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ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
Πραγματοποιήθηκε

η

τεχνολογία και τους νέους

εκδήλωση για τη Γιορτή

ανθρώπους.

των Γραμμάτων, «μία διορ-

Ομιλητής της εκδήλωσης

γάνωση του Πανεπιστημίου

ήταν ο Καθηγητής Αθανά-

Κύπρου αφιερωμένη στα

σιος Φωκάς, κάτοχος της

γράμματα και στους πεφω-

έδρας μη γραμμικής μαθη-

τισμένους ανθρώπους που

ματικής επιστήμης στο Πα-

αφιέρωσαν τη ζωή τους

νεπιστήμιο του Cambridge,

στην προαγωγή της παιδεί-

ο οποίος ανέπτυξε το θέμα

ας και τη διδασκαλία», όπως

της γνώσης από την αρχαι-

σημείωσε στο χαιρετισμό

ότητα μέχρι σήμερα. Μπρο-

του ο Πρύτανης του Πανεπι-

στά στο θεμελιώδες ερώτη-

στημίου Κύπρου, Καθηγητής

μα έμφυτη ή επίκτητη γνώ-

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι οφεί-

ση ο Καθηγητής παρουσίασε τους εγκεφαλικούς μηχανισμούς

λουμε να ενισχύσουμε την παιδεία μας ως ένα από τα ισχυρότε-

και τα επιτεύγματα της νευροεπιστήμης προς απάντηση του

ρα όπλα και ως ασπίδα μας, καθώς σε ώρες κρίσης οι σύγχρονες

μεγάλου αυτού ζητήματος. Κατά τη διάλεξή του επικεντρώθηκε

κοινωνίες επενδύουν στη γνώση, την έρευνα, την παιδεία, την

Συνεχίζεται στη σελίδα 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ MARTIN SKANCKE
Άκρως ενδιαφέρουσα ήταν η διάλε-

του από άλλες χώρες πρέπει να μελετη-

ξη του Martin Skancke στο Πανεπιστή-

θεί, ώστε η στρατηγική αξιοποίησης του

μιο Κύπρου την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου

πλούτου της χώρας μας και η σκιαγρά-

2012. Ο πρώην Γενικός Διευθυντής και

φηση ορθής διαχειριστικής πολιτικής να

Επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης

διαμορφωθούν σωστά, βασιζόμενες στα

Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου

καλά μοντέλα διαχείρισης και αποφεύγο-

Οικονομικών της Νορβηγίας την περίοδο

ντας τυχόν λάθη, που θα κοστίσουν ακρι-

2006 – 2011, έχοντας την ευθύνη της χά-

βά. Απευθυνόμενος στους νέους ανθρώ-

ραξης στρατηγικής και της επίβλεψης των

πους και στους φοιτητές, επανέλαβε ότι

επιχειρήσεων του Νορβηγικού Κρατικού

δεν πρέπει να κτίζουν όνειρα βασισμένα

Ταμείου Συντάξεων, παρουσίασε το θέμα

σε φυσικό πλούτο, καθώς ο διαχρονικός

«Διαχείριση πετρελαϊκού πλούτου: Μαθή-

χρυσός μιας χώρας είναι η δημιουργικό-

ματα και εμπειρίες».

τητα και τα μυαλά των ανθρώπων της.

Κατά το χαιρετισμό του ο Πρύτανης

Ο Γιώργος Γεωργίου, Γενικός Διευ-

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής

θυντής

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, τόνισε ότι η

σμού, σημείωσε ότι η υπογραφή των

εμπειρία διαχείρισης ενεργειακού πλού-

Συνεχίζεται στη σελίδα 2

του

Γραφείου

Προγραμματι-

Tι θα διαβάσετε
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ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

λών σε δύο μικρές πόλεις και ίσως είναι εκεί που πρέπει να επικε-

στο δομικό μέρος της λειτουργίας του εγκεφάλου, το νευρώνα,

ντρωθεί και ο άνθρωπος σήμερα.

και παρουσίασε στους παρευρισκομένους τον τρόπο μετάδοσης

Τον Καθηγητή Αθανάσιο Φωκά παρουσίασε ο Κοσμήτορας

της πληροφορίας εντός των νευρώνων. Όπως σημείωσε, η επι-

της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Καθηγητής

κοινωνία μεταξύ των νευρώνων γίνεται στις λεγόμενες συνάψεις

Ευστάθιος Παπαροδίτης.

μέσω χημικών ουσιών. Ο νομπελίστας Έρικ Καντέλ, είπε, έδειξε

Μετά τη διάλεξης ακολούθησε η απονομή των βραβείων

ότι η μακροχρόνια μνήμη απαιτεί δημιουργία καινούριων συνά-

Alpha Bank Κύπρου. Το βραβείο του φοιτητή με ειδικές ανάγκες

ψεων και ανατομική αλλαγή στην αρχιτεκτονική των νευρώνων.

απονεμήθηκε στον τεταρτοετή φοιτητή του Τμήματος Πληρο-

Η νευρωνική αρχιτεκτονική είναι τέτοια που υποδηλοί την ύπαρ-

φορικής Παντελή Ανθίμου και το βραβείο Ελληνικού Πολιτισμού

ξη στοιχειώδους έμφυτης γνώσης, καθώς και προδιάθεσή για

στις Χρυστάλλα Κανελλίδου, Υποψήφια Διδάκτορα Νεοελλη-

μάθηση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Ο Πλάτωνας ζει στα

νικής Φιλολογίας, για τη διατριβή της με τίτλο «Το Χριστιανικό

νευρωνικά κυκλώματα, ενώ ο Αριστοτέλης ζει στις συνάψεις».

μοτίβο στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου» και Χριστίνα Καούλλα,

Κλείνοντας, εστίασε στα μεγάλα πνεύματα που έδρασαν και

Υποψήφια Διδάκτορα Βυζαντινών Σπουδών, για τη διατριβή της

ξεχώρισαν σε μικρές πόλεις, όπως η Αθήνα και η Βιέννη, σε δι-

με τίτλο «Ο γάμος του βασιλιά της Κύπρου Ιανού με την πριγκί-

αφορετικά αντικείμενα (φιλοσοφία, αρχιτεκτονική, λογοτεχνία,

πισσα του Μιλάνο, Anglesia Visconti». Τα βραβεία απένειμαν ο

ιατρική, ψυχιατρική, ζωγραφική κλπ). Ο ανοικτός διάλογος των

κύριος Γεώργιος Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha

θετικών επιστημών με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, ανέφερε

Bank Cyprus Ltd, και ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,

καταληκτικά, είναι αυτός που ίσως οδήγησε στη διάκριση πολ-

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ MARTIN SKANCKE
Συνεχίζεται από τη σελίδα 1

για τους οποίους το νορβηγικό μοντέλο πετρελαϊκού πλούτου δεν

Συμφωνιών Χρηματοδότησης, η οποία προηγήθηκε της διάλεξης,

επενδύει σε στοιχεία ενεργητικού της Νορβηγίας. Συνοψίζοντας,

σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης των δύο προγραμμά-

σημείωσε την ανάγκη επικέντρωσης στη μη πετρελαϊκή οικονο-

των, ένα χρόνο μετά την υπογραφή των Μνημονίων Συναντίλη-

μία. Η επιμόρφωση των πολιτών, η δημιουργία ενός στέρεου και

ψης μεταξύ του Γραφείου Προγραμματισμού ως Εθνικού Σημείου

μακροπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου που ενσωματώνει

Επαφής, εκ μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης, και των τριών

τα έσοδα από το πετρέλαιο, ο καλός σχεδιασμός του Ταμείου και

Κρατών-Δωρητών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή

ο συνετός προγραμματισμός από άποψη χρόνου και ανάληψης

της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λίχτενσταϊν, το Δεκέμβριο

ρίσκου είναι αναγκαία συστατικά για μία πετυχημένη στρατηγική

του 2011.

διαχείρισης. Τόνισε δε την ανάγκη να γίνει από την αρχή ο σωστός

Εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών της Νορβηγίας χαι-

σχεδιασμός και έδωσε έμφαση στη διαφάνεια και την αναφορά σε

ρετισμό απηύθυνε η κυρία Elisabeth Walaas, Γενική Διευθύντρια

τακτά χρονικά διαστήματα στη Βουλή, τους πολίτες και τον Τύπο.

Ευρώπης και Εμπορίου. Αναφέρθηκε στις χορηγίες του Ευρωπαϊ-

Τη διάλεξη συντόνισε ο Αναπλ. Καθηγητής Χρηματοοικονομι-

κού Οικονομικού Χώρου και της Νορβηγίας, οι οποίες αποτελούν

κής του Πανεπιστημίου Κύπρου Γιώργος Νησιώτης.

επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και επένδυση στο μέλλον,

Προηγήθηκε η Τελετή υπογραφής των Συμφωνιών για τα

καθώς παράγουν αποτελέσματα με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Προγράμματα που χρηματοδοτούνται κάτω από τους Χρηματο-

Από την άποψη αυτή, ανέφερε, υπάρχουν ομοιότητες με το στόχο

δοτικούς Μηχανισμούς Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)

της νορβηγικής κυβέρνησης και το Νορβηγικό Ταμείο Συντάξεων,

/ Νορβηγίας 2009 – 2014 από το Γενικό Διευθυντή του Γραφεί-

καθώς στόχος δεν είναι η γρήγορη απόδοση, αλλά η ασφάλεια για

ου Προγραμματισμού, κύριο Γιώργο Γεωργίου και την κυρία

τις μελλοντικές γενεές των Νορβηγών.

Elisabeth Walaas, Γενική Διευθύντρια Ευρώπης και Εμπορίου του

Κατά τη διάλεξή του ο Martin Skancke τόνισε, μεταξύ άλλων,
ότι ένα ταμείο από τα έσοδα πετρελαίου δεν πρέπει να αποτελεί
από μόνο του δημοσιονομική πολιτική, αλλά εργαλείο στήριξης
της δημοσιονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε σε βασικές αρχές
διαχείρισης των εσόδων από τον πετρελαϊκό πλούτο και στη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού. Εξήγησε ακόμα τους λόγους

Υπουργείου Εξωτερικών της Νορβηγίας.
Οι ομιλίες είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: http://www.ucy.
ac.cy/goto/pure/el-GR/articlesSpeeches_2012.aspx
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΕΝΥΑΣ
Υπογράφηκε στις 6 Νοεμβρίου 2012 Συμφωνία Συνεργασίας
μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) και του Ορθόδοξου Κολλεγίου Δασκάλων Κένυας. Τη Συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους
του ΠΚ ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, και
εκ μέρους του Ορθόδοξου Κολλεγίου Δασκάλων Κένυας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κένυας, κ. Μακάριος Τυλληρίδης.
Με την υπογραφή της Συμφωνίας, το ΠΚ θα προσφέρει σε
φοιτητές του Ορθόδοξου Κολλεγίου Δασκάλων Κένυας (για
τα επόμενα 4 έτη) δύο υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές
καθώς και δύο υποτροφίες για φοίτηση στο Σχολείο Ελληνικής
Γλώσσας.
Κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας, ο κ. Χριστοφίδης
καλωσόρισε στο ΠΚ το Μητροπολίτη Κένυας και τόνισε ότι με

για το Κολλέγιο αλλά για την Κένυα γενικότερα. Τα παιδιά που

τη Συμφωνία αυτή το ΠΚ θέλει να δώσει την ευκαιρία σε παιδιά

θα φοιτήσουν στο ΠΚ θα αποκτήσουν πνευματικές και ακαδη-

από την Αφρική να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Κύπρο.

μαϊκές γνώσεις, με τις οποίες θα είναι σε θέση να προσφέρουν

Το αποτέλεσμα, σημείωσε ο κ. Χριστοφίδης, είναι αφενός η πε-

όσο το δυνατό περισσότερα με την επιστροφή τους στην Κένυα.

ραιτέρω καλλιέργεια των παιδιών αυτών σε ακαδημαϊκό επίπε-

Ο Σεβασμιότατος ευχήθηκε επίσης η συνεργασία αυτή να είναι

δο και αφετέρου η δημιουργία στενών δεσμών των φοιτητών με

διαχρονική και ευχαρίστησε θερμά το ΠΚ για τη μέχρι τώρα προ-

την Κύπρο.

σφορά του στο Κολλέγιο.

Με τη σειρά του, ο Σεβασμιότατος εξέφρασε τη μεγάλη του

Μέχρι τώρα, έχουν επισκεφθεί και έχουν διδάξει στο Ορθό-

συγκίνηση για την υπογραφή της ιστορικής-όπως τη χαρακτή-

δοξο Κολλέγιο Κένυας 2 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του

ρισε-Συμφωνίας, της οποίας η σημασία είναι τεράστια, όχι μόνο

ΠΚ, ενώ ήδη στο ΠΚ φοιτούν 3 φοιτητές του Κολλεγίου.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΝΘΟΥ
Την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012 υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της οικογένειας
Κάνθου για την απόκτηση του έργου του
Τηλέμαχου Κάνθου «Το Γυναικοπάζαρο,
1988-1989».
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προχώρησε
στην απόκτηση του έργου στο πλαίσιο
της συνεχούς προσπάθειάς του για πραγμάτωση των νόμιμων σκοπών του και,
ιδιαίτερα, της προσπάθειάς του για την
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της
Δημοκρατίας και του λαού της Κύπρου
ως συνόλου, εμπλουτίζοντας την πολιτιστική ζωή του τόπου και στοχεύοντας
στην καλλιέργεια εκλεπτυσμένων αισθημάτων στους φοιτητές του μέσω της
ανάρτησης φιλοτεχνημάτων σε χώρους
κοινής χρήσης σε περίοπτη θέση.

