και στους οποίους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.
Για περισσότερες πληροφορίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την ημέρα του διαγωνισμού μπορείτε να επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.texnopleysi.ucy.ac.cy.
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ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ
Μεγάλη επιτυχία είχε η Ημερίδα με

στο οποίο συμμετείχαν οι, Καθηγητής Γ.

συζήτησης αναπτύχθηκαν επίσης θέματα

θέμα, Σταδιοδρομία και επαγγελματική

Παπαδόπουλος, Επ. Καθηγητής Α. Ανδρέου,

γύρω από την Έρευνα και Ανάπτυξη στην

αποκατάσταση στο χώρο της Πληροφορικής

Αν. Καθηγητής Γ. Δημόπουλος, Λέκτορας

κυπριακή αγορά Πληροφορικής, τους

- Σύνδεση Πανεπιστημίου Κύπρου και

Β. Βασιλείου και Καθηγητής Κ. Παττίχης,

τρόπους αντιμετώπισης και συνεργασίας

Αγοράς που διοργανώθηκε από το Τμήμα

εκπροσωπώντας το Τμήμα Πληροφορικής,

Τμήματος Πληροφορικής /ιδιωτικών

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου και

και οι, κ. κ. Κυριάκος Κόκκινος, Μέλος

εταιρειών/ κράτους/ημικρατικών-

τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων

Δ.Σ. - CITEA, Κώστας Αγρότης, Διευθυντής

κρατικών φορέων, τη χρηματοδότηση ή/

Πληροφορικής (CITEA). Η Ημερίδα έλαβε

του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής

και συμμετοχή των πιο πάνω φορέων σε

χώρα στις 21 Απριλίου 2008 στο κτήριο

Υπουργείου Οικονομικών, Μάριος

ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος

Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ.

Μιλτιάδους, Επιθεωρητής Πληροφορικής

Πληροφορικής, το βαθμό εφαρμογής των

Λεβέντης.

Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας

ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά,

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Καθηγητής

και Νίκος Φιλίππου, Α’ Λειτουργός Κέντρου

τους τρόπους σύσφιξης των σχέσεων του

Γιώργος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος

Παραγωγικότητας. Ορισμένα από τα

Τμήματος Πληροφορικής με τη Βιομηχανία

Τμήματος Πληροφορικής, ο Καθηγητής

θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν

κ. λπ.

Αντώνης Κάκας, Αντιπρύτανης Διεθνών

τα προβλήματα και τις προοπτικές της

Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης

Πληροφορικής στην Κύπρο, τις ανάγκες

φορείς και εταιρείες υπό τη μορφή

και ο κ. Μιχάλης Μιχαήλ, Διευθυντής του

της αγοράς της Κύπρου σε θέματα

έκθεσης περιπτέρων στον Προθάλαμο του

Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων

Πληροφορικής και το βαθμό στον οποίο οι

κτηρίου, όπου φοιτητές και επαγγελματίες

Πληροφορικής (CITEA).

απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής

του χώρου της Πληροφορικής ήρθαν σε

του ΠΚ ανταποκρίνονται στις προσδοκίες

επαφή και να συζήτησαν τις προοπτικές

της αγοράς και αντίστροφα. Στο πλαίσιο της

πιθανής συνεργασίας τους.

Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με
θέματα που εισηγήθηκε πάνελ ομιλητών

Ακολούθησε γνωριμία με διάφορους

Ηγέτες με Όραμα

ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚH ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΕΜΠΕΙΡIΑ ΓΙΑ

Αποστολή μας: 
Η παροχή μιας μοναδικής εκπαιδευτικής
εμπειρίας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε
μεταπτυχιακό επίπεδο και η καθιέρωση του
Προγράμματος ΜΒΑ, ως το καλύτερο στην
ευρύτερη περιοχή, διαμορφώνοντας ηγέτες με
όραμα στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

