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Με ένα βραβείο ιδιαίτερης σημασίας και με τιμητικούς επαί-
νους προς το ακαδημαϊκό του προσωπικό, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου αναγνωρίζει και αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα 
διδασκαλίας που παρέχεται προς τους φοιτητές του. Τόσο 
το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας, όσο και οι έπαινοι που 
θεσπίστηκαν από τη Σύγκλητο το 2017, απονεμήθηκαν κατά 
τις Τελετές Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, που 
πραγματοποιήθηκαν στις 26-29 Ιουνίου 2017. 

Σημειώνεται ότι το 2017 έχει ανακηρυχθεί από το Πανεπιστή-
μιο ως «Έτος Ποιοτικής Διδασκαλίας», ενώ το ίδρυμα έχει 
υιοθετήσει τη Χάρτα Ποιοτικής Διδασκαλίας ως έμπρακτη 
δέσμευση στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης, ενίσχυσης και 
αναβάθμισης της ποιότητας της διδασκαλίας που προσφέρει. 

Όπως ανέφερε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης, «η εναρμόνιση του Πανεπι-
στημίου Κύπρου με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και 
πρακτικές ποιοτικής διδασκαλίας και η ανάπτυξη κουλτού-
ρας συνεχούς αυτοβελτίωσης αποτελούν τους βασικότερους 
σκοπούς της υιοθέτησης της εν λόγω Χάρτας, την οποία οι 
διδάσκοντες κλήθηκαν να ακολουθούν, ώστε η γνώση να δι-
αχέεται αποτελεσματικά προς τους φοιτητές, μέσα από τα 
αμφιθέατρα». 

Το Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας θα απονέμεται εφεξής 
ανά διετία σε ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού, με 
στόχο την αναγνώριση της αριστείας της διδασκαλίας και 
την ενίσχυση της διάχυσης των καλών πρακτικών. Τα κριτή-
ρια επιλογής είναι πολυσύνθετα και επικεντρωμένα στη δι-
ασύνδεση της έρευνας και της διδασκαλίας, στην ευρύτερη 
απήχηση της διδασκαλίας εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου, στην 
εξέχουσα καθοδήγηση και υποστήριξη προς τους φοιτητές, 
στην προώθηση της αποτελεσματικής μάθησης με ποιοτικό 
και πρωτότυπο τρόπο και στην αξιοποίηση κατάλληλων πη-
γών και εργαλείων μάθησης. 

Κατόπιν σχολαστικής και κριτικής αξιολόγησης των 13 υπο-
ψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν, το Βραβείο Ποιοτικής Διδα-
σκαλίας απονεμήθηκε στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμή-
ματος Νομικής Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης 
διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2006 και υπήρξε 
ένα από τα πρώτα μέλη του Τμήματος Νομικής, του οποίου 
προεδρεύει. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε το διδακτορι-
κό του το 2003. Διδάσκει τα υποχρεωτικά μαθήματα  Διεθνές 
Δίκαιο Ι και ΙΙ, τόσο σε φοιτητές Νομικής, όσο και σε φοιτητές 
άλλων τμημάτων, καθώς και τα μαθήματα επιλογής Διεθνές 
Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δίκαιο των Ηνωμένων 
Εθνών και Διεθνές Δίκαιο Ανάπτυξης, τα οποία διδάσκει στα 