έργων Κύπριων Καλλιτεχνών στους επισκέπτες του.

Με τη συμφωνία αυτή το Πανεπιστήμιο συμβάλλει στην

Η συλλογή θα εκτίθεται στο υπό ανέγερση Κέντρο Πληροφό-

ανάδειξη του σπουδαίου καλλιτεχνικού πλούτου της χώρας σε

ρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» στην Πανεπιστημιούπολη,

ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο μέσω της δημοσιοποίησης

μετά την αποπεράτωσή του.
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ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ»
Οι κατασκευαστικές εργασίες για την ανέγερση του Κέντρου
Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» βρίσκονται σε
εξέλιξη. Στο παρόν στάδιο έχει συμπληρωθεί η θεμελίωση και
η κατασκευή των τοιχίων και κολώνων του υπογείου, ενώ έχει
αρχίσει τμηματικά και η σκυροδέτηση της πλάκας άνωθεν του
υπογείου. Παράλληλα εκτελούνται και άλλες εργασίες που ενσωματώνονται στο φέροντα οργανισμό, όπως ηλεκτρολογικές και
μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ακολουθούν οι εργασίες ξυλοτύπων, τοποθέτησης οπλισμού και σκυροδέτησης του υπόλοιπου
φέροντος οργανισμού. Σύμφωνα με το ποσό της εκτελεσθείσας
εργασίας (€4.735.000), το ποσοστό συμπλήρωσης των εργασιών
ανέρχεται σε 16%.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υπογράφηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2012 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) και του Κυπριακού
Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ). Τη Συμφωνία υπέγραψαν εκ
μέρους του ΠΚ ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, και εκ μέρους του ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Λάρκος Λάρκου.
Το Μνημόνιο αποσκοπεί στη συνεργασία των δυο μερών σε
θέματα του τομέα της Δημοσιογραφίας, της Επικοινωνίας και
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου, ο κ. Χριστοφίδης εξέφρασε τη χαρά του για την υπογραφή του Μνημονίου. Το

χρόνια της μέχρι σήμερα δράσης του έχει επιδείξει πραγματικά

ΚΥΠΕ, ανέφερε ο Πρύτανης, είναι ένας οργανισμός με ιδιαίτερο

πρωτοποριακή δημιουργία σε μια σειρά από ζητήματα, σε αυτά

κύρος και το ΠΚ θέλει να συνεργάζεται με τέτοιους οργανισμούς

που ονομάζουμε προκλήσεις της σημερινής εποχής. Πρόσθεσε

για το καλό του τόπου. Ο κ. Χριστοφίδης σημείωσε επίσης ότι

επίσης ότι το ΠΚ «είναι καινοτόμο σε πρωτοβουλίες που βλέπουν

υπάρχουν συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας μεταξύ των δύο

το φως στα ΜΜΕ», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «αυτή η επαφή

Συμβαλλόμενων Μερών, ενώ η συνεργασία θα είναι ιδιαίτερα

του Πανεπιστημίου με τα σύγχρονα φαινόμενα μπορεί να θέσει

χρήσιμη και ευεργετική για το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών

τη συνεργασία με το ΚΥΠΕ μέσα σε μια πολύ παραγωγική δρά-

Επιστημών του ΠΚ, στο οποίο έχει ξεκινήσει πρόγραμμα Δημο-

ση». Τέλος, ο κ. Λάρκου συμφώνησε με τον κ. Χριστοφίδη για

σιογραφίας.

την ανάγκη του τόπου για συλλογικές δράσεις και συνεργασίες,

Συνεχίζοντας, ο Πρύτανης του ΠΚ αναφέρθηκε στις δύσκολες
ώρες που περνά ο τόπος και στην ανάγκη προώθησης ενεργειών

εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι ο πρόνοιες του Μνημονίου μπορούν και θα γίνουν συγκεκριμένες δράσεις.

οι οποίες να προωθούν την κοινωνική αλληλεγγύη προσθέτο-

Σε ερώτηση για το πώς η Παιδεία από τη μία και τα ΜΜΕ από

ντας χαρακτηριστικά ότι «ο κάθε οργανισμός πρέπει να τραβά

την άλλη μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης

κουπί προς την ίδια κατεύθυνση», για τη δημιουργία προοπτικής

αξιών και της αλληλένδετης οικονομικής κρίσης, ο κ. Χριστοφί-

για το μέλλον.

δης τόνισε ότι σε στιγμές κρίσης οι κοινωνίες επενδύουν στην

Με τη σειρά του, ο κ. Λάρκου εξέφρασε και αυτός τη μεγά-

παιδεία και στους νέους ανθρώπους και μόνο μέσω της παιδείας

λη του χαρά για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας,

μπορεί να υπάρξει πραγματική καινοτομία, για να ξεπεραστεί η

με την οποία «το ΚΥΠΕ ολοκληρώνει ένα κύκλο υπογραφών

κρίση. Ο κ. Λάρκου με τη σειρά του αναφέρθηκε στη μεταρρύθ-

Μνημονίων Συνεργασίας με Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δη-

μιση στο χώρο της παιδείας, η οποία στηρίζεται στο τρίπτυχο

μοκρατίας». Ο Πρόεδρος του ΚΥΠΕ σημείωσε ότι η υπογραφή

«Καινοτομία, Έρευνα, Ανάπτυξη», σημειώνοντας ότι όσες χώρες

με το ΠΚ είναι ιδιαίτερα σημαντική για το ΚΥΠΕ, γιατί σε όλα τα

επένδυσαν σε αυτό, δεν έχουν επηρεαστεί από την κρίση.
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ
Λειτουργία πρότυπου σχολείου εκπαίδευσης
Με την υπογραφή Μνημονίου

Συνεργασίας

ροφόρηση σχετικά με όλες

τη

τις δραστηριότητες, τα προ-

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου θε-

γράμματα και τις υποχρεώ-

σμοθετήθηκε η συνεργασία

σεις της συνεργασίας.

μεταξύ του Πανεπιστημίου

n Παρέχει σε μαθητές του

Κύπρου (ΠΚ) και της αρχαι-

Κολλεγίου Τέρρα Σάντα την

ότερης σχολής στην Κύπρο,

ευκαιρία παρακολούθησης

του Κολλεγίου Τέρρα Σάντα.

διαφόρων δραστηριοτήτων

Το Μνημόνιο προνοεί ότι

στο Πανεπιστήμιο.

το Κολλέγιο Τέρρα Σάντα θα

n Διαθέτει

λειτουργήσει ως «Πρότυπο

όποτε είναι δυνατόν, προ-

Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης

σωπικό από το Γραφείο Εισ-

του Πανεπιστημίου Κύπρου»

δοχής, που να καθοδηγεί σε

στο

σχολείο,

από την προσεχή σχολική χρονιά 2013-14. Η εξέλιξη αυτή θα

θέματα εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο και να συζητεί μαζί τους

εφαρμοστεί σταδιακά, αρχής γενομένης από την Α’ Τάξη του

θέματα ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Γυμνασιακού κύκλου για τη χρονιά 2013-14, και θα εξελίσσεται
κάθε χρόνο κατά ένα έτος, εκτός εάν υπάρξει κοινή απόφαση
των δύο ιδρυμάτων για επίσπευση.

Το Κολλέγιο Τέρρα Σάντα θα:
n Παρέχει κάθε βοήθεια στο Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη

Όπως σημείωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου,

προγραμμάτων και άλλων εκπαιδευτικών δράσεων, που θα

Καθ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα

διασφαλίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης, περιλαμβανο-

συμπράξει με το Κολλέγιο Τέρρα Σάντα με στόχο την εξαγωγή

μένης της συμμετοχής σε εκπαιδευτικές μελέτες και ερευνη-

εκπαιδευτικών συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν στη λει-

τικές δραστηριότητες στην περιοχή της εκπαίδευσης.

τουργία ενός πρότυπου σχολείου, το οποίο θα αποτελεί υπό-

n Παρέχει στο Πανεπιστήμιο τη δυνατότητα χρήσης των χώ-

δειγμα εκπαιδευτικού συστήματος Μέσης Εκπαίδευσης. Επίσης,

ρων του για δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πνεύμα της

η συνεργασία αυτή θα φέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ακόμη πιο

υλοποίησης της συμφωνίας.

κοντά και στις θρησκευτικές ομάδες της Κύπρου, τους Αρμένι-

n Παρέχει κάθε βοήθεια περιλαμβανομένης και οικονομικής

ους, Λατίνους και Μαρωνίτες, ενώ, παράλληλα, θα αποτελεί και

στήριξης σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου,

έμπρακτη προσφορά εμπειρογνωμοσύνης προς την κοινωνία.

νοουμένου ότι υπάρχουν πλεονάσματα στον προϋπολογισμό

Εκ μέρους του Κολλεγίου Τέρρα Σάντα, ο Επικεφαλής της

του σχολείου που επιτρέπουν τέτοια στήριξη.

Κουστωδίας της Αγίας Γης -Ιερουσαλήμ Rev.Padre fra Pierbattista
Pizzaballa ofm, ανέφερε ότι η συμφωνία είναι πολύ σημαντική,

Το Κολλέγιο Τέρρα Σάντα έχει μια μακραίωνη προσφορά στο

αφού μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και της εμπειρογνωμοσύ-

εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της Κύπρου που ξεκινά από το 1646. Η

νης που θα φέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως το πιο δυναμι-

λειτουργία του σχολείου αρχικά στόχευε να βοηθήσει τον τοπικό

κό ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο, θα ωφεληθούν

πληθυσμό που στέναζε κάτω από το ζυγό του Οθωμανικού σκοτα-

τόσο οι μαθητές όσο και το εκπαιδευτικό σύστημα εν γένει. Κα-

δισμού και της καταπίεσης. Διαχρονικά το Κολλέγιο στοχεύει στην

νένας δεν μπορεί να φέρει θετικές αλλαγές μόνος του. Η συνεργασία

προσφορά γνώσεων και στην ανθρωπιστική καλλιέργεια του μα-

αποτελεί το κλειδί και μαζί μπορούμε να συνεισφέρουμε στο εκπαι-

θητικού πληθυσμού. Η όλη πολιτική του σχολείου εκφραζόταν και

δευτικό γίγνεσθαι σημείωσε.

εκφράζεται με το επίγραμμα (ΑΡΕΤΗ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ-

Η εν λόγω συνεργασία αναμένεται να είναι αμφίδρομη και
στα πρώτα στάδια θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα:
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα:
n Παρέχει βοήθεια στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου σε
περιοχές της παιδαγωγικής και της επιστημονικής γνώσης σε
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του σχολείου.
n Πραγματοποιεί επιτόπου επισκέψεις, για να έχει συναντήσεις
με λειτουργούς του σχολείου, εκπαιδευτικό προσωπικό, μαθητές και γονείς, ώστε να τους παρέχει ενημερωμένη πλη-

ΤΗΤΑ- VIRTUS, STUDIUM et CREATIO).
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ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Με στόχο την εισδοχή

λήθηκε δώδεκα βιβλία.

των πρώτων φοιτητών

Έχει επίσης τιμηθεί με

της Ιατρικής Σχολής στο

Χρυσά Μετάλλια από τη

Πανεπιστήμιο

Κύπρου

Βρετανική Εταιρεία Επεμ-

τον ερχόμενο Σεπτέμβριο

βατικής Ακτινολογίας, την

το Ίδρυμα προχώρησε

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτι-

στην εκλογή των πρώτων

νολογίας, την Αμερικανι-

ακαδημαϊκών που θα τη

κή Εταιρεία Επεμβατικής

στελεχώσουν. Ως πρώτος

Ακτινολογίας και το Βα-

Κοσμήτορας της Ιατρικής

σιλικό Κολέγιο Ακτινολό-

Σχολής, η οποία αναμένεται να αποφέρει

Ο Καθηγητής Αδάμ είναι εταίρος της

εξαιρετικά οφέλη για τον τόπο, εξελέγη ο

Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών, ενώ διε-

διεθνούς φήμης Καθηγητής και κάτοχος,

τέλεσε, μεταξύ άλλων, Πρόεδρος του Βασι-

Τη θέση του Καθηγητή και Διευθυντή

από το 1992, της πρώτης ευρωπαϊκής

λικού Κολλεγίου Ακτινολογίας, Πρόεδρος

του προγράμματος σπουδών θα αναλάβει

έδρας Ακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο

του Βρετανικού Ινστιτούτου Ακτινολογίας,

ο επίσης διεθνούς φήμης Καθηγητής Ζαχα-

του Λονδίνου, Ανδρέας Αδάμ. Ο πρώτος

της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ακτινολογίας,

ρίας Ζαχαρίου, ο οποίος ήταν Διευθυντής

Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής ανέφερε

της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιαγγειακής

και Πρόεδρος του Τμήματος Παιδοχει-

ότι αποτελεί μεγάλη τιμή η ευκαιρία που

και Επεμβατικής Ακτινολογίας (CIRSE). Το

ρουργικής Inselpital στο Πανεπιστήμιο της

του δίνεται να συμβάλει στη δημιουργία

ερευνητικό του έργο εστιάζει στις επεμ-

Βέρνης και τώρα Διευθύνων Σύμβουλος

της Ιατρικής Σχολής, η οποία θα δημιουρ-

βάσεις στα χοληφόρα αγγεία και στο άνω

της SwissChildClinic της Βέρνης. Ο Δρ. Ζα-

γων. Ακόμη, τιμήθηκε με το Μετάλλιο της
Ρωσικής Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών.