• Μ
 ΕΡΙΚΗΣ φοίτησης Για επαγγελματίες, στην Αγγλική
και Ελληνική γλώσσα
• Πλήρους φοίτησης, στην Αγγλική
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το 2289 2413
Προσφέρονται και υποτροφίες.
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ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Λουκάς Λουκά, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και
Κατασκευαστικής, προήχθη σε Επίκουρο Καθηγητή,
15/03/2008
Παπαστεφάνου Μαριάννα, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής,
προήχθη σε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 15/03/2008.
Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου Ευφροσύνη, Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, προήχθη σε Καθηγήτρια , 15/03/2008
Τασιόπουλος Αναστάσιος, Τμήμα Χημείας προήχθη σε
Επίκουρο Καθηγητή, 15/03/2008

Καρβελά Νικολίτσα, Βοηθός Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη,
03/04/2008
Κουκουνίδου Βασιλική, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος,
Υπηρεσία Οικονομικών, 03/03/2008
Κουκουνίδου Βασιλική, Βοηθός Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη,
03/04/2008
Κουτσίδου Μαρίνα, Βοηθός Βιβλιοθήκης Συμβασιούχος,
Βιβλιοθήκη, 02/04/2008
Κωνσταντίνου Ευφροσύνη, Βοηθός Βιβλιοθήκης
Συμβασιούχος, Βιβλιοθήκη, 02/04/2008
Λιασή – Μιχαήλ Κωνσταντίνα, Τηλεφωνήτρια Συμβασιούχος,
Γραφείο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, 11/03/2008
Μάρτη Ζαφείρω, Βοηθός Βιβλιοθήκης Συμβασιούχος,

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Παναγιωτάκης Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Γλασκώβης,
Επισκέπτης Καθηγητής σύντομης διάρκειας στο Τμήμα
Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, 06/04/2008-13/04/2008
Πομώνης Φίλιππος, Επισκέπτης Καθηγητής Σύντομης
Διάρκειας, Τμήμα Χημείας, 15/03/2008 – 13/04/2008

Βιβλιοθήκη, 02/04/2008
Νεοκλέους Γεωργία, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Υπηρεσία
Ανθρώπινου Δυναμικού, 11/03/2008
Νεάρχου Μάρω, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Τμήμα
Ψυχολογίας, 03/03/2008
Παπαδοπούλου Μπιάνκα – Μαρία, Βοηθός Βιβλιοθήκης
Συμβασιούχος, Βιβλιοθήκη, 07/04/2008
Σάββα Μιχάλης, Βοηθός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία
Πληροφορικών Συστημάτων, 03/03/2008

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ανδρέου Ελένη, Βοηθός Βιβλιοθήκης Συμβασιούχος,
Βιβλιοθήκη, 02/04/2008
Αντωνίου Αντώνης, Βοηθός Βιβλιοθήκης Συμβασιούχος,
Βιβλιοθήκη, 02/04/2008
Γιαννή Γιαννάκης, Τεχνικός Συμβασιούχος, Τεχνικές Υπηρεσίες,
02/04/2008
Διαμαντή Ιωάννα, Βοηθός Βιβλιοθήκης Συμβασιούχος,
Βιβλιοθήκη, 07/04/2008
Δρουσιώτης Αναστάσης, Βοηθός Μηχανογράφησης
Συμβασιούχος, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων,
13/03/2008

Σακκά Ελένη, Βοηθός Βιβλιοθήκης Συμβασιούχος, Βιβλιοθήκη,
02/04/2008
Στεργίου Χρίστος, Βοηθός Μηχανογράφησης, Υπηρεσία
Πληροφορικών Συστημάτων, 03/03/2008
Στυλιανού Στέλλα, Λειτουργός Πανεπιστημίου Συμβασιούχος,
Ραδιοφωνικός Σταθμός, 11/03/2008
Σωφρονίου Άλκης, Βοηθός Βιβλιοθήκης Συμβασιούχος,
Βιβλιοθήκη, 02/04/2008
Χαραλάμπους Λίλια, Βοηθός Βιβλιοθήκης, Βιβλιοθήκη,
03/04/2008
Χατζημιχαήλ Ειρήνη, Λογιστικός Λειτουργός, Οικονομικές
Υπηρεσίες, 03/04/2008