αγγλικά.  Έχει επίσης διδάξει σε διάφορα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα «Διεθνείς Σχέσεις» και «Σπουδές Φύλου» καθώς 
και στην Αστυνομική Ακαδημία της Κύπρου. Παράλληλα, και 
συχνά πέραν των επίσημων διδακτικών του καθηκόντων, 
προετοιμάζει και εποπτεύει ομάδες φοιτητών που συμμετέ-
χουν σε τρεις φοιτητικούς διαγωνισμούς κάθε χρόνο: στον 
παγκόσμιο διαγωνισμό εικονικής δίκης που διεξάγεται στην 
Ουάσιγκτον, στον διαγωνισμό Model United Nations που διεξά-
γεται στη Ρώμη και σε έναν αντίστοιχο που πραγματοποιείται 
στη Λευκωσία. Υπό την καθοδήγησή του, οι εν λόγω ομάδες 
έχουν λάβει πολυάριθμα βραβεία. Ο κ. Κωνσταντινίδης έχει 
επίσης διδάξει τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχια-
κό επίπεδο στα Πανεπιστήμια της Grenoble, της Βιέννης, της 
Λωζάννης, του McGill, ενώ έχει δώσει διαλέξεις για το Κυ-
πριακό ζήτημα, ως προσκεκλημένος ομιλητής, μεταξύ άλλων 
στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης, στη Βιέννη, στο 
Λουξεμβούργο και αλλού. 

Τέλος, από το 2014 είναι μέλος της ομάδας στήριξης του 
Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή στις συνομιλίες για το Κυ-
πριακό πρόβλημα και έχει συμμετάσχει στη Διάσκεψη της 
Γενεύης, στη συνάντηση του Μοντ Πελεράν για την ασφάλεια, 
ενώ συμμετέχει στο Κρανς Μοντάνα ως μέλος της ελληνο-
κυπριακής αποστολής υπό τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας.

Στο πλαίσιο του ίδιου σκεπτικού απονεμήθηκαν, επίσης, 2 
τιμητικοί έπαινοι στην Επίκουρη Καθηγήτρια Αλεξία Πανα-
γιώτου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας 
Διοίκησης και στον Αναπληρωτή Καθηγητή Σωκράτη Στρατή  
του Τμήματος Αρχιτεκτονικής. 

Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας  
στον Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής  
Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη 
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Η Επίκουρη Καθηγήτρια Αλεξία Παναγιώτου είναι απόφοιτος 
του Πανεπιστημίου Stanford και του Πανεπιστημίου Harvard 
των ΗΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η δημιουρ-
γία λόγου από ή σε οργανισμούς, η αναπαραγωγή λόγου και 
εικόνων των οργανισμών και του μάνατζμεντ από μαζική 
κουλτούρα, οργανωσιακά παράδοξα, θέματα κοινωνικού φύ-
λου σε οργανισμούς, φεμινιστική ανάλυση οργανισμών, οργα-
νωσιακός χώρος και συμβολισμός.

Ο Σωκράτης Στρατής είναι αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, Ανα-
πληρωτής Καθηγητής στον αστικό σχεδιασμό και Πρόεδρος 
του Τμήματος Αρχιτεκτονικής. Κατέχει Bachelor και Master 
of Architecture από το Πανεπιστήμιο του Cornell των ΗΠΑ. 
Μετά την απόκτηση ενός δεύτερου Μάστερ στην πολεοδο-
μία στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού ΧΙΙ, έλαβε τον τίτλο του 
διδάκτορα στον πολεοδομικό σχεδιασμό με κατεύθυνση την 
αρχιτεκτονική από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού VIII. Ο Σω-

κράτης άρχισε να εργάζεται στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου το 2006, μόλις ένα χρόνο από τη λει-
τουργία του. Αυτή η συγκυρία του έδωσε την ευκαιρία να δι-
αμορφώσει μια σειρά από νέα μαθήματα για τον αστικό και 
πολιτικό ρόλο της αρχιτεκτονικής. Κύριά του αντιμετώπιση 
είναι να επιτρέπει στους φοιτητές να πειραματιστούν με πο-
λυσύνθετες αρχιτεκτονικές έννοιες με έναν παιγνιώδη τρό-
πο και να διαμορφώσουν δικά τους οράματα μακριά από τα 
κυρίαρχα αφηγήματα διαχωρισμού της κυπριακής κοινωνίας. 
Ταυτόχρονα, θεωρεί την παιδαγωγική ως μια αμφίδρομη σχέ-
ση, όπου το στούντιο της αρχιτεκτονικής επιτρέπει την παρα-
γωγή και ανταλλαγή γνώσης από τους ίδιους τους φοιτητές. 
Μέσα από τις ερευνητικές και ακτιβιστικές του δραστηριότη-
τες για τα αστικά κοινά, ο Σωκράτης επέτρεψε στους φοιτη-
τές να εμπλακούν σε μια σειρά από καθοριστικές εμπειρίες 
τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΗ ΣΚΟΥΡΙΔΗ 
Το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας απονεμήθηκε για δεύτερη 
φορά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αυτή τη φορά στον Ανα-
πληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιολογικών Επίστημών 
Πάρη Σκουρίδη, ως αναγνώριση με αυτόν τον τρόπο της πο-
λύτιμης συνεισφοράς του στην έρευνα και την καινοτομία. Το 
βραβείο απονεμήθηκε κατά την Τελετή Αποφοίτησης Μετα-
πτυχιακών Σπουδών στις 29 Ιουνίου 2017.