γήσει τοπικές προδια-

χαρίου διετέλεσε, μετα-

γραφές ποιότητας στην

ξύ άλλων, Καθηγητής

ιατρική εκπαίδευση και
θα βοηθήσει πολλούς
ασθενείς στην Κύπρο.
«Αυτές τις δύσκολες
μέρες για τον τόπο μας
είναι καλό που έχουμε
και ένα χαρμόσυνο νέο
για μία εξέλιξη που θα
βοηθήσει την Κύπρο
μας με τόσους πολλούς
τρόπους» πρόσθεσε.
Ο

Πρύτανης

του

Πανεπιστημίου, Καθηγητής

Κωνσταντίνος

Χριστοφίδης, ανέφερε
ότι η χθεσινή ημέρα
ήταν πολύ σημαντική
για το Πανεπιστήμιο

Η Ιατρική Σχολή θα δεχτεί τους πρώτους της φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2013. Για το σκοπό αυτό, πέραν των δυο μελών ΔΕΠ που
έχουν εκλεγεί, έχουν μετακινηθεί στη Διοίκηση της Ιατρικής Σχολής,
από τη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικών, από 01 Φεβρουαρίου
2013, τα ακόλουθα μέλη Διοικητικού Προσωπικού:

μίου, τηλέφωνο: 2289 4363, email: petridou.marina@ucy.ac.cy
Δώρα Καλαποδά-Μυλωνά, Γενική Γραφέας, τηλέφωνο: 2289 4352,
email: kalapoda.theodora@ucy.ac.cy

Μάρτιο του 2012 διορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας της ΚυπριΣύμβουλος

Παιδοχει-

ρουργικής στο Νοσοκομείο «Αρχιεπίσκοπος
Μακάριος ΙΙΙ». Αποτέλεσμα της συνεργασίας

Η Ιατρική Σχολή θα στεγαστεί προσωρινά, και μέχρι τη μετακίνηση της στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας, στο κτήριο FEB02
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, στο επίπεδο Β1.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

Κύπρου και εξέφρασε

Χαϊδελβέργης, ενώ το

ακής Δημοκρατίας ως

Μαρίνα Σωτηριάδου-Πετρίδου, Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστη-

της Ιατρικής Σχολής: www.ucy.ac.cy/medical.

στο Πανεπιστήμιο της

του με την Παιδοχειρουργική Ομάδα, τις
Ομάδες Νεογνολόγων
και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Μακάρειου Νοσοκομείου
ήταν η περίθαλψη 32
παιδιών με πολύπλοκες

την ευαρέσκειά του για

χειρουργικές ασθένει-

τη στελέχωση της Ιατρικής Σχολής από αξι-

πεπτικό και στη θερμική πλήξη όγκων. Τα

ες, χωρίς επιπλοκές. Οι εν λόγω ασθενείς,

όλογους καθηγητές, διεθνούς εμβέλειας

αποτελέσματα της έρευνάς του στα με-

αν δεν είχε εξασφαλιστεί η συμμετοχή

και με εντυπωσιακή εμπειρία. Η παρουσία

ταλλικά ενθέματα στα χοληφόρα αγγεία

του κ. Ζαχαρίου σε αυτές τις επεμβάσεις,

τους, σημείωσε, εξασφαλίζει τη λειτουργία

και στον οισοφάγο έχουν δημιουργήσει

θα είχαν παραπεμφθεί σε ιατρικά κέντρα

μίας Σχολής υψηλών προδιαγραφών, τόσο

πρότυπα πρακτικής διεθνώς. Δημοσίευ-

του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ισραήλ.

σε επίπεδο διδασκαλίας, όσο και σε κλινι-

σε πέραν των διακοσίων επιστημονικών

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω επεμβάσεις

κό, αλλά και ερευνητικό επίπεδο.

άρθρων και κεφαλαίων βιβλίων και επιμε-

Συνεχίζεται στη σελίδα 7
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Συνεχίζεται από τη σελίδα 6

ανάμεσα σε άλλα, στα πρόωρα νεογνά με

τικής σκέψης, τη δια βίου μάθηση και την

εξοικονόμησαν στο κράτος πολλές εκατο-

συγγενείς ανωμαλίες ή επίκτητες γαστρε-

αριστεία στην εξάσκηση της κλινικής ιατρι-

ντάδες χιλιάδες ευρώ, γεγονός που αναδει-

ντερικές παθολογίες και στη διασφάλιση

κής με επίκεντρο τον ασθενή. Σκοπός του

κνύει τη συνεισφορά που θα έχει η Ιατρική

ελάχιστης επεμβατικής χειρουργικής σε

προγράμματος είναι να προσφέρει στους

Σχολή στην οικονομία του τόπου.

βρέφη και παιδιά. Τα επιστημονικά συγ-

φοιτητές τα κατάλληλα εφόδια, ώστε να εί-

Ο νέος Διευθυντής του προγράμμα-

γράμματα του Καθ. Ζαχαρίου έχουν μετα-

ναι επαρκώς καταρτισμένοι να ασκήσουν

τος σπουδών της Ιατρικής Σχολής θεω-

φραστεί σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες,

την ιατρική στον 21ο αιώνα μέσω ενός

ρεί μεγάλη τιμή για εκείνον να συμβάλει

αλλά και στην κινεζική.

σύγχρονου προγράμματος σπουδών, με

στη δημιουργία της Ιατρικής Σχολής του

Όπως προαναφέρθηκε, η Ιατρική Σχο-

τη σφραγίδα της Ακαδημαϊκής Αριστείας

Πανεπιστημίου Κύπρου και στην ανα-

λή του Πανεπιστημίου Κύπρου πρόκειται

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αποστολή της

βάθμιση της ιατρικής περίθαλψης στην

να ανοίξει τις πύλες της το Σεπτέμβριο του

Σχολής είναι, επίσης, η παραγωγή έρευνας

Κύπρο. «Η Ιατρική Σχολή θα αποτελέσει

2013. Το πρόγραμμα θα είναι εξαετές με

υψηλού επιπέδου, αλλά και η δημιουργία

το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο του

έδρα το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα συν-

τοπικών προδιαγραφών στην Ιατρική, κα-

Πανεπιστημίου Κύπρου και θα αποφέρει

δεδεμένα ή προσαρτημένα σε αυτό νοσο-

θώς και η εξύψωση του επιπέδου εξάσκη-

πολλαπλά επιστημονικά και οικονομικά

κομεία, κυρίως στην περιοχή της Λευκω-

σης Ιατρικής στην Κύπρο. Ενόψει της επι-

οφέλη στις δύσκολες συνθήκες που περ-

σίας. Στόχος του είναι η εκπαίδευση νέων

κείμενης έναρξης λειτουργίας της Ιατρικής

νά ο τόπος μας» πρόσθεσε.

επιστημόνων στην ιατρική, οι οποίοι, αφού

Σχολής, η Κυπριακή Εταιρεία Χειρουργικής

Ο Καθ. Ζαχαρίου είναι ο εκλεγείς Πρό-

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και μετά

Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας ανακοί-

εδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Χειρουρ-

από ένα προπαρασκευαστικό έτος, θα είναι

νωσε προς το Πανεπιστήμιο την ευγενή

γών Παίδων, η οποία είναι η μεγαλύτερη

σε θέση να εργαστούν στο σύστημα υγείας

πρόθεσή της να βραβεύσει τον πρώτο αρι-

εταιρεία χειρουργών παίδων στο κόσμο. Τα

της Κύπρου ή και αλλού. Το πρόγραμμα

στούχο πρωτοετή φοιτητή με χρηματικό

ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται,

στοχεύει να προάγει την ανάπτυξη της κρι-

ποσό ύψους 2.000 Ευρώ.

Νέος Νόμος Περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους
Ανωτέρας Βίας του 2012 (Άνευ Απολαβών)
Τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος Περί Γονικής Άδειας και Άδειας

τήσεις των γονέων που επιστρέφουν στην εργασία τους μετά

για Λόγους Ανωτέρας Βίας (Ν.47(Ι) του 2012), ο οποίος θα αντι-

από γονική άδεια, για τροποποίηση στο ωράριο εργασίας

καταστήσει όλους τους προηγούμενους.

τους και/ή στην οργάνωση της εργασίας τους για κάποιο χρο-

Πρόκειται για εναρμονιστικό νόμο με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ

νικό διάστημα (άρθρο 10(2) και (3)),

του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμο-

n Εισάγεται διάταξη με την οποία η διάρκεια της γονικής άδειας

γή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια

για χήρους/χήρες γονείς μπορεί να διαρκέσει μέχρι 23 εβδο-

που συνήφθη από τις οργανώσεις των ευρωπαίων κοινωνικών
εταίρων.
Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται, σε σχέση με την προηγούμενη νομοθεσία, παρατίθενται πιο κάτω:
n Αυξάνεται η διάρκεια της γονικής άδειας από 13 σε 18 εβδομάδες (άρθρο 4(1)),
n Προστίθεται διάταξη για προστασία των εργαζομένων από

μάδες (άρθρο 2 (ορισμός) και άρθρο 4(1)),
n Παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα μεταβίβασης
δύο εβδομάδων γονικής άδειας από τον ένα γονέα στον άλλο
(και όχι μόνο από τον πατέρα στη μητέρα) (άρθρο 4(1)),
n Αυξάνεται το ύψος της χρηματικής ποινής σε περίπτωση καταδίκης εργοδότη από €3.417 που ίσχυε ως τώρα, σε €7.500
(άρθρο 20).

λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση λόγω αίτησης για λήψη, ή λόγω
λήψης γονικής άδειας, ή λόγω απουσίας από την εργασία για
λόγους ανωτέρας βίας (άρθρο 17(1)),
n Καλύπτεται κάθε μορφής απασχόληση, περιλαμβανομένης
της μερικής απασχόλησης, απασχόλησης ορισμένου χρόνου

Ο Νόμος Ν.47(Ι)- Περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους
Ανωτέρας Βίας του 2012 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού κάτω από το Γραφείο Ωφελημάτων, στον ιστότοπο Νομοθεσία/Πολιτικές/Εγκύκλιοι.

και προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 3),
n Προστίθεται η υποχρέωση συνεκτίμησης της διάρκειας όλων

Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω Νομοθεσία αφορά στον Περί

των διαδοχικών συμβολαίων ορισμένου χρόνου στον ίδιο

Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο του

εργοδότη, στις περιπτώσεις που αποτελεί προϋπόθεση για

2012 για άνευ απολαβών, που ισχύει για όλους τους εργαζόμε-

λήψη της άδειας ελάχιστη διάρκεια υπηρεσίας στον ίδιο ερ-

νους γονείς και δεν αφορά την Πολιτική του Πανεπιστημίου Κύ-

γοδότη (άρθρο 3),

πρου για παραχώρηση Γονικής Άδειας με 70% απολαβές.

n Προστίθεται υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη τυχόν απαι-
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Νέα Γενιά σε Δράση
Το Γραφείο Σταδιοδρομίας της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας εξασφάλισε έγκριση από το Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πραγματοποίηση του Προγράμματος «Entrepreneurial Skills across Europe»! To
έργο συντονίζεται από το Γραφείο Σταδιοδρομίας και θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2013 σε συνεργασία με το Riga Technical
University από τη Λετονία.
Στόχοι του προγράμματος είναι μεταξύ άλλων:
n Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επιμόρφωσης των νέων στα θέματα της επιχειρηματικότητας και
χρήσιμων ικανοτήτων/δεξιοτήτων, όπως Ηγεσία, Ομαδικότητα, Παρουσίαση, Επίλυση Προβλημάτων κ.ά.
n Η προώθηση της επιχειρηματικότητας ως μέσο αντιμετώπισης της νεανικής ανεργίας
n Η προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των νέων
n Η έκθεση των φοιτητών σε αναγκαίες επιχειρηματικές ικανότητες

n Η καταγραφή ενδεχόμενων ανησυχιών των φοιτητών σε σχέση με την επιχειρηματικότητα
n Η αλληλεπίδραση και η γνωριμία μεταξύ των νέων δύο μικρών και «ακριτικών» χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σεμινάρια, εργαστήρια, παρουσιάσεις κ.ά. και σε αυτό θα συμμετέχουν 8 φοιτητές από κάθε
Πανεπιστήμιο.
Σημειώνουμε τέλος ότι η όλη προσπάθεια ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας, διά μέσου της εκπαίδευσης και
της κατάρτισης, καθώς επίσης και για την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Υποτροφίες Προγράμματος ΜΒΑ Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου προσβλέπει

της κοινωνικής του προσφοράς και της υλοποίησης της απο-

στην παροχή μιας μοναδικής εκπαιδευτικής εμπειρίας στη Διοί-

στολής του για τη διαμόρφωση των ηγετών του αύριο και την

κηση Επιχειρήσεων σε μεταπτυχιακό επίπεδο και στην καθιέρω-

επίτευξη τομών στην κοινωνία, ανακοίνωσε σειρά υποτροφιών

ση του Προγράμματος ΜΒΑ ως το καλύτερο στην ευρύτερη πε-

προς στελέχη διαφόρων οργανισμών για την ακαδημαϊκή χρο-

ριοχή για τη δημιουργία ηγετών με όραμα στο διεθνές επιχειρη-

νιά 2013-2014.