Εφέ Χαρίκλεια, Γενικός Γραφέας Συμβασιούχος, Υπηρεσία
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, 11/03/2008
Θεοδώρου Θεόδωρος, Λειτουργός Πανεπιστημίου,
Οικονομικές Υπηρεσίες, 01/04/2008
Θεοφάνους ΄Εμιλυ, Λογιστικός Λειτουργός, Οικονομικές
Υπηρεσίες, 03/04/2008
Ιακωβίδης Στέλιος, Τεχνικός Συμβασιούχος, Τεχνικές
Υπηρεσίες, 02/04/2008
Ιλαρίωνος Μαρία, Βοηθός Μηχανογράφησης Συμβασιούχος,
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 11/03/2008
Ιωάννου Ευθυμία, Λειτουργός Πανεπιστημίου Συμβασιούχος,
Πρυτανεία, 03/03/2008
Καλυβίτου Νίκη, Λογιστικός Λειτουργός Συμβασιούχος,
Υπηρεσία Έρευνας, Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων,
11/03/2008

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Θεοδώρου Θεόδωρος, Λογιστικός Λειτουργός, Οικονομικές
Υπηρεσίες, 01/04/2008
Θεοφάνους Έμιλυ, Λογιστικός Λειτουργός Συμβασιούχος,
03/04/2008
Παυλίδου Ροζίτα, Λειτουργός Πανεπιστημίου Συμβασιούχος,
10/03/2008
Χαραλάμπους Λίλια, Βοηθός Βιβλιοθήκης Συμβασιούχος,
03/04/2008
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Conformism, Non-Conformism,

αντι-κονφορμισμού μέσα στο υλικό πλαίσιο μιας σειράς ιστορικών,

and Anti-Conformism in the

αισθητικών, πολιτικών και ιδεολογικών συνθηκών, στρατηγικών

Culture of the United States,

και τακτικών.

επιμ. Antonis Balasopoulos, Gesa

Οι θεωρητικές διαστάσεις του εννοιολογικού τρίπτυχου που

Mackenthun, Theodora Tsimpouki,

προτάσσει ο τόμος αναλύονται στο πρώτο τμήμα. Ακολουθούν

Winter Verlag 2008, σσ. 330, ISBN-13:

δοκίμια που εξετάζουν την ιστορική εξέλιξη του στον 19ο αιώνα,

978-3825354794

τις λογοτεχνικές εκφάνσεις του, και τη σημασία του για την

Τα δοκίμια που συγκεντρώνονται

Αμερικανική οπτική κουλτούρα. Ο τόμος κλείνει με μια κριτική

σε αυτόν τον τόμο – παράγωγα

ματιά στις οικονομικές διαστάσεις των εννοιών του κονφορμισμού

του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής

και του αντι-κονφορμισμού στην ύστερη νεωτερικότητα.

Εταιρίας Αμερικανικών Σπουδών που πραγματοποιήθηκε το

Ο τόμος, που προλογίζεται από τον Αντώνη Μπαλασόπουλο,

2006 στη Λευκωσία – κινούνται στις διασταυρώσεις μιας σειράς

περιλαμβάνει δοκίμια των Donald Pease, Heinz Ickstadt, Susana

επιστημονικών παραδειγμάτων: λογοτεχνική θεωρία και κριτική,

Delfino, Albena Bakratcheva, Marek Wilczynski, Johannes Völz,

μελέτη κινηματογράφου, πολιτισμικές σπουδές, κοινωνιολογία.

Marc Amfreville, Andrew S. Gross, Yves-Charles Grandjeat, Thomas

Αυτό που τα ενώνει, ανεξάρτητα από την επιστημονική τους

Pughe, Susanne Rohr, Peter Loizos, Δημήτρη Λιόκαφτου, Hilaria

συγκρότηση, είναι η κοινή επιθυμία τους να τοποθετήσουν τις

Loyo, Alexandra Ganser and Karin Hoepker, Frank Mehring, Berndt

έννοιες του Αμερικανικού κονφορμισμού, μη κονφορμισμού και

Ostendorf, και Arthur Redding.

Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία 6: Φιλοσοφία. Κλέαρχος,
Περσαίος, Δημώναξ και άλλοι Κύπριοι φιλόσοφοι. Ιωάννου

και να πληροφορηθεί. Η διεθνής βιβλιογραφία για κάθε φιλόσοφο
καταλαμβάνει σαράντα και πλέον σελίδες, ενώ οι λεπτομερέστατοι

Ταϊφάκου, Λευκωσία (Αθήνα), Ίδρυμα

πίνακες ονομάτων, πραγμάτων και χωρίων (66 σελ.) καθιστούν τον

Αναστάσιος Γ.Λεβέντης 2007, σσ.

τόμο εύχρηστο εργαλείο μελέτης και έρευνας.

LXVIII+655, ISBN 978-9963-560-80-6

Το νέο βιβλίο του κ. Ταϊφάκου αναδεικνύει κατά τον καλύτερο

Σε έναν επιβλητικό τόμο 740 σελίδων

τρόπο την ευρύτατη συμμετοχή της Κύπρου στη διαμόρφωση

ο Καθηγητής Ιωάννης Ταϊφάκος

της κλασικής σκέψης. Δεν υπήρξε σχεδόν φιλοσοφική σχολή στην

εξέδωσε τα σωζόμενα αποσπάσματα

αρχαιότητα χωρίς Κύπριο εκπρόσωπο, μερικοί από τους οποίους

και τις μαρτυρίες των δεκαεπτά

άφησαν την ξεχωριστή σφραγίδα τους – χωρίς να αναφέρουμε

Κυπρίων φιλοσόφων, οι οποίοι

ότι και σχολή ίδρυσε ο Ζήνων, τη Στοά, της οποίας υπήρξε και

έγραψαν τα συγγράμματά τους στην

ο πρώτος κοσμήτωρ. Με αυτό το πνεύμα είναι διαρθρωμένο το

αρχαία ελληνική ή μαθήτευσαν σε φιλοσοφικές σχολές της αρχαίας

βιβλίο. Το μεγαλύτερο μέρος του καταλαμβάνουν τρεις σημαντικοί

Ελλάδος. Το βιβλίο δημοσιεύεται ως ο 6 και καταληκτήριος

φιλόσοφοι: ο Κλέαρχος από τους Σόλους, μαθητής του Αριστοτέλη,

τόμος της σειράς «Αρχαία Κυπριακή Γραμματεία» που εκδίδει στην

περιπατητικός, ο Περσαίος από το Κίτιον, μαθητής του Ζήνωνος,

Αθήνα το ίδρυμα «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» και επιμελείται ο Δρ

στωικός, και ο κυνικός φιλόσοφος Δημώναξ, που ίσως καταγόταν

Πάτροκλος Σταύρου. Είναι αφιερωμένο στη μνήμη Αναστασίου και

από τη Σαλαμίνα. Για τον Δημώνακτα μάλιστα, εκτός από τις αρχαίες

Ντίνου Λεβέντη.

γνώμες του, σώζεται και η βιογραφία του Λουκιανού, η οποία

ος

Η έκδοση περιλαμβάνει Εισαγωγή 78 σελίδων για τη συμβολή

εκδίδεται, μεταφράζεται και σχολιάζεται στον παρουσιαζόμενο

των κυπριακής καταγωγής φιλοσόφων στην αρχαία ελληνική

τόμο. Για τους άλλους δεκατέσσερις φιλοσόφους υπάρχουν

φιλοσοφία στην ιστορική της διάσταση. Στη συνέχεια εκδίδονται

μαρτυρίες σύντομες σε φιλολογικές πηγές, αλλά και παπύρους.