Το «Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας» αποτελεί θεσμό και 
απονέμεται, με απόφαση της Συγκλήτου, σε έναν ερευνητή 
(μέλος του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) κάθε 
δύο χρόνια. Κριτήριο για την επιλογή του υποψηφίου απο-
τελεί η ποιότητα του ερευνητικού του έργου που αφορά τα 
τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια (π.χ. δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά, συντονισμός ερευνητικών προγραμ-
μάτων καθώς και άλλες δραστηριότητες που φανερώνουν τη 

διεθνή αναγνώριση που έχει τύχει το συνολικό ερευνητικό 
έργο τους). Η τελική απόφαση της απονομής του Βραβείου 
λαμβάνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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Σηματοδοτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2017 
η έναρξη των δραστηριοτήτων μετεξέ-
λιξης του Ερευνητικού Κέντρου «Κοί-
ος» σε Κέντρο Αριστείας για Έρευνα 
και Καινοτομία, παρουσία του Προέδρου 
της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιά-
δη, του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη 
Γεωργιάδη, του Γενικού Διευθυντή της 
Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Και-
νοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κ. Robert-Jan Smits, Ευρωπαίων αξιω-
ματούχων, ανώτατων στελεχών από 
το Imperial College του Λονδίνου, ερευ-
νητών και πλήθους εκπροσώπων εται-
ρειών, επιχειρήσεων και κυβερνητικών 
οργανισμών. 

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης 
ανέφερε ότι η νέα πρωτοβουλία που 
εγκαινιάζουμε σε έναν τομέα που δύ-
ναται να συνδράμει θετικά στην οικο-
νομική ανάπτυξη του τόπου πέρα από 
εξαιρετική, είναι και απολύτως επίκαι-
ρη, προσθέτοντας ότι είναι αξιέπαινη 
η πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, μεταξύ των τόσων άλλων που 
καταγράφονται στα επιτεύγματα του 
Ανωτάτου Πνευματικού Ιδρύματος της 
πατρίδας μας. Η στήριξη της Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής καθώς και του Imperial 
College London, πρόσθεσε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης, σε αυτή την προσπάθεια 
είναι πολύτιμη, γιατί παρέχει τόσο την 
αναγκαία οικονομική στήριξη όσο και το 
απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο. 

Το Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος», σημείω-
σε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χρη-
ματοδοτείται με 15 εκατομμύρια ευρώ 
ως αρχικό ποσό από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, ενώ μέσω του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Teaming» θα λάβει συ-
νολική χρηματοδότηση πάνω από 40 
εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανο-
μένης σημαντικής συγχρηματοδότησης 
από εθνικούς πόρους σε χρονικό ορίζο-
ντα δεκαπενταετίας. Ο Πρόεδρος εξήρε 
επίσης την προσήλωση του Πανεπιστη-
μίου στην αριστεία, τονίζοντας ότι αυτή 
επιβεβαιώνεται και από το γεγονός πως 
για δεύτερη συνεχή χρονιά καθιερώνε-
ται ανάμεσα στα 400 κορυφαία πανεπι-
στήμια του κόσμου, μεταξύ των χιλιά-
δων που λειτουργούν και προσπαθούν 
να ανεβάσουν το επίπεδο μόρφωσης 
που προσφέρουν, πράγμα που αποτελεί, 
όπως ανέφερε, έναν πραγματικό άθλο, 
εάν λάβει κανείς υπόψη πως ανταγωνί-
ζεται ιδρύματα με πολλαπλάσιο χρόνο 

ζωής και οικονομικούς πόρους. 

Ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Έρευνας και Καινοτομίας στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή κ. Robert-Jan Smits 
δήλωσε ότι «η επιλογή του «Κοίος» 
ως Κέντρου Αριστείας είναι ένα σημα-
ντικό νέο, τόσο για την Κύπρο όσο και 
για την Ευρώπη. Ένα σημαντικό μάθημα 
που μπορεί να αποκομίσει κάποιος από 
την ομάδα του «Κοίος» και την εμπειρία 
της είναι ότι η επιτυχία δεν μπορεί να 
επιτευχθεί εν μια νυκτί, χρειάζεται δέ-
σμευση, μία συνέχεια και επιμονή, σκλη-
ρή δουλειά. Συγχαρητήρια!».

Κατά την ομιλία του ο Διευθυντής του 
«Κοίος», Καθηγητής Μάριος Πολυκάρ-
που χαρακτήρισε την ημέρα ιστορική, 
όχι μόνο για το «Κοίος» και το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου, αλλά για ολόκληρη τη 
χώρα. «Για την Κομισιόν» σημείωσε, 
«το Κέντρο θα αποτελεί παράδειγμα 
προς μίμηση, για το πώς με αφοσίωση, 
μια μικρή χώρα, χωρίς παράδοση στην 
έρευνα και την καινοτομία, μπορεί να 
οικοδομήσει ένα Κέντρο Αριστείας, που 
θα ανταγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο».

Ο Καθηγητής David Gann, Αντιπρόεδρος 

Κέντρο 
Αριστείας  
το «Κοίος»
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του Imperial College London για θέματα 
Καινοτομίας, δήλωσε ότι είναι επιτακτι-
κή η ανάγκη για βελτίωση της αξιοπιστί-
ας, της ασφάλειας και της αποδοτικότη-
τας των υποδομών ζωτικής σημασίας 
– των δικτύων μεταφοράς ενέργειας 
και επικοινωνιών, των υγειονομικών δι-
κτύων, της ύδρευσης και των αποβλή-
των– που υποστηρίζουν τις υποδομές 
εργασίας και αναψυχής. «Είμαστε υπε-
ρήφανοι που ενισχύουμε τη συνεργασία 
μας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί 
μπορούμε να ενισχύσουμε την ανάπτυ-
ξη ικανοτήτων για έρευνα και καινοτο-
μία, αλλά και το ταλέντο για δημιουργία 
νέων ιδεών στον τομέα των υποδομών, 
που θα αυξήσουν την απασχολησιμότη-
τα και θα βελτιώσουν την ασφάλεια και 
τις συνθήκες διαβίωσης», κατέληξε. 

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυ-
νε και ο Καθηγητής του Τεχνολογι-
κού Πανεπιστημίου Delft University of 
Technology και Πρόεδρος της Διεθνούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής του «Κοί-
ος», κ. Jan Η. van Schuppen, ο οποίος 
ανέφερε ότι εταιρείες αλλά και κυβερ-
νητικοί οργανισμοί στην Κύπρο και στην 
Ευρώπη θα επωφεληθούν σημαντικά 
από την τεχνογνωσία του «Κοίος».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματο-
ποιήθηκε συζήτηση με θέμα «Ο ρόλος 
του Πανεπιστημίου στην καινοτομία και 
την οικονομική ανάπτυξη». Για την υπο-
στήριξή της συγκλήθηκε ομάδα εμπει-
ρογνωμόνων αποτελούμενη από τους 
κ. Robert-Jan Smits (Γενικό Διευθυντή 
της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και 
Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής), κα Ανδρούλλα Βασιλείου (πρώην 
Επίτροπο της Επιτροπής Εκπαίδευσης, 
Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαί-
ας της Ε.Ε.), κ. David Gann (Αντιπρόεδρο 
του Imperial College London για θέματα 
Καινοτομίας), κ. Γιώργο Γεωργίου (Διευ-
θυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπα-
ϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και 
Ανάπτυξης) και κ. Μάνθο Μαυρομμάτη 
(Πρόεδρο Συμβουλίου ΠΚ), σε ρόλο 
συντονιστή. Κατά τη συζήτηση δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η σύ-
ναψη αμοιβαίως επωφελών σχέσεων 
μεταξύ πανεπιστημίων, βιομηχανιών 
και κυβερνήσεων συμβάλλει στην πα-
ραγωγή γνώσης και τη μετατροπή της 
σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες 
προς όφελος τοπικών κοινωνιών. 