ματικό περιβάλλον. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με

Πρόσκληση έκφρασης ενδιαφέροντος για διεκδίκηση υπο-

Διεθνή Πρότυπα λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της παγκόσμιας

τροφιών στάλθηκε σε ιδιωτικούς και κυβερνητικούς οργανι-

και εγχώριας αγοράς και τη σύγχρονη φιλοσοφία στη Διοίκηση.

σμούς, στο Αστυνομικό Σώμα, την Ένωση Δήμων, την Υπηρεσία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε

Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργα-

την ιστοσελίδα του Προγράμματος www.mba.ucy.ac.cy, να επι-

τικών Ιδρυμάτων, την ΑΗΚ, την ΑΤΗΚ, τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-

κοινωνήσετε στο τηλ. 2289 3600 ή να αποστείλετε e-mail στην

ρωσης, το ΡΙΚ, το ΣΕΛΚ, την ΕΛΔΥΚ, τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύν-

ηλεκτρονική διεύθυνση mba@ucy.ac.cy.

δεσμο, το ΕΤΕΚ και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
Με αφορμή την ενημέρωση φοιτητών του μαθήματος ‘Εθε-

2012 και ευχόμαστε σύντομα την πρωτοβουλία αυτή για εισαγω-

λοντισμός: Θεωρία και Πρακτική’ του Πανεπιστημίου Κύπρου για

γή ειδικού μαθήματος για τον εθελοντισμό να αγκαλιάσουν και

τον εθελοντισμό, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελο-

να υποστηρίξουν και τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα κα-

ντισμού (ΠΣΣΕ) συγχαίρει για ακόμη μια φορά το Πανεπιστήμιο

θώς το γεγονός αυτό όχι μόνο αναβαθμίζει τον εθελοντισμό στο

Κύπρου για την εισαγωγή του μαθήματος για τον εθελοντισμό

νησί μας και δημιουργεί νέους πυρήνες εθελοντικής προσφοράς

στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι φοιτητές στο πλαίσιο του μα-

αλλά δημιουργεί και ένα ξεχωριστό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και

θήματος τοποθετούνται σε εθελοντικές οργανώσεις για πρακτι-

ενδιαφέρον για τον εθελοντισμό.

κή εθελοντική εργασία, γεγονός που τους δίνει την ευκαιρία να

Η εισαγωγή ειδικού μαθήματος για τον εθελοντισμό στην τρι-

γνωρίσουν από κοντά το έργο των εθελοντικών οργανώσεων,

τοβάθμια εκπαίδευση ήταν πάγιο αίτημα του ΠΣΣΕ εδώ και αρ-

να ζήσουν την εμπειρία του εθελοντισμού, να ασκήσουν ενεργό

κετά χρόνια και είναι παρήγορο το γεγονός ότι ο εθελοντικός το-

ρόλο στην κοινωνία και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες.

μέας έχει καλούς συνεργάτες και υποστηρικτές, που μεριμνούν

Το μάθημα για τον εθελοντισμό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το Σεπτέμβριο του

για τη συνεχή εξέλιξη και ανάπτυξη του.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ενδοϋπηρεσιακά σεμινάρια από το προσωπικό της
Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος ενδοϋπηρεσι-

2. Τεχνικές Αποτελεσματικών Παρουσιάσεων - Εισηγη-

ακών σεμιναρίων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν από μέλη του

τής Μενέλαος Μενελάου, Υπεύθυνος Γραφείου Σταδιοδρομίας

προσωπικού της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας

ΥΣΦΜ - Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012

(ΥΣΦΜ) κατά την περίοδο Μαΐου – Δεκεμβρίου 2012.
Σκοπός των σεμιναρίων είναι η περαιτέρω επαγγελματική
αλλά και προσωπική ανάπτυξη του προσωπικού της Υπηρεσίας.

3. Διεκδικητικότητα - Εισηγήτρια Μαργαρίτα Κάψου, Υπεύθυνη Γραφείου Ψυχολογικής Στήριξης ΥΣΦΜ - Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012

Η θεματολογία τους επαφίεται αποκλειστικά στους εισηγητές και

4. Ισορροπία μεταξύ Εργασίας και Προσωπικής / Οικογε-

εστιάζεται σε τομείς που οι εισηγητές έχουν εξειδικευμένες γνώ-

νειακής Ζωής -Εισηγητής Φίλιππος Παττούρας, Προϊστάμενος

σεις ή/και εμπειρίες και που ενδιαφέρουν τους εργαζόμενους

ΥΣΦΜ - Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012

στην ΥΣΦΜ.
Αναλυτικότερα, το 2012 πραγματοποιήθηκαν τέσσερα συνο-

Το προσωπικό της ΥΣΦΜ έχει αγκαλιάσει με ενθουσιασμό

λικά σεμινάρια διάρκειας 120 λεπτών το καθένα, από προσωπικό

το νέο αυτό θεσμό και επιθυμεί τη συνέχισή του και για το έτος

της Υπηρεσίας, με την ακόλουθη θεματολογία:

2013. Συγκεκριμένα, ο νέος κύκλος σεμιναρίων προγραμματίζε-

1. Επαγγελματική Συμπεριφορά και Ανάπτυξη - Εισηγή-

ται για την περίοδο Φεβρουαρίου - Ιουνίου 2013.

τρια Χρυσάνθη Λοϊζίδου, Ανώτερη Λειτουργός, Υπεύθυνη Τομέα
Φοιτητικής Ζωής ΥΣΦΜ - Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

Χρήσιμες πληροφορίες για το Σύστημα
Ηλεκτρονικής Ωρομέτρησης
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του προ-

βάση με τις ώρες προσέλευσης και απο-

προέγκριση από το Διευθυντή/Προϊστά-

σωπικού για θέματα Ωρομέτρησης θα

χώρησης, ενώ όλα τα υπόλοιπα αιτήματα

μενο/Κοσμήτορα/Πρόεδρο

βρείτε πιο κάτω χρήσιμες πληροφορίες

θα πρέπει να καταχωρούνται στο σύστη-

θα πρέπει να καταχωρείται κανονικά η

που αφορούν στη λειτουργία του εν λόγω

μα εντός του μήνα και όχι αργότερα από

ώρα προσέλευσης και αποχώρησης, με

συστήματος:

την αποστολή της μηνιαίας αναφοράς

βάση το επίσημο ωράριο εργασίας. Σύμ-

στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού.

φωνα με το σχετικό Κανονισμό, ως υπε-

Από την 1η Ιουλίου 2011 έχει τεθεί

Τμήματος)

σε εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικής

Σε περίπτωση απουσίας σε εκπαι-

ρωριακή απασχόληση λογίζεται η εργα-

ωρομέτρησης με σκοπό την καλύτερη

δευτικά προγράμματα ή σεμινάρια, είτε

σία πέρα από τις συνήθεις ώρες εργασίας

και ακριβέστερη προσφορά υπηρεσιών

εντός είτε εκτός του Πανεπιστημίου, ο

(δηλαδή με την συμπλήρωση 7 ωρών ερ-

στην πανεπιστημιακή κοινότητα και το

χρήστης θα πρέπει να καταχωρεί αίτη-

γασίας επί καθημερινής βάσης, ενώ στην

κοινό, την τήρηση του επίσημου ωρα-

μα για απουσία σε σεμινάριο και δε θα

περίπτωση απογεύματος, τη συμπλή-

ρίου, την ίση μεταχείριση όλου του Δι-

προβαίνει στην καταχώρηση της ώρας

ρωση 10 ωρών εργασίας). Για σκοπούς

οικητικού και Ωρομίσθιου Προσωπικού,

προσέλευσης και αποχώρησής του στο

καταχώρησης υπερωριακής εργασίας

τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου

σύστημα. Αποχώρηση από την εργασία

θα πρέπει να υποβάλλεται ειδικό έντυ-

αδειών και υπολογισμού απουσιών από

μπορεί να γίνει μόνο εάν συμπληρωθεί το

πο απασχόλησης εκτός των κανονικών

την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

80% του χρόνου εργασίας. Σε αντίθετη

ωρών εργασίας, το οποίο θα διαβιβάζε-

καθώς και τη μείωση του κόστους από τη

περίπτωση το προσωπικό θα πρέπει να

ται μαζί με τη μηνιαία αναφορά. Η υπε-

μη τήρηση του ωραρίου.

επιστρέψει στην εργασία του.

ρωριακή απασχόληση δεν καταγράφεται

Η Ωρομέτρηση θα γίνεται μέσω των

Στην περίπτωση που το σεμινάριο δεν

στο ηλεκτρονικό σύστημα ωρομέτρησης.

καρτοδεκτών και μέσω ΙΡ τηλεφωνίας

είναι ολοήμερο, θα πρέπει να καταχω-

Όλα τα δικαιολογητικά απουσίας κα-

(όπου εφαρμόζεται), ενώ προγραμματί-

ρείται αίτημα απουσίας σε σεμινάριο (με

θώς επίσης και τα απαραίτητα έντυπα

ζεται να γίνεται και μέσω ΙΡ τηλεφωνίας

τις ώρες απουσίας) και με την επιστρο-

θα πρέπει να παραδίδονται έγκαιρα στο

για όλους τους χρήστες.

φή του στο χώρο εργασίας να προβαίνει

διαχειριστή, για να διαβιβάζονται στην

Η πρόσβαση στο σύστημα γίνεται από

στην καταχώρηση των ωρών προσέλευ-

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού με τη

οποιονδήποτε υπολογιστή, νοουμένου

σης και αποχώρησης στο σύστημα (π.χ.

μηνιαία αναφορά.

ότι υπάρχει διαδικτυακή σύνδεση.

αν υπάρχει απογευματινή εργασία).

Ο διαχειριστής εκτυπώνει μηνιαία

Ο χρήστης θα πρέπει να ενημερώνει

Σε περίπτωση υπερωριακής απασχό-

αναφορά, την οποία αποστέλλει εντός

οπωσδήποτε το σύστημα σε καθημερινή

λησης (για την οποία είναι απαραίτητη η

Συνεχίζεται στη σελίδα 10

9
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ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συνεχίζεται από τη σελίδα 9

ολογητικό απουσίας μαζί με τη μηνιαία

το Διευθυντή/Προϊστάμενο/Κοσμήτορα/

7 εργάσιμων ημερών μαζί με τα απα-

αναφορά ή/και δεν καταχωρηθεί στο σύ-

Πρόεδρο Τμήματος.

ραίτητα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία

στημα από το χρήστη, θα πρέπει να ενη-

Στο σύστημα έχει προστεθεί επιλογή

Ανθρώπινου Δυναμικού για έλεγχο και

μερωθεί ο διαχειριστής του συστήματος

απουσίας με έγκριση Διευθυντή/Προϊ-

καταχώρηση. Υπενθυμίζεται ότι σύμ-

ΕΓΚΑΙΡΑ, ώστε να ενημερώσει άμεσα την

σταμένου/Κοσμήτορα/Προέδρου

φωνα με την εγκύκλιο αρ. 55/2009 του

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού προς

ματος (για χρονική περίοδο μέχρι και 120

Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών

αποφυγή κυρώσεων.

λεπτά). Βάσει σχετικού Κανονισμού, η

Τμή-

δικαιολογητικά απουσίας τα οποία θα

Σε περιπτώσεις αρνητικού υπολοί-

υποβάλλονται εκ των υστέρων δεν θα γί-

που που δεν θα ξεπερνά τις 7 ώρες σε

νονται αποδεκτά. Σημειώνεται ότι η προ-

ένα εξάμηνο δεν θα γίνονται αποκοπές,

Στο σύστημα ωρομέτρησης, εκτός

σκόμιση δικαιολογητικών απουσίας είναι

νοουμένου ότι δίδεται γραπτή δικαιολό-

από την αναλυτική αναφορά, υπάρχει και

προσωπική ευθύνη του εργαζόμενου και

γηση από το Διευθυντή/Προϊστάμενο/

η αναφορά υπολοίπων περιόδου, στην

όχι του διαχειριστή του συστήματος.

Κοσμήτορα/Πρόεδρο Τμήματος.