τα αποσπάσματα και συλλέγονται οι μαρτυρίες για όλους τους

Κατάγονταν από την Πάφο κυρίως, τη Σαλαμίνα και το Κίτιον και

Κυπρίους φιλοσόφους, πλην του Ζήνωνος που έχει ήδη εκδοθεί

ήταν ακαδημεικοί, στωικοί, περιπατητικοί, επικούρειοι και στωικοί. Η

στον 5ο τόμο της σειράς. Η έκδοση των αποσπασμάτων και των

παρουσία όλων τεκμηριώνει μια συνέχεια έξι αιώνων στην ασχολία

μαρτυριών στην αρχαία ελληνική και τη λατινική γλώσσα στηρίζεται

των Κυπρίων με τον αρχαίο ελληνικό στοχασμό, από την εποχή του

σε φιλολογικές πηγές, υπάρχουν όμως και κείμενα παπυρικά και

Πλάτωνος (4ος αι. π.Χ.) μέχρι τη Δεύτερη Σοφιστική (2ος/3ος αι. μ.Χ).

επιγραφικά, όπως η περίφημη επιγραφή του Αφγανιστάν για τον
Κλέαρχο Σολέα που κοσμεί και το εξώφυλλο του τόμου.
Όλα τα αρχαία κείμενα μεταφράζονται σε γλαφυρό

Πολύ χαρακτηριστικός στα σωζόμενα αποσπάσματα και τους
είκοσι και πλέον τίτλους των συγγραμμάτων του εμφανίζεται ο
Κλέαρχος. Επεισοδιακή ήταν η ζωή του Περσαίου στην Αθήνα

νεοελληνικό λόγο και σχολιάζονται εκτενώς στο δεύτερο μέρος

και τη Μακεδονία. Αστραφτερό ήταν το πνεύμα του Δημώνακτος

του βιβλίου. Ο επιστημονικός σχολιασμός είναι λεπτομερής για

και απολαυστικά τα ανέκδοτά του. Όλα αυτά καταγράφονται

κάθε απόσπασμα, στηρίζεται στις αρχαίες πηγές και τη σύγχρονη

στο βιβλίο του κ. Ταϊφάκου και αναδεικνύονται με ξεχωριστό

διεθνή έρευνα και έχει καταβληθεί προσπάθεια να διαβάζεται

τρόπο, άριστη γνώση της αρχαίας γραμματείας, ελληνικής και

άνετα από κάθε αναγνώστη που επιθυμεί να απολαύσει τα κείμενα

λατινικής, της φιλοσοφικής σκέψης, της νεώτερης βιβλιογραφίας
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και της διεθνούς έρευνας και προσφέρονται με εύληπτο

που άρχισαν να μελετώνται με αυστηρώς επιστημονικό τρόπο

τρόπο σε εξαίρετο νεοελληνικό λόγο που απολαμβάνει κάθε

από τους ακαδημαϊκούς μας. Το ίδρυμα Λεβέντη προσφέρει, όπως

καλλιεργημένος αναγνώστης.

πάντα, άριστη υπηρεσία στον τόπο εκδίδοντας τέτοια βιβλία και

Ο τόμος αυτός των Κυπρίων φιλοσόφων της ελληνικής

αναμένουμε τη συνέχεια.

αρχαιότητας αποτελεί σημαντική συμβολή του Πανεπιστημίου
μας στη μελέτη και την έρευνα του πολιτισμού της Κύπρου

Δοκίμια Οικονομικής Πολιτικής

κατά την αρχαιότητα. Γιατί δεν είναι μόνον η αρχαιολογία που

02-08 M. Μιχαήλ, Λ. Χριστοφίδης, Κ. Χατζηγιάννης και Σ.

αναδεικνύει τον δημιουργικό πλούτο του νησιού, αλλά και τα

Κληρίδης Οι επιδράσεις της μετανάστευσης στη συμμετοχή των

προϊόντα του πνεύματος, φιλοσοφικά και λογοτεχνικά κείμενα,

γυναικών στην αγορά εργασίας, Απρίλιος 2008

ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ • ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ
Κατά την διάρκεια μιας σεμνής τελετής στο Προεδρικό