Το Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος» του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου έχει διακριθεί στο 

πλαίσιο του στρατηγικού προγράμμα-
τος «Spreading Excellence and Widening 
Participation – Teaming», με σκοπό τη 
μετεξέλιξή του σε Κέντρο Αριστείας 
για Έρευνα και Καινοτομία. Το «Κοίος» 
πρόκειται να δημιουργήσει ένα οικοσύ-
στημα έρευνας και καινοτομίας στον 
τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών στην Κύπρο, προ-
κειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση 
μεταξύ πανεπιστημίων, τεχνολογικών 
εταιρειών και καταναλωτών, κυβερ-
νητικών οργανισμών και εταιρειών 
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. 
Απώτερος στόχος της εν λόγω δικτύ-
ωσης είναι η ενίσχυση τόσο της απα-
σχολησιμότητας των νέων ανθρώπων, 
όσο και των νέων ιδεών για οικονομική 
ανάπτυξη της Κύπρου.

Πληροφορίες: 
http://www.kios.ucy.ac.cy/    
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Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Και-
νοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου επέλεξε οκτώ προπτυχιακούς φοι-
τητές/τριες με σκοπό τη συμμετοχή τους 
στο Πρόγραμμα Ερευνητικής Απασχόλη-
σης Προπτυχιακών Φοιτητών (UROP) για 
την καλοκαιρινή περίοδο 2017. 

Είναι η 9η συνεχής χρονιά που το «Κοί-
ος» διοργανώνει με μεγάλη επιτυχία το 
πρόγραμμα UROP, σκοπός του οποίου 
είναι να δώσει την ευκαιρία σε αριστού-
χους φοιτητές να εμπλακούν ενεργά σε 
ενδιαφέροντα ερευνητικά προγράμμα-
τα, όπως επίσης και να πάρουν μία πρώ-
τη γεύση από τη διαδικασία διεξαγωγής 
επιστημονικής έρευνας, δίπλα σε διε-
θνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες 
του Κέντρου Αριστείας «Κοίος».

Το πρόγραμμα προσελκύει κάθε χρόνο 
αιτήσεις αριστούχων φοιτητών/τριών 
από όλο τον κόσμο, ενώ φέτος υποβλή-
θηκαν πάνω από 120 αιτήσεις από την 
Κύπρο και το εξωτερικό. 

Τα ονόματα των φοιτητών/τριών που 
θα εργοδοτηθούν φέτος είναι: Αβραάμ 
Αντιγόνη, Γκάγκος Μιχαήλ, Ζάγκουλου 

Ιουλία, Όθωνος Αλέξης, Παπαχαραλά-
μπους Χαράλαμπος, Παπαχριστοφόρου 
Λοΐζος, Σουρουλάς Τιμόθεος, Χαλάς 
Ιάσων-Θεοχάρης. Τέσσερεις από τους 
επιλεγέντες είναι φοιτητές/τριες του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ οι υπό-
λοιποι τέσσερεις φοιτούν στο εξωτε-
ρικό: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(Ελλάδα), University of Cambridge και 
Imperial College (Ηνωμένο Βασίλειο) και 
University of Waterloo (Καναδάς).

Οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλεγεί 
θα έχουν την ευκαιρία να συνεργασθούν 
με ακαδημαϊκούς και ερευνητές του 
Κέντρου Αριστείας «Κοίος» σε ερευνη-
τικά θέματα, στον τομέα των Τεχνολο-
γιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. 
Το Κέντρο ειδικεύεται και εφαρμόζει 
τις τεχνολογίες αυτές σε τομείς όπως 
η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής 
ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα παροχής 
νερού, τα δίκτυα μεταφορών και οι τη-
λεπικοινωνίες, καθώς και σε προηγμέ-
νες μεθόδους παροχής υγειονομικής 
φροντίδας.

Η εμπλοκή νέων ταλαντούχων ερευνη-
τών, όπως οι φοιτητές που συμμετέ-

χουν στο πρόγραμμα UROP, αποσκοπεί 
στην καθιέρωση και εμπέδωση μιας 
κουλτούρας έρευνας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας, συστατικά απα-
ραίτητα για την αναβάθμιση της οικονο-
μίας και της κοινωνίας της Κύπρου σε 
ένα κέντρο γνώσης με συνεχή και αει-
φόρο οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, 
δίνεται η ευκαιρία στους μελλοντικούς 
επιστήμονες και ερευνητές να αποκτή-
σουν εμπειρίες που θα εξελίξουν τις 
δεξιότητές τους και θα τους συνοδεύ-
ουν για μια ζωή.

Το πρόγραμμα UROP αποτελεί μέρος 
της αναβάθμισης του «Κοίος» σε Ερευ-
νητικό Κέντρο Αριστείας διεθνούς επι-
πέδου, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει σε 
συνεργασία με το Imperial College του 
Λονδίνου. Η προσπάθεια αυτή χρημα-
τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω 
του προγράμματος «Horizon 2020, 
WIDESPREAD-01-2016-2017-Teaming 
Phase 2». Ένας από τους κύριους στό-
χους αυτού του έργου είναι και η ανα-
βάθμιση της επιστημονικής και επι-
χειρηματικής ανταγωνιστικότητας σε 
ολόκληρη την Κύπρο. 

Καλοκαιρινή ερευνητική απασχόληση για οκτώ 
αριστούχους φοιτητές στο «Κοίος»

Φωταγώγηση του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας δράσης «Light it Up 4 HD»
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζει έμπρακτα την παγκόσμια καμπάνια για τη Nόσο του Ηuntington, με τη συμμετοχή του στην 
παγκόσμια δράση «Light it Up 4 HD», στο πλαίσιο του Mήνα Eνημέρωσης και Eυαισθητοποίησης του κοινού για τη Νόσο του 
Huntington. 

Μια από τις εκδηλώσεις αυτές είναι η φωταγώγηση κτηρίων σε όλο τον κόσμο, σε χρώματα μπλε και μωβ (για ενήλικα και 
ανήλικα άτομα που επηρεάζονται από τη νόσο αντίστοιχα). Στο πλαίσιο αυτό το κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. 
Λεβέντης» φωταγωγήθηκε με γαλάζιο χρώμα από τη Δευτέρα, 15 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζει την προσπάθεια του 
νεοσύστατου Κυπριακού Συνδέσμου για τη Νόσο του 
Huntington, ο οποίος σε στενή συνεργασία με το Ινστι-
τούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου προσφέρει 
υπεύθυνη ενημέρωση και στήριξη σε όλους αυτούς 
που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τη νόσο. 

Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστο-
σελίδα του συνδέσμου www.hda.com.cy ή τη σελίδα 
του στο Facebook (Huntington's Disease Association 
of Cyprus).



κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 55o, Ιούλιος 2017 7

Ερευνητές των Πανεπιστημίων Κύπρου, Καλιφόρνιας – Σαν 
Ντιέγκο, Κέιμπριτζ και Στάνφορντ έχουν καταλήξει σε μια 
πολύ σημαντική ανακάλυψη σχετικά με την εμβρυακή προέ-
λευση του αυτισμού. Η μελέτη δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο 
έγκριτο περιοδικό «Molecular Psychiatry».