οποία τα μέλη του προσωπικού μπορούν

απουσία εγκρίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις για προσωπικούς λόγους.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου για

Αλλαγή απογεύματος γίνεται μέσω

να ελέγξουν το συν/πλην του επίσημου

λόγους που δεν αφορούν την εργασία

του συστήματος από το χρήστη, νοου-

ωραρίου τους για ένα ολόκληρο εξάμηνο

(π.χ. λόγους υγείας) δεν αποσταλεί δικαι-

μένου ότι έχει δοθεί σχετική έγκριση από

(π.χ. 01/01/2012-30/06/2012)
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Ο πόλεμος των χρωμάτων
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε από
το νηπιαγωγείο και το βρεφοκομικό σταθμό
του Πανεπιστημίου Κύπρου το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013 η θεατρική παράσταση Ο πόλεμος των χρωμάτων, την οποία παρουσίασε το
θέατρο Αντίδοτο. Παιδιά και γονείς είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ξεχωριστή
θεατρική παράσταση στο πλαίσιο της δημιουργικής ημέρας γονιού που πραγματοποιείται κάθε μήνα στο νηπιαγωγείο. Μέσα από την
παράσταση δόθηκε η ευκαιρία σε μικρούς και
μεγάλους να σταματήσουν να βλέπουν τη ζωή
σαν μαύρο ή άσπρο και να ανακαλύψουν και
τα υπόλοιπα ‘‘χρώματα’’. Μια παραγωγή που
μιλούσε για χρώματα, σχήματα, συνεργασία
αλλά πολύ περισσότερο για φαντασία!

Δημόσιος Διάλογος για την Κοινωνική Ενσωμάτωση
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013, στα

άλλοι, με άποψη επί του θέματος. Το συντονισμό της εκ μέρους

γραφεία της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Δη-

του ΣυΝΚ είχαν ο Νικόλας Χριστοφή και ο Γιάννης Τριμιθιώτης.

μόσια Διαβούλευση στο Πλαίσιο του Διαρθρωμένου Διαλόγου

Έγινε μια πολύ καλή συζήτηση επί οκτώ συγκεκριμένων ερωτη-

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους Νέους.

μάτων και καταγράφηκαν όλες οι απόψεις που ακούστηκαν. Η

Η Διαβούλευση είναι ουσιαστικά μια συζήτηση πάνω σε συγκε-

καταγραφή αυτή θα είναι μέρος της τελικής αναφοράς που θα

κριμένα θέματα που αφορούν τους νέους της Ευρώπης. Το θέμα

αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να ληφθεί υπόψη κατά

αυτής της συζήτησης ήταν η Κοινωνική Ενσωμάτωση των Νέων

την λήψη αποφάσεων για τις πολιτικές της Ε.Ε. σε αυτό το θέμα.

και οργανώθηκε από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέ-

Οι φοιτητές που είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν δήλω-

ριμνας (Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Γραφείο Σταδιοδρομί-

σαν πολύ ικανοποιημένοι, αφού τους δόθηκε η ευκαιρία να εκ-

ας), σε συνεργασία με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ).

φράσουν τις απόψεις τους, ενώ και οι συντονιστές δήλωσαν εν-

Στη συζήτηση συμμετείχαν φοιτητές με αναπηρίες αλλά και

θουσιασμένοι από τις απόψεις και τη συζήτηση με τους φοιτητές.
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Ημερίδες του Τμήματος Κλασικών Σπουδών ΚΑΙ Φιλοσοφίας
Δύο Επιστημονικές Ημερίδες, μία για τις Κλασικές Σπουδές
και μία για τη Φιλοσοφία, διοργάνωσε ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ιωάννης Ταϊφάκος (της Φιλοσοφίας μαζί με
τον Αναπλ. Καθηγητή Δημ. Πορτίδη) στην αρχή της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς (15.10 και 26.11.2012). Και στις δύο απηύθυνε
χαιρετισμό ο Πρύτανης, Καθ. Κ. Χριστοφίδης, τονίζοντας τη σημασία των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος για την εποχή
μας. Στις προσφωνήσεις του ο Πρόεδρος του Τμήματος παρουσίασε το έργο του ακαδημαϊκού προσωπικού και εξήγησε γιατί
οι διαιώνιες αξίες της Κλασικής Γραμματείας και της Φιλοσοφίας
αποτελούν πολύτιμο συστατικό της Παιδείας και του Πολιτισμού,

νης Ταϊφάκος. Τις συνεδρίες και τη συζήτηση συντόνισε ο Δημ.

ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεως και παρακμής.

Πορτίδης. Το πρώτο μέρος ήταν αφιερωμένο σε ζητήματα που

Στην Ημερίδα των Κλασικών Σπουδών έλαβαν μέρος όλοι οι

προκύπτουν από συγκεκριμένους πλατωνικούς διαλόγους και

διδάσκοντες αρχαία και λατινικά. Στο πρώτο μέρος (με συντονι-

τη μελέτη του Πλάτωνα στην Αρχαιότητα. Η Δρ. Ελένη Κακλα-

στή τον Επ. Καθηγητή Σπύρο Τζούνακα) παρουσιάστηκε ερευνη-

μάνου παρουσίασε την εργασία της στον «Ιππία ελάσσονα» με

τική εργασία συλλογών κειμένων. Ο Καθηγητής Ιωάννης Ταϊφά-

τίτλο «Ψεύδη στην ψυχή και ψεύδη στα λόγια», ενώ ο Καθ. Ιω-

κος μίλησε για τη νέα κριτική έκδοση των Ρωμαϊκών επικηδείων

άννης Ταϊφάκος αναφέρθηκε στη χρήση της Πολιτείας στο De re

λόγων (Laudationes funebres) που ετοιμάζει, και ο Επ. Καθηγητής

publica του Κικέρωνος με επίκεντρο την κριτική της δημοκρατί-

Δημόκρ. Καλτσάς για τη χρήση σπαραγμάτων μη λογοτεχνικών

ας. Το δεύτερο μέρος περιλάμβανε εισηγήσεις για τη χρήση του

παπύρων. Στο δεύτερο μέρος (με συντονιστή τον Επ. Καθηγητή

Πλάτωνα στη νεώτερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία. Μίλησαν ο Χρί-

Δημόκρ. Καλτσά) παρουσιάστηκε ερευνητική εργασία πάνω σε

στος Κυριάκου και ο Ιωάννης Τρισόκκας. Ο πρώτος ανέλυσε την

συγκεκριμένα κείμενα: ο Α. Τσακμάκης μίλησε για τον Ξενοφώ-

αναγκαιότητα του Πλάτωνος στον καρτεσιανό σκεπτικισμό και ο

ντα, ο Σπ. Τζούνακας για τον Πέρσιο, ο Γ. Ξενής για τα Αττικιστι-

δεύτερος αναφέρθηκε στη «σιωπή» του φιλοσόφου τονίζοντας

κά λεξικά, η Μ. Υψηλάντη για τον Νόννο και ο G. Galdi για την

τη σχέση Πυρρώνειου σκεπτικισμού, Hegel και Πλάτωνα.

Expositio totius mundi. Η Ημερίδα έδειξε το υψηλό ερευνητικό

Και οι δύο Ημερίδες είχαν μεγάλη επιτυχία. Τις παρακολούθη-

επίπεδο των μελών του Τμήματος και ανέδειξε τις δυνατότητες

σαν όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος,

συνεργασίας στο πεδίο της έρευνας.

πολλοί φοιτητές και των δύο προγραμμάτων σπουδών (Κλασι-

Στην Ημερίδα της Φιλοσοφίας έκαναν εισηγήσεις όλοι οι
επισκέπτες διδάσκοντες Φιλοσοφίας και ο Καθηγητής Ιωάν-

κών σπουδών και Φιλοσοφίας), καθώς και λόγιοι φίλοι του Τμήματος και των ανθρωπιστικών σπουδών.

Η ΙΔΡΥΣΗ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
Φιλοξενούμενος στο πρόγραμμα διαλέξεων που οργανώνει
το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με την ομογένεια της
Βρετανίας, υπό την αιγίδα της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας
Ηνωμένου Βασιλείου, ήταν στις 20 Δεκεμβρίου ο Καθηγητής και
συγγραφέας Χάρης Μεττής.
Ο κ. Μεττής μίλησε για τα πρώτα χρόνια ζωής, δράσης και
προσφοράς του πιο σημαντικού και ιστορικού σωματείου της
ομογένειας, αυτού της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας. Η
ιστορία της, τόνισε ο κ. Μεττής, αφορά στην ιστορία της παροικίας και καλύπτει όχι μόνο την ιστορία του Κύπριου μετανάστη,

να μπορέσουν να εξασφαλίσουν εργασία, ανέφερε ο Καθηγητής,

την εξέλιξη, τους σκληρούς του αγώνες για επιβίωση και την

και παρουσίασε ενδιαφέροντα έγγραφα διαφόρων υπηρεσιών

προσαρμογή του στις συνθήκες ζωής της Βρετανικής πρωτεύ-

της Βρετανικής Κυβέρνησης και τρόπους με τους οποίους προ-

ουσας, αλλά και το χαρακτήρα, την κοινωνική του συμπεριφορά

σπαθούσαν να παρακολουθούν ή και να ελέγχουν το σωματείο

και τις σχέσεις του με την πατρίδα του. Η δημιουργία της Αδελ-

της Αδελφότητας, φοβούμενοι μήπως αναπτύξει εθνική δράση.

φότητας είχε κύριο στόχο τη διδασκαλία των Αγγλικών, από τον

Το ακροατήριο επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα και

καθηγητή Άγγελο Ζεμενίδη, για να βοηθήσει τους πρώτους Κύ-

αναπτύχθηκε ένας εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ του ειση-

πριους μετανάστες στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, ώστε

γητή και του κοινού.
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Η Τράπεζα Κύπρου “άνοιξε” τα χαρτιά της Νεότερης και
Σύγχρονης Οικονομικής Ιστορίας του νησιού
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
Η Νεότερη και Σύγχρονη Οικονομική Ιστορία της Κύπρου δεν

μίλησε για τις «Βιβλιογραφικές Όψεις της Οικονομικής Ιστορίας

έχει τύχει επαρκούς μελέτης, ώστε να αναδειχθεί η σημασία και

Κύπρου», ενώ οι Λέκτορες της Σχολής Διοίκησης και Επιχειρήσε-

η σχέση της οικονομικής διάστασης με τη “μεγάλη” εικόνα της

ων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Α. Αποστολίδης και

ιστορίας του νησιού. Για το λόγο αυτό, το Ιστορικό Αρχείο της

Α. Κυθρεώτης ανέλυσαν την Τραπεζική Ορολογία με πρακτικά

Τράπεζας Κύπρου “άνοιξε” τα χαρτιά του πλούσιου αρχείου της

παραδείγματα.

στο “Πρώτο Εργαστήρι Οικονομικής Ιστορίας”, φέρνοντας στο

Το Εργαστήρι ολοκληρώθηκε με συζήτηση στρογγυλής τρα-

φως ανεξερεύνητες πτυχές της ιστορίας του τόπου μέσα από

πέζης, όπου τα αποτελέσματα των φοιτητών τοποθετήθηκαν

το αρχειοθετημένο υλικό της και προσφέροντας μια μοναδική

στο ευρύτερο πλαίσιο της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής

εμπειρία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές Οικονομικών Επιστη-

ιστορίας της Κύπρου και της ευρύτερης Μεσογείου. Η συζήτη-

μών και της Ιστορίας.

ση με τη συμμετοχή των καθηγητών Β. Καρδάση, Γ. Καζαμία, Σ.

Το Εργαστήρι, που διοργανώθηκε στις 17 Νοεμβρίου με πρω-

Κληρίδη, Αν. Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Πανεπιστημίου

τοβουλία του Λέκτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του

Κύπρου και Α. Αποστολίδη, Λέκτορα στη Σχολή Διοίκησης Επι-

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Αλέξανδρου Αποστολίδη

χειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κράτησε το

και τη συνεργασία των καθηγητών του Τμήματος Ιστορίας και

ενδιαφέρον των συμμετεχόντων μέχρι το τέλος.

Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιώργου Καζαμία και

Το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το

Γιώργου Γεωργή, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις σε φοιτητές

2001 και είναι μέλος του European Association of Banking and

και καθηγητές/ομιλητές.

Financial History (EABH), στο οποίο συμμετέχουν πέραν των 80

Στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, ο καθηγητής του Τμήματος

κεντρικών και εμπορικών τραπεζών της Ευρώπης.

Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Β. Καρδάσης ανέπτυξε το θέμα «Περί Οικονομικής Ιστορίας», ενώ στη

«Το σεμινάριο ήταν καταπληκτικό, γεμάτο μεθόδους που δεν σε

συνέχεια μαζί με τη διευθύντρια και τον ιστορικό του Αρχείου,

άφηναν να κουραστείς και να βαρεθείς.»

Ν. Παφίτου και Χ. Χαραλάμπους αντίστοιχα, μίλησαν για το Ιστο-

Παναγιώτα Ιωάννου, MBA Student, European University Cyprus

ρικό Αρχείο της Τράπεζας Κύπρου σχετικά με την ίδρυσή του,
τους σκοπούς και τους στόχους του, τις αρχειακές ενότητες, τον

«Ήταν πραγματικά μια εξαιρετική ευκαιρία να συναντηθούν οι

κατάλογο τεκμηρίων και τις διαδικασίες πρόσβασης σε αρχειακό

επιστήμονες και να έρθουν φοιτητές σε επαφή με την Οικονομική

υλικό. Στη συνέχεια, η υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορί-

Ιστορία.»