τέχνης κ.ά., απονεμήθη κατά την ίδια τελετή σε δύο άλλους,

Μέγαρο στις 26 Μαίου 2008, ο Πρόεδρος της Ελληνικής

στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγητή

Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας επέδωσε στον Ομότιμο

Δημ. Γλάρο και στον Ελληνικής καταγωγής κ. Βλαδίμηρο

Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Βάσο Καραγιώργη τα

Παπαδόπουλο, Καθηγητή της Νομικής στο Πανεπιστήμιο

διάσημα του Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής της Ελληνικής

της Αγίας Πετρούπολης. Ο Ταξιάρχης του Φοίνικος καθώς

Δημοκρατίας. Ο κ. Παπούλιας αναφέρθηκε στην μακρόχρονη

και ο Χρυσούς Σταυρός του Φοίνικος απονεμήθηκε και σε

συμβολή του Βάσου Καραγιώργη στην Κυπριακή Αρχαιολογία.

δημοσιογράφους, καλλιτέχνες , αθλητές, ανθρώπους με

Με τις ανασκαφές του και το πλούσιο συγγραφικό του έργο

κοινωνική προσφορά και άλλους.

πρόβαλε διεθνώς την Κυπριακή αρχαιολογία και τον αρχαίο
πολιτισμό της Κύπρου. Έκανε ιδιαίτερη μνεία στο ρόλο που

Η τελετή καλύφθηκε ευρέως από τα Ελληνικά Μέσα
Ενημέρωσης.

διαδραματίζει ο Κύπριος αρχαιολόγος υπό την ιδιότητα του
Διευθυντή του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στη διάδοση
της Ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην περιοχή του
Ευξείνου Πόντου και στη διάσωση και προβολή του Ελληνικού
Πολιτισμού στην Κύπρο, την Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως.
Κατά την ίδια τελετή ο κ. Παπούλιας επέδωσε τον
Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Φοίνικος στον
Ελληνιοαμερικανό Γερουσιαστή κ. Paul Σαρμπάνη.
Ο Μεγαλόσταυρος είναι το ανώτατο παράσημο που απονέμεται
σε πολιτικά πρόσωπα. Ο Ταξιάρχης, που είναι το ανώτατο
παράσημο που απονέμεται σε ανθρώπους των γραμμάτων, της

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διευθυντών Διοίκησης

σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ του ακαδημαϊκού και διοικητικού

Πανεπιστημίων (Heads of University

κόσμου, τη λειτουργία χειμερινού σχολείου

Management and Administration

για διοικητικά στελέχη πανεπιστημίων κ. ά.

of Europe-Humane) εκλέχθηκε ο

Η εκλογή του κ. Χριστοφίδη αποτελεί

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

τιμή για το Πανεπιστήμιο, αλλά και

του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Ανδρέας

για την Κύπρο γενικότερα, αφού

Χριστοφίδης στις 9 Μαΐου 2008. Στο

αποδεικνύει την επιρροή που μπορεί

δίκτυο Humane συμμετέχουν 200

να έχει μία μικρή χώρα και ένα νέο και

Πανεπιστήμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

μικρού σχετικά μεγέθους Πανεπιστήμιο

και έχει ως στόχο του την ανταλλαγή

στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Ευρώπης.

εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας, τη
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5 η ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΒΕΝΤΗ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

του μελετητή, του πολιτικού, του

Αρχιεπισκόπου Κύπρου Θεοφιλέστατος

όπως αυτό εκφράστηκε από τον Ραλφ

στρατιώτη, του καλλιτέχνη».

Γρηγόριος Χατζηουρανίου, πρέσβεις,

Γουάλντο Έμερσον πριν 150 χρόνια.

Την εκδήλωση τίμησαν με την

βουλευτές, δήμαρχοι, μέλη της

«Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο

παρουσία τους ο τέως Πρόεδρος της

οικογένειας και του Ιδρύματος

πρόσωπο» είπε, «που ενσαρκώνει

Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσος

Λεβέντη, μέλη του Συμβουλίου και της

όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης

Παπαδόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος

Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου,

προοπτικής και πραγματικότητας, του

της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γιώρ

πολλοί άλλοι επίσημοι και πλήθος

καθηγητή, του μηχανικού, του ιερέα,

γος Βασιλείου, ο εκπρόσωπος του

κόσμου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

του Προέδρου του Συμβουλίου του

το «πρωτότυπο και πρωτοποριακό έργο

του Ιδρύματος, αφού μετά από τόσα

Πανεπιστημίου Κύπρου, και την

του στο χώρο της σύγχρονης τέχνης, της

χρόνια δράσης η αρωγή υπήρξε ελάχιστη.