ας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μ. Παναγιώτου,

Γ. Καζαμίας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κατάλογος Διοριστέων Ή Αδιόριστων Εκπαιδευτικών;
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013, στο
Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, συζήτηση με θέμα τον Κατάλογο Διοριστέων Εκπαιδευτικών.
Η εκδήλωση ήταν μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου (ΣυΝΚ) σε συνεργασία με το Γραφείο Σταδιοδρομίας
της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν οι:
κ. Γιώργος Δημοσθένους, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Δημήτρης Ταλιαδώρος, Πρόεδρος ΟΕΛΜΕΚ
κ. Φίλιος Φυλακτού, Πρόεδρος ΠΟΕΔ
κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος, Πρόεδρος ΠΟΦΝΕ
Τη συζήτηση συντόνισε η συνάδελφος Ιουστίνη Πηλείδη,
εθελόντρια στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου. Καλωσόρισμα εκ
μέρους της ΥΣΦΜ απηύθυνε η Χρυσάνθη Λοϊζίδου, Ανώτερη
Λειτουργός, και εκ μέρους του ΣυΝΚ η Πρόεδρος Σόφη Τσουρή.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.
Στο ζωντανό διάλογο που ακολούθησε, ακούστηκαν όλες
οι απόψεις επί του θέματος και οι συμμετέχοντες, φοιτητές και
απόφοιτοι, είχαν την ευκαιρία να θέσουν τους προβληματισμούς
τους ενώπιον των αρμοδίων.
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Κουκού! Μια βόλτα στο δάσος
Παιδική διαδραστική παράσταση-παιχνίδι
Η ελληνική παιδική θεατρική
παραγωγή με τίτλο Κουκού! Μια

τεχνίες γύρω από το θέμα της παράστασης.

βόλτα στο δάσος παρουσιάστηκε

Οι τρόποι που προσεγγίζει η

από την ομάδα Μορφές Έκφρασης

καλλιτεχνική ομάδα «Μορφές Έκ-

στο Πανεπιστήμιο την Κυριακή, 13

φρασης» τα παιδιά είναι το θέατρο,

Ιανουαρίου 2013.

η μουσική και η κίνηση. Ο συνδυα-

Πρόκειται για μία διαδραστική

σμός των τριών τεχνών καθώς και

παράσταση-παιχνίδι, που απευ-

η πρωτότυπη σκηνοθεσία κάνουν

θυνόταν σε μικρά παιδιά ηλικίας

το παιδί να βιώνει το παραμύθι με

από 2 έως 5 ετών, με ζωντανή μου-

όλες του τις αισθήσεις.

σική. Τα παιδιά μετά το τέλος της

Η παράσταση οργανώθηκε από

παράστασης είχαν την ευκαιρία,

το Γραφείο Αποφοίτων του Τομέα

με την παραίνεση και τη βοήθεια
των ηθοποιών, να επεξεργαστούν και να παίξουν με τα μουσικά
όργανα που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο και να κάνουν χειρο-

Προώθησης και Προβολής και παρουσιάστηκε στην Αίθουσα Τελετών.
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Good evening Mr. Wallenberg
Οι Πρεσβείες της Ουγγαρίας, της Σουηδίας και του Ισραήλ οργάνωσαν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκδήλωση
στη μνήμη του Σουηδού διπλωμάτη Raoul Wallenberg, ο οποίος
με τη δράση του έσωσε τη ζωή χιλιάδων Εβραίων στη Βουδαπέστη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου
2012 στην αίθουσα Β108 του κτηρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», περιελάμβανε την προβολή της ταινίας Σουηδο-Ουγγρικής παραγωγής με τίτλο Good evening, Mr.
Wallenberg και την απονομή βραβείων, από εκπρόσωπο του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε μαθητές του Λυκείου και του Γυμνασίου για τη συγγραφή
έκθεσης σχετικά με τις ηρωικές πράξεις του Wallenberg στην
Ουγγαρία.
Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης που ακολούθησε προσφέρθηκαν ουγγρικά εδέσματα και κρασί και οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν για τη ζωή του τιμώμενου και να
δουν σχετικό φωτογραφικό υλικό στην έκθεση που είχε στηθεί
στον 1ο όροφο του κτηρίου για το σκοπό αυτό.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ/ ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ
Τίθεται ως πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της πολυεθνικής εταιρείας ΙΒΜ και του Πανεπιστημίου Κύπρου
Τις πολλαπλές δυνατότητες συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια
στο θεματικό πλαίσιο «Έξυπνες Πόλεις»/«Έξυπνος Πλανήτης»
(Smarter Cities / Smarter Planet) παρουσίασε στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου, ενώπιον ακαδημαϊκών, ερευνητών και φοιτητών, η πολυεθνική εταιρεία IBM. Η παρουσίαση έγινε με κοινή πρωτοβουλία
του Γραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο του Πανεπιστημίου Κύπρου, της IBM και της συμβουλευτικής εταιρείας
FDI Science and Technology Consulting Ltd. Χαιρετίζοντας την
πρωτοβουλία, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, τόνισε ότι η ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού
κόσμου είναι ελπίδα για διέξοδο από τη κρίση.

Έξυπνες Πόλεις.
Με αυτόν τον τρόπο τα Πανεπιστήμια μπορούν να διεκδική-

Ο Γενικός Διευθυντής της FDI Science and Technology

σουν για τους φοιτητές τους ανταγωνιστική πρόσβαση σε εφαρ-

Consulting Ltd κ. Παναγιώτης Μιχαήλ, παρουσιάζοντας τον άξονα

μοσμένη γνώση αιχμής, με σημαντικά πλεονεκτήματα για τη μόρ-

συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων

φωση και την καριέρα τους καθώς και να αποτελέσουν το κύτταρο

για «έξυπνες πόλεις», σημείωσε ότι τα Πανεπιστήμια αποτελούν

για οικονομική αναδιάρθρωση της Κύπρου στη βάση της υψηλής

έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης άμεσων ξένων

τεχνολογίας μέσω της συμμετοχής στην Παγκόσμια Αλυσίδα Αξί-

επενδύσεων στον τομέα της Έρευνας και της Τεχνολογίας. Οι

ας για Έξυπνες Πόλεις.

«έξυπνες πόλεις», είπε, «αποτελούν τη δομική μονάδα που έχει

Ο Γενικός Διευθυντής της ΙΒΜ Κύπρου Γιώργος Γεωργίου τόνισε

ξεκινήσει να αναδιαρθρώνει την παγκόσμια οικονομία μέσα από

τον ουσιαστικό ρόλο που κατέχει η ανάπτυξη των έξυπνων πόλε-

αντίστοιχες ξένες επενδύσεις».

ων “Smarter Cities, a Smarter Planet” για την ΙΒΜ. Εξήγησε στη συ-

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαήλ, τα Πανεπιστήμια της Κύπρου, στο

νέχεια τους τρόπους που αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσι-

πλαίσιο του Έργου διασύνδεσης, σε στενή συνεργασία με πολυ-

μη οικονομική ανάπτυξη, αξιοποιώντας και εφαρμόζοντας ερευ-

εθνικές εταιρείες μπορούν να εφαρμόσουν «πιλοτικά» προγράμ-

νητικά αποτελέσματα για τη λήψη πιο «έξυπνων» αποφάσεων και

ματα «Έξυπνων Πόλεων», να παραγάγουν έρευνα και να συμμε-

την πρόληψη προβλημάτων, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελ-

τάσχουν στη διαμόρφωση των νέων Προτύπων για προϊόντα για

τίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη σύγχρονη κοινωνία.
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διακόσια μεταπτυχιακά διπλώματα απονεμήθηκαν από το

κατάρτιση και τα εφόδια κριτικής σκέψης και διαλόγου, με τα

Πανεπιστήμιο Κύπρου την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013

οποία τους έχει εξοπλίσει το Πανεπιστήμιο, ώστε η επανένωση

κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης, η οποία έλαβε χώρα

της πατρίδας μας να γίνει σύντομα πραγματικότητα. Τους παρό-

στο Αθλητικό Κέντρο στην Πανεπιστημιούπολη. Συγκεκριμέ-

τρυνε να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους και να ξεχάσουν την

να, απονεμήθηκαν 185 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Επιπέδου

Κύπρο που συστέλλεται, γιατί οι ίδιοι αποτελούν την Κύπρο που

Μάστερ και 15 διδακτορικοί τίτλοι της Σχολής Ανθρωπιστικών

διαστέλλεται, που μεγαλώνει και που δημιουργεί.

Επιστημών, της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών,

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απήυθυνε ο Πρόεδρος του Συμ-

της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, της

βουλίου κ. Χάρης Χαραλάμπους, ο οποίος ανέφερε ότι, παρόλο

Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, της Πολυτεχνι-

που το Πανεπιστήμιο Κύπρου εργάζεται με μειωμένο προϋπολο-

κής Σχολής και της Φιλοσοφικής Σχολής.

γισμό τα τελευταία δύο χρόνια, εντούτοις τα προγράμματα, η δι-

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, μίλησε

δασκαλία και η μέριμνα προς το φοιτητή δεν έχουν επηρεαστεί.

για την κριτική στην εξουσία και τη δημοκρατία των γραμμά-

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανέφερε ο κ. Χαραλάμπους, συνεισφέ-

των, αναφέροντας ότι ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα καταπιάνεται με

ρει πολλά στην πρόοδο της Κύπρου, βρίσκοντας κατάλληλους

τη θεμελιώδη υποχρέωση να κρίνει και να τοποθετείται επί του

τρόπους διοχέτευσης της τεχνογνωσίας που διαθέτει, με σεβα-

ευρύτερου δημόσιου λόγου, καθώς και επί της χάραξης πολιτι-

σμό προς τους άλλους δρώντες για την πρόοδο του τόπου, την

κών και αποφάσεων της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, διαδρα-

ανταγωνιστική διάθεση, με κριτική σκέψη και λόγο, χωρίς από

ματίζοντας το ρόλο του ουσιαστικού καταλύτη που του αναλογεί

καθέδρας υπαγορεύσεις.

ως παραγωγική δύναμη του τόπου. Απευθυνόμενος στους απο-

Βήμα δόθηκε και στην αριστούχο μεταπτυχιακή φοιτήτρια

φοίτους, τους υπέδειξε να αξιοποιήσουν την επιστημονική τους

του ελληνόφωνου προγράμματος του ΜΒΑ Στέλλα Πίττα, η
οποία παρότρυνε τους συμφοιτητές της να μην υποπίπτουν στην
προχειρότητα, στην αδράνεια και στον εφησυχασμό.
Κύριος ομιλητής στην Τελετή ήταν ο Καθηγητής Οικονομικών
Λούης Χριστοφίδης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα Η κοινωνία του
Πανεπιστημίου Κύπρου και η οικονομική και κοινωνική του συνεισφορά. Εκ μέρους της Φοιτητικής Ένωσης χαιρετισμό απηύθυνε
ο προεδρεύων κ. Δημήτρης Ηρακλέους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με το Βραβείο Ernst & Young εις μνήμην Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου τιμήθηκαν οι απόφοιτες του
Επαγγελματικού Προγράμματος ΜΒΑ, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Ολυμπία Θεοφάνους και Παναγιώτα Χρίστου. Καθόλη τη διάρκεια των σπουδών τους επέδειξαν, μεταξύ άλλων, τις ηγετικές
τους ικανότητες και την ικανότητα να επιφέρουν αλλαγές μέσω
ομαδικής δράσης, οι οποίες δεν περιορίζονται σε στενά φοιτητικά συνδικαλιστικά θέματα.
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ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
«ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΝΘΟΣ»
Κατάμεστο ήταν το Ίδρυμα «Τηλέμαχος Κάνθος» την Τετάρτη

τιστικό θησαυρό. Η οικογένειά του, στην οποία κληροδότησε,

28 Νοεμβρίου 2012, αφού o 2 Διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών

εκτός από το σημαντικό του έργο, την τεράστια ευαισθησία του

Τηλέμαχος Κάνθος προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον. Πέραν των

για ό,τι σχετίζεται με τις τέχνες και τη γνώση, τιμά επάξια την πα-

120 έργων είχαν υποβληθεί φέτος, συμπεριλαμβανομένων και

ρακαταθήκη αυτή, μετουσιώνοντάς την, όπως και ο ίδιος ο καλ-

έργων νέων καλλιτεχνών.

λιτέχνης θα επιθυμούσε, σε ζώσα κοινωνική προσφορά.

ος

Το γεγονός ότι ο αριθμός των καλλιτεχνών έχει ξεπεράσει το

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, αφού χαιρέτισε τη

διπλάσιο της πρώτης διοργάνωσης αποδεικνύει ότι ο διαγωνι-

2 απονομή του διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών «Τηλέμαχος

σμός πέτυχε το στόχο του και συνεχίζει να δίνει κίνητρο για δημι-

Κάνθος», συνεχάρη το Ίδρυμα για τις δραστηριότητές του, τη Φι-

ουργία. Το Α’ Βραβείο Ζωγραφικής απονεμήθηκε στην Κυριακή

λοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και την Κριτική Επι-

Φιλή, το Α’ Βραβείο Χαρακτικής στο Μιχάλη Φαντάρο, ενώ το ει-

τροπή που αξιολόγησε τα έργα, για τη συμβολή τους στην πραγ-

δικό βραβείο για νεαρούς καλλιτέχνες απονεμήθηκε στους Αιμί-

ματοποίηση του Διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών, τονίζοντας

η

λια Χατζηκωνσταντίνου και

ότι η εκδήλωση είναι ένα

Γιάννη Αριστοτέλους. Άλλα

αφιέρωμα σε ένα σημαντι-

14 άτομα τιμήθηκαν με τιμη-

κό κομμάτι του κυπριακού

τικό έπαινο.

και ευρύτερα του ελληνικού

Χαιρετισμό στην εκδήλω-

πολιτισμού· «μία πλατφόρμα

ση απηύθυναν ο Πρύτανης

επικοινωνίας της τέχνης με

του Πανεπιστημίου Κύπρου,

το φιλότεχνο κοινό, η οποία

Καθηγητής

προσφέρει στους χαράκτες

Κωνσταντίνος
μέρους

και ζωγράφους που συμ-

του Υπουργού Παιδείας και

μετέχουν την ευκαιρία να

Πολιτισμού η Λειτουργός

αναδείξουν τις εμπνευσμέ-

Πολιτιστικών Υπηρεσιών κα

νες τους δημιουργίες και να

Λούλλη Μιχαηλίδου, ο Κο-

αποτελέσουν ένα διαχρονι-

σμήτορας της Φιλοσοφικής

κό λιθαράκι πολιτισμού στο

Χριστοφίδης,

εκ

Σχολής, Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Καζαμίας και η Πρόεδρος
του Ιδρύματος «Τηλέμαχος Κάνθος» κα Ελένη Κάνθου.
Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι η Πολιτεία

οικοδόμημα που ονομάζεται τέχνη».
Πριν από την απονομή των βραβείων η Κλειώ Καρπασίτη,
μαθήτρια βιολιού του Εργαστηρίου Εγχόρδων του Υπουργείου

επικροτεί την εμπλοκή του Πανεπιστημίου Κύπρου σε παρόμοι-

Παιδείας και Πολιτισμού, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ματ-

ες δραστηριότητες, οι οποίες υπογραμμίζουν και επικυρώνουν

θαίου Καριόλου, και η Catalina Taychan στο πιάνο ενθουσίασαν

τον κοινωνικό ρόλο ενός δημόσιου ακαδημαϊκού ιδρύματος ως

το κοινό με το μουσικό ιντερμέδιο που παρουσίασαν.

προς την ευρύτερη καλλιέργεια και εμπέδωση εικαστικής παι-

Το κοινό είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί την έκθεση που φι-

δείας ανάμεσα στους πολίτες κάθε ηλικίας. Ο Τηλέμαχος Κάνθος,

λοξενούσε όλα τα έργα των καλλιτεχνών στο Ίδρυμα «Τηλέμα-

υπογράμμισε ο Υπουργός, άφησε πίσω του έναν μεγάλο πολι-

χος Κάνθος» μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2012.

Ποια η σχέση της ευφυΐας
με την ανάγνωση της λέξης ημερολόγιο
Ο βρεφοκομικός σταθμός και το νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσαν την

ευφυΐας. Τη διάλεξη παρακολούθησαν γονείς, εκπαιδευτικοί και
άλλοι ακροατές.

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013, στο πλαίσιο της εβδομάδας των

Ο ομιλητής αναφέρθηκε στη σχέση λόγου και σκέψης, στα

γραμμάτων, διάλεξη με το Δρα Τιμόθεο Παπαδόπουλο, Αναπλ.

πρώτα στάδια γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού και στον ανα-

Καθηγητή του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύ-

δυόμενο αλφαβητισμό, σε κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης

πρου. Το θέμα της διάλεξης ήταν: Ποια η σχέση της ευφυΐας με

των γλωσσικών ικανοτήτων των παιδιών και στο ρόλο των εκ-

την ανάγνωση της λέξης ημερολόγιο. Η διάλεξη έλαβε χώρα στο

παιδευτικών και των γονέων σχετικά με τις ευκαιρίες που προ-

κτήριο του νηπιαγωγείου «Λητώ Παπαχριστοφόρου». Το θέμα

σφέρουν για αξιόλογη πρακτική άσκηση. Με το τέλος της διάλε-

της διάλεξης προέκυψε από προβληματισμούς και ερωτήματα

ξης ο ομιλητής ήταν στη διάθεση του κοινού για τυχόν απορίες

των γονέων του νηπιαγωγείου σχετικά με θέματα ανάγνωσης και

και προβληματισμούς.
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ΑΛΓΕΒΡΑ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ
Οι πιστοί φίλοι του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, που οργανώνει

άλλες ευθείες γραμμές δημιουργεί εντός και επί τα αυτά γωνίες

το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με την Ελληνική Κυπρια-

λιγότερες από δύο ορθές γωνίες, τότε οι δύο γραμμές τέμνονται

κή Αδελφότητα παρακολούθησαν μια εξειδικευμένη, αλλά πολύ

κάπου στο μισό επίπεδο εκείνης της πλευράς.

ενδιαφέρουσα διάλεξη στις 21 Φεβρουαρίου από τον Ευκλείδη

Τα «Στοιχεία» είχαν διάφορα προβλήματα λόγω μιας σημαντι-

μέχρι τον Einstein και εισηγητή τον Επισκέπτη Καθηγητή στο

κής σύνδεσης με γεωμετρική διαίσθηση, που σε ορισμένα ση-

Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύ-

μεία αντικατέστησε την αυστηρή μαθηματική απόδειξη. Για να

πρου Παναγιώτη Μπατακίδη.

αποφευχθεί αυτή η διαισθητική προσέγγιση, φτάσαμε τον 20ο

Μιλώντας με απλή γλώσσα και με τη βοήθεια των φωτεινών
διαφανειών, ο κύριος Μπατακίδης βοήθησε τους παρευρισκόμε-

αιώνα στην ανάπτυξη ενός κλάδου των μαθηματικών που ονομάζεται Τοπολογία.

νους να παρακολουθήσουν με ενδιαφέ-

Η γενική θεωρία της Σχετικότητας

ρον τη διάλεξη. Θα αναφερθώ, είπε, στο

δημοσιεύθηκε το 1916 και αφορά στη

γνωστό μας Ευκλείδη και το περίφημο

βαρύτητα και την καμπυλότητα του χώ-

έργο του «Στοιχεία» (~ 300 π.Χ.), που απο-

ρου-χρόνου. Ερμηνεύει στη βαρύτητα ως

τελείται από 13 τόμους. Μια περίληψη,

συνέπεια της καμπυλότητας του χώρου-

δηλαδή, της απλής γεωμετρίας. Θεωρεί-

χρόνου, λόγω της παρουσίας της ύλης.

ται ότι είναι το πρώτο κείμενο που περι-

Οι ιδέες του Αϊνστάιν προσφέρουν μια

έχει αυστηρές μαθηματικές αποδείξεις,

σημαντική ανακάλυψη στην κατανόηση

ωστόσο δεν ανήκαν όλες στον Ευκλείδη.

του σύμπαντος οδήγησαν στη θεωρία

Η ιδέα είναι ότι εάν κάποιος αρχίσει με

της μεγάλης έκρηξης (Big Bang) και επη-

μερικούς ορισμούς και αξιώματα, αυτός

ρεάζουν σχεδόν όλες τις φυσικές θεωρίες

θα καταλήξει σε μια σειρά από προτάσεις

του 20ου αιώνα. Ας μην ξεχνάμε, ωστόσο,

χρησιμοποιώντας την κοινή λογική και

τη συμβολή των μαθηματικών σε αυτή

τις προτάσεις που έχουν ήδη αποδειχθεί.

την ωραία πραγματοποίηση της φυσικής.

Οι ορισμοί ωστόσο δεν υποθέτουν την

Αυτό απεικονίζεται σαφώς με τα λόγια

ύπαρξη των εννοιών που ορίζονται. Η ύπαρξη όμως συνάγεται

του Αϊνστάιν: «Προς το παρόν, είμαι εντελώς αφιερωμένος στο

από τα αξιώματα και τις προτάσεις.

πρόβλημα της βαρύτητας και με τη βοήθεια ενός μαθηματικού φί-

Τα περίφημα αξιώματα του Ευκλείδη είναι (α) Οποιαδήποτε

λου προσπαθώ να καταλάβω τις δυσκολίες. Έχω αναπτύξει μεγάλο

δύο σημεία συνδέονται με μια γραμμή, (β) Κάθε τμήμα γραμ-

σεβασμό για τα μαθηματικά, οι λεπτοφυέστερες κατευθύνσεις των

μής μπορεί να προεκταθεί σε μια γραμμή, (γ) Κάποιος μπορεί να

οποίων μου φαίνονταν μέχρι πρόσφατα μια καθαρή πολυτέλεια. Σε

γράψει ένα κύκλο με οποιοδήποτε κέντρο και ακτίνα, (δ) Όλες

σύγκριση με αυτό, το αρχικό πρόβλημα της σχετικότητας μοιάζει με

οι ορθές γωνίες είναι ίσες και (ε) Εάν μια γραμμή που τέμνει δύο

παιχνίδι ενός παιδιού».

ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθημάτων
Το Ερωτηματολόγιο είναι ένα απαραίτητο εργαλείο ανατρο-

Γίνεται πολύ συζήτηση στο ΠΚ σχετικά με το χαμηλό ποσοστό

φοδότησης για την ποιότητα διδασκαλίας στο ΠΚ. Τα αποτελέ-

ανταπόκρισης των φοιτητών (31% στο Χειμερινό Εξάμηνο 2012-

σματα από τα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται από τους δι-

13). Οι λύσεις που προτείνονται αφορούν στη μείωση του αριθ-

δάσκοντες «για σκοπούς αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης»

μού ερωτήσεων, την υποχρεωτική υποβολή του ερωτηματολογί-

(απόφαση Συγκλήτου, 243η Συνεδρία). Το ΠΚ στηρίζεται στην

ου από τους φοιτητές και την επαναφορά του σε έντυπη μορφή.

ανατροφοδότηση από τους φοιτητές για τη συνεχή βελτίωση της

Το Κέντρο όμως πιστεύει ότι η συζήτηση θα έπρεπε να περιστρέ-

ποιότητας διδασκαλίας.

φεται στο βασικό λόγο ύπαρξης του ερωτηματολογίου, που είναι

Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.), στην προ-

η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας. Η πανεπιστημιακή

σπάθειά του για βελτίωση του Ερωτηματολογίου και για αύξηση

κοινότητα θα πρέπει να διερωτηθεί πόσο αξιοποιήθηκε το Ερω-

του ποσοστού ανταπόκρισης από τους φοιτητές, έχει αναθεωρή-

τηματολόγιο “για σκοπούς αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης”.

σει το περιεχόμενο, έχει μειώσει τον αριθμό ερωτήσεων και έχει

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. πιστεύει ότι η αύξηση του ποσοστού ανταπόκρισης

αλλάξει την ηλεκτρονική δομή του για ταχύτερη και ευκολότερη

των φοιτητών θα προκύψει, όταν οι φοιτητές αντιληφθούν τη

συμπλήρωση από τους φοιτητές. Η νέα έκδοση (6η μορφή) του

σημασία του Ερωτηματολογίου για τους ίδιους, μέσω των βελ-

Ερωτηματολογίου χρησιμοποιείται από το Χειμερινό Εξάμηνο

τιώσεων που γίνονται στη διδασκαλία των μαθημάτων. Τότε, θα

2012-13 (όλες οι μορφές βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΔΙ.

αγκαλιάσουν το θεσμό του Ερωτηματολογίου και θα ασκήσουν

ΜΑ. www.ucy.ac.cy/~kedima).

το δικαίωμά τους για αξιολόγηση των μαθημάτων τους.
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ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Ακόμη μια εκπαίδευση στο προσωπικό της Πολυτεχνικής
Σχολής πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2012 από τον
Τομέα Ασφάλειας και Υγείας της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων που πραγματοποιεί με
στόχο την αναβάθμιση της πυρασφάλειας των κτηρίων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Την εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας τριών ωρών, παρακολούθησαν 17 (δεκαεπτά) άτομα από διάφορες θέσεις εργασίας
της Πολυτεχνικής Σχολής, με απώτερο σκοπό να δημιουργηθούν Ομάδες Πυρόσβεσης και Εκκένωσης στα διάφορα κτήρια
της Σχολής, έτοιμες να ανταποκριθούν σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης.
Οι εκπαιδευόμενοι ήρθαν σε επαφή με το αντικείμενο της πυρασφάλειας μέσα από τη χρήση έντυπου και οπτικοακουστικού
υλικού, αλλά κυρίως με την πρακτική εξάσκηση που ακολούθησε με το πέρας του θεωρητικού μέρους, όπου χρησιμοποίησαν
διαφόρων ειδών πυροσβεστήρες καθώς και τον τυλιχτήρα νερού για την κατάσβεση μικρής ελεγχόμενης πυρκαγιάς. Οι συμμετέχοντες καταρτίστηκαν επίσης στην Εκτίμηση των πιο πάνω
Κινδύνων και στα Σχέδια Δράσης για την Αντιμετώπιση των
Εκτάκτων Καταστάσεων.

ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ
Ημικρανία είναι μια από τις πιο κοινές νευρολογικές παθήσεις. Επηρεάζει περίπου το 11% των ενηλίκων στις δυτικές
χώρες. Η ημικρανία προκαλείται από την ενεργοποίηση ενός
μηχανισμού στον εγκέφαλο, που οδηγεί στην απελευθέρωση φλεγμονωδών ουσιών γύρω από τα νεύρα και τα αιμοφόρα αγγεία της κεφαλής. Ερεθίσματα που μπορεί να ενεργοποιήσουν μια κρίση ημικρανίας, μεταξύ άλλων, μπορεί να
είναι το στρες, οι καιρικές μεταβολές, η αϋπνία, οι ορμονικές
διαταραχές και η νικοτίνη. Οι κρίσεις συνήθως εμφανίζονται
ακανόνιστα και τα συμπτώματά τους διαφέρουν από τον
απλό πονοκέφαλο. Μια κρίση ημικρανίας περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:
Προειδοποιητικό Στάδιο: Η κρίση συνήθως γίνεται αισθητή από πριν και παρουσιάζει συμπτώματα όπως εξάντληση,
εκνευρισμό, ευφορία, ανορεξία ή βουλιμία.
Στάδιο Αύρας: Η αύρα είναι μια ομάδα νευρολογικών συ-

κά υποχωρούν. Ωστόσο, πολλοί ασθενείς νιώθουν εξαντλημένοι

μπτωμάτων, που παρουσιάζονται συνήθως πριν από την κρίση

και μπορεί να παρουσιάζουν δυσκολία στη συγκέντρωση τις

και χαρακτηρίζονται από αλλαγές στην αντίληψη του φωτός, μυ-

επόμενες ημέρες.

ϊκή αδυναμία στα άκρα και αλλαγές στη διάθεση.

Η ένταση των συμπτωμάτων μπορεί να μειωθεί, εάν ο πά-

Στάδιο Πονοκεφάλου: Ο πάσχων έχει έντονο πόνο στο κεφά-

σχων ξαπλώσει σε ένα σκοτεινό και ήσυχο δωμάτιο, χωρίς

λι, που συνήθως εμφανίζεται στη μια πλευρά της κεφαλής. Συχνά

οσμές, με κλειστά μάτια. Ποικίλες συμπεριφορικές θεραπείες,

συνοδεύεται από ναυτία, εμετούς και επιδεινώνεται από το φώς,

όπως η βιοανάδραση και η θεραπεία χαλάρωσης, συνδυασμέ-

τους θορύβους και τις έντονες μυρωδιές.

νες με κλασικές θεραπείες (π.χ. λήψη αναλγητικών), φαίνεται πως

Στάδιο Ανάρρωσης: Τα συμπτώματα της ημικρανίας σταδια-

προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τρυπηνιώτης Θεοδόσης, Λέκτορας στο Τμήμα Φυσικής, από
01/07/2012
Μιχαηλίδης Μάριος, Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών, από
01/08/2012
Ξεφτέρης Δημήτρης, Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών, από
01/08/2012
ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Schabel Chris, Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, από 01/07/2012
Χατζηκωστής Χριστόφορος, Καθηγητής στο Τμήμα ΗΜΜΥ,
από 01/07/2012
Σαζεΐδης Γιαννάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, από 01/07/2012
Sagaster Borte, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, από 01/07/2012
Αχιλλέως Στέλλα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγγλικών
Σπουδών, από 01/07/2012
Ζήρος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών, από 01/07/2012
Χριστοφόρου Κλεοπάτρα, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα
Μαθηματικών και Στατιστικής, από 01/07/2012
Θεοδωρόπουλος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών, από 01/11/2012
Μιλιδώνης Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, από 01/11/2012
Προμπονάς Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, από 01/12/2012
Μήτσης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, από 01/12/2012
Χαραλάμπους Νάτια, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, από 01/12/2012
Αβρααμίδης Μάριος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας, από 01/12/2012
Χατζηχρίστου Χρίστος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα
Αρχιτεκτονικής, από 01/12/2012
Χατζημιχαήλ Νικήτας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα
Νομικής, από 01/12/2012
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Karen Emmerich, Λέκτορας στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, παραίτηση από 31/08/2012
Κωνσταντίνου Μάριος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, παραίτηση από 31/12/2012
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)
Γούλας Πέτρος, Βοηθός Βιβλιοθήκης με σύμβαση σύντομης διάρκειας (φοιτητής πρακτικής άσκησης από ξένα Πανεπιστήμια),
Βιβλιοθήκη, 02/07/2012
Χριστοδούλου Σταύρος, Βοηθός Γραφείου Σύντομης Διάρκειας, Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, ΕΠΑ, 06/08/2012.
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δρουσιώτης Εύης, Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου, Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, 15/08/2012
Μουσκουντή Νάσω, Γραμματειακός Λειτουργός, Πρυτανεία,
15/08/2012

Κυπριανού Έλενα, Γραμματειακός Λειτουργός, Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 15/08/2012
Τακούσιη Έλενα, Γραμματειακός Λειτουργός, Πολυτεχνική Σχολή, 15/08/2012
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
Δανιηλάκη Ιωάννα, Γενικός Γραφέας με Σύμβαση, Τμήμα Ψυχολογίας, 04/07/2012.
Παπαπερικλέους Έλενα, Γενικός Γραφέας με Σύμβαση, Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 04/07/2012.
Πραστίτης Κωνσταντίνος, Τεχνικός, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, 21/06/2012
Παμπόρη Χριστίνα, Γενικός Γραφέας, Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας, 11/07/2012
Σωτηρίου Γεωργία, Γενικός Γραφέας, Τμήμα Γαλλικών Σπουδών
και Σύγχρονων Γλωσσών, 11/07/2012
Πατσαλίδου Έμυλη, Γενικός Γραφέας, Τμήμα Μαθηματικών και
Στατιστικής, 13/07/2012
Γεωργίου Ελένη, Γενικός Γραφέας, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, 07/07/2012
Χριστοδούλου Φάνη, Γενικός Γραφέας, Διεύθυνση Οικονομικών και Διοίκησης, 07/07/2012
Στυλιανού Γεωργία, Γενικός Γραφέας, Διεύθυνση Οικονομικών
και Διοίκησης, 07/07/2012
Χαλλούμα Μαρία, Γενικός Γραφέας, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού, 11/07/2012
Ιωαννίδης Μάριος, Λειτουργός Πανεπιστημίου, Τομέας Συμβάσεων, 22/07/2012
Παναγιώτου Φώτια, Λειτουργός Πανεπιστημίου με Σύμβαση,
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 01-12-2012
Χρίστου Καλλιόπη, Βοηθός Μηχανογράφησης με Σύμβαση,
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημάτων, 01-12-2012
Χριστοδούλου Ξένια, Βοηθός Μηχανογράφησης, ΣΑΕ,
07/12/2012
Γιάγκου Άντρη, Λειτουργός Πανεπιστημίου, ΥΑΔ, 07/12/2012
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωνσταντίνου Μάριος, Βοηθός Γραφείου Σύντομης Διάρκειας,
Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, ΕΠΑ, 10/08/2012
Χαψής Κυριάκος, Ωρομίσθιο Προσωπικό, ΥΑΔ, 31/12/2012
ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γεωργίου Αντιγόνη, Βοηθός Γραφείου, Διεύθυνση Διοίκησης
και Οικονομικών, 05/07/2012
Κοιλανιώτου Μαρία, Βοηθός Γραφείου, Τμήμα Αρχιτεκτονικής,
20/08/2012
Κυριάκου Χρίστος, Βοηθός Γραφείου, ΒΝΕΣ, 06/08/2012
Γούλας Πέτρος, Βοηθός Βιβλιοθήκης με σύμβαση σύντομης διάρκειας (φοιτητής πρακτικής άσκησης από ξένα Πανεπιστήμια),
Βιβλιοθήκη, 31/08/2012
ΛΗΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πάλμα Ισαβέλλα, Ωρομίσθια (Φροντίστρια), Κοινοτικό Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικός Σταθμός
Πανεπιστημίου Κύπρου, 29/07/2012
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Οι Κύπριοι εθελοντές του Β΄

Εγκόλπιο Κυπριακών Νό-

Παγκοσμίου πολέμου: Τα Μη-

μων, Ανδρέας Νεοκλέους,

τρώα, οι Κατάλογοι και ο φόρος

Νικήτας Χατζημιχαήλ (επιμ.),

του αίματος, Πέτρος Παπαπολυ-

Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα,

βίου (εισαγωγή – επιμέλεια), Λευ-

2η έκδοση, σελ. 1840, Ιανουά-

κωσία: Πολιτιστικές Υπηρεσίες του

ριος 2013.

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-

Η νέα έκδοση του Εγκολπί-

σμού & Επιτροπή Καταρτισμού και

ου Κυπριακών Νόμων σε νέο

Τήρησης Μητρώου Κυπρίων Εθε-

εύχρηστο σχήμα αποτελεί

λοντών Β΄ Παγκοσμίου πολέμου,

προϊόν συλλογικής προσπά-

2012.

θειας του Αναπλ. Καθηγη-

Στην Εισαγωγή του ο Π. Παπαπολυβίου αναλύει τα αριθμητι-

τή του Τμήματος Νομικής Νικήτα Χατζημιχαήλ, των μελών της

κά και στατιστικά δεδομένα για τη συμμετοχή των Κυπρίων στο

Δικηγορικής Εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ και του

βρετανικό και στους άλλους συμμαχικούς στρατούς. Στη συνέ-

επιστημονικού τμήματος του ελληνικού εκδοτικού οίκου Νομική

χεια δημοσιεύονται τα ονοματεπώνυμα 16.624 Κυπρίων στρατι-

Βιβλιοθήκη.

ωτών του «Κυπριακού Συντάγματος» και της «Κυπριακής Εθελο-

Περιλαμβάνονται το Σύνταγμα και οι βασικότεροι νόμοι της

ντικής Δυνάμεως», 117 Κυπρίων γυναικών που υπηρέτησαν στο

Κυπριακής Δημοκρατίας (32, από όλους του κλάδους του δικαί-

βρετανικό στρατό, 85 Κυπρίων που υπηρέτησαν σε άλλες μονά-

ου), ενημερωμένοι μέχρι σήμερα και σχολιασμένοι με νομολογία

δες του βρετανικού στρατού, 94 Κυπρίων του ελληνικού στρα-

κατ’ άρθρο, βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

τού, 329 Κυπρίων του αμερικανικού στρατού και 136 Κυπρίων
του υπηρέτησαν στον αυστραλιανό στρατό.

Όπως αναφέρεται και στον πρόλογο του Εγκολπίου από τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνο

Στο Γ Μέρος καταγράφονται οι 374 Κύπριοι στρατιώτες του

Χριστοφίδη, «Η έκδοση θα αποτελέσει αναγκαίο βοήθημα για

βρετανικού στρατού που έπεσαν ή απεβίωσαν στην υπηρεσία

κάθε δικηγόρο, νομικό λειτουργό, φοιτητή νομικής, αλλά και

και οι επτά πεσόντες εθελοντές του ελληνικού στρατού. Τάφοι και

τον ενημερωμένο πολίτη. Αποτελεί επίσης έναν πανδέκτη του

κενοτάφια Κυπρίων πεσόντων του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου εντο-

γραπτού Κυπριακού δικαίου για την Κύπρο, την Ελλάδα και το

πίζονται στην Κύπρο και σε 71 στρατιωτικά κοιμητήρια 23 άλλων

εξωτερικό. Με τη συμμετοχή του, το Τμήμα Νομικής του Πανε-

χωρών. Οι εθελοντές καταγράφονται με το στρατιωτικό τους

πιστημίου Κύπρου ανταποκρίνεται στην αποστολή του αφενός

αριθμό, το ονοματεπώνυμο, τον τόπο και την επαρχία καταγω-

να προσφέρει τη γνώση μέσω της διδασκαλίας, και αφετέρου

γής. Οι 2059 αιχμάλωτοι πολέμου δηλώνονται με την ένδειξη Α.Π.

να συντελέσει στην ανάπτυξη του Κυπριακού δικαίου, μέσω της

Στο Παράρτημα, δύο Ευρετήρια κατατάσσουν τους εθελοντές

τεχνογνωσίας».

του «Κυπριακού Συντάγματος» και της «Κυπριακής Εθελοντικής
Δυνάμεως» αλφαβητικά και κατά πόλη και χωριό καταγωγής.
Στο βιβλίο δημοσιεύονται, επίσης, σπάνιες φωτογραφίες. Το
εξώφυλλο κοσμεί έργο του Τηλέμαχου Κάνθου υπέρ της κατάταξης στις «κυπριακές δυνάμεις» την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου, από το Αρχείο της οικογένειας Κάνθου.
Η έκδοση είναι αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας και συμπληρώνει τα βιβλία του Π. Παπαπολυβίου για τον κυπριακό εθελοντισμό. Στην έρευνα και την καταγραφή των εθελοντών συμμετείχαν και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου Χρίστος Κ. Κυριακίδης
και Κωνσταντίνα Π. Κωνσταντίνου στο πλαίσιο προγράμματος
που επιχορηγήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και το
Πανεπιστήμιο Κύπρου (Φεβρουάριος 2006 – Απρίλιος 2007).

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