παράδοση στους ιδρυτές του ARTos του

επιστήμης και του πολιτισμού ευρύτερα».

Ακολούθησε προβολή ταινίας στην οποία

βραβείου με το μετάλλιο, στο οποίο

παρουσιάστηκε η αξιόλογη δράση του

αναγράφεται η φράση του Ζήνωνα του

για την προσφορά στην Κοινωνία και τον

Πολιτιστικού και Ερευνητικού Ιδρύματος

Κιτιαία «ΝΟΕΡΟC ΚΑΙ ΕΜΨΥΧΟC ΕCΤΙΝ Ο

Πολιτισμό απονέμεται κάθε δύο χρόνια

ARTos όλα αυτά τα χρόνια.

ΚΟCΜΟC».

και έχει θεσμοθετηθεί με στόχο να τιμήσει

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την

Σύμφωνα με το σκεπτικό του

Το Βραβείο του Πανεπιστημίου Κύπρου

άτομα ή ιδρύματα που έχουν διακριθεί για

ανάγνωση σχετικού ψηφίσματος από

ψηφίσματος, το Πολιτιστικό και

τη μεγάλη τους προσφορά στην κοινωνία

τον κ. Συμεών Κασσιανίδη εκ μέρους

Ερευνητικό Ίδρυμα ARTos βραβεύθηκε για

και τον πολιτισμό της Κύπρου.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 5

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος

να συμβάλλει στην αυτοκατανόηση

ο Καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης. «Το

και εμπέδωση των ανθρωπιστικών

Πανεπιστήμιο ως επαγγελματική σχολή»

της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής

αξιών, την οικονομική ευημερία και την

είπε, «αντίκειται στην ίδια την έννοιά του,

είπε ότι κυρίαρχος στόχος πρέπει

κοινωνική συνοχή. «Το Πανεπιστήμιο»,

προκαλεί στρεβλώσεις, εξάπτει απαιτήσεις

να είναι ένα ισχυρό πανεπιστήμιο

είπε, «εμπνεόμενο από το μοντέλο

και οδηγεί σε λανθασμένους χειρισμούς με

του οποίου «οι απόφοιτοί να έχουν

συμπεριφοράς του Σωκράτη, οφείλει να

καθαρώς επαγγελματικά χρησιμοθηρικά

πρόσβαση τόσο στις διεθνείς αγορές

αποτελεί την ‘αλογόμυγα της πόλης’ –

κίνητρα».

όσο και στις διεθνείς συζητήσεις». Ο

δηλαδή να προκαλεί, να προβληματίζει,

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου

να εισάγει ‘καινά δαιμόνια’ στην

τέλος, επεσήμανε ότι «το πανεπιστήμιο

αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα που

κοινωνία».

οφείλει να υπολογίζει σοβαρά και να

υπαρχει τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Στους κινδύνους που θα προκύψουν

Η εκπρόσωπος των φοιτητών,

προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της

Ιδρύματα να προσφέρουν εκπαίδευση

εάν η πολιτεία υιοθετήσει την εργαλειακή

κοινωνίας ούτως ώστε να είναι σε θέση

τόσο διανοητική όσο και χρήσιμη που

αντίληψη περί Πανεπιστημίου, αναφέρθηκε

να οδηγεί τις εξελίξεις»

Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα
Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου
Τεύχος 24ο, Ιούνιος 2008
Το Ενημερωτικό Δελτίο διευθύνεται από συντακτική επιτροπή
Πρόεδρος:
Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, Πρύτανης
Μέλη:
Δέλτας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Βιολογικών
Επιστημών
Ιωαννίδου-Κουτσελίνη Μαίρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής

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

Η Κοινότητα υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή στη ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy/newsletter/index.html