Η ανακάλυψη υπογραμμίζει την επίδραση των μητρικών λοι-
μώξεων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στην εμβρυακή 
εγκεφαλική ανάπτυξη καθώς και τον κίνδυνο που υπάρχει 
στο να αναπτύξει ένα παιδί αυτισμό. Όταν η μητέρα αρρω-
σταίνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το ανοσοποιητικό 
της σύστημα ενεργοποιείται για να εξαφανίσει τη λοίμωξη. 
Αυτός ο μηχανισμός αυτοάμυνας μπορεί να έχει μια μικρή 
επίδραση στο πώς αναπτύσσεται ο εμβρυακός εγκέφαλος, με 
τρόπο που μοιάζει στο πώς αναπτύσσεται ο εμβρυακός εγκέ-
φαλος ατόμων που είναι στο φάσμα του αυτισμού.

Είναι γνωστό ότι οι μητρικές 
λοιμώξεις στην εγκυμοσύνη 
αποτελούν παράγοντα κινδύ-
νου για την ατυπική εμβρυ-
ακή ανάπτυξη. Τρανό παρά-
δειγμα αποτελεί η πρόσφατη 
εμφάνιση του ιού Ζίκα, που 
προκάλεσε τη γέννηση παι-
διών με μικροκεφαλία. Στην 
περίπτωση του Ζίκα, ο ιός 
επιτίθεται κατευθείαν στους 
εμβρυακούς εγκεφαλικούς 
ιστούς. Όμως, στις περισσό-
τερες λοιμώξεις, π.χ. γρίπη, το μικρόβιο συνήθως έχει πιο 
έμμεση επίδραση στην εμβρυακή ανάπτυξη. 

Μεγάλες μελέτες πληθυσμού έδειξαν στο παρελθόν ότι η 
ποικιλία μητρικών λοιμώξεων κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης σχετίζεται με μικρές αυξήσεις στην πιθανότητα να 
αναπτυχθούν ψυχιατρικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομέ-
νων των διαταραχών αυτιστικού φάσματος και σχιζοφρέ-
νειας. Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι αυτή η αύξηση των 
πιθανοτήτων δεν οφείλεται στα ίδια τα μικρόβια, αλλά στην 
ενεργοποίηση της ισχυρής ανοσοποιητικής ενέργειας στην 
έγκυο, φαινόμενο που είναι γνωστό ως «μητρική ανοσοποιη-
τική ενεργοποίηση». 

Ο Δρ Michael Lombardo, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που 
ηγήθηκε της έρευνας, είπε: «Είναι σημαντικό να υπογραμ-
μίσουμε ότι η αύξηση στις πιθανότητες είναι πολύ μικρή – 
υπερβολικά μικρή για να σχετιστεί με συγκεκριμένα άτομα 
– και φαίνεται μόνο σε μεγάλες μελέτες που εξετάζουν χιλιά-
δες ανθρώπων. Ωστόσο, η βιολογική ακολουθία που αρχίζει 
με την ενέργεια του μητρικού ανοσοποιητικού συστήματος 
δεν είναι ιδιαίτερα κατανοητή, ειδικά στο πώς μπορεί να μοιά-

ζει με τη βιολογική ακολουθία σε παθήσεις όπως ο αυτισμός. 
Αυτό ήταν το έναυσμα της έρευνάς μας».

Για να καταλάβουμε πώς η ενεργοποίηση του μητρικού ανο-
σοποιητικού συστήματος μπορεί να επηρεάσει την εμβρυακή 
εγκεφαλική ανάπτυξη, ο Δρ Lombardo και οι συνάδελφοί του 
εξέτασαν τη δραστηριότητα εγκεφαλικών γονιδίων μετά την 
έγχυση λιποπολυσακχαρίτη σε εγκυμονούντες αρουραίους 
και ποντίκια. Αυτή η ουσία δεν περιλαμβάνει μικρόβιο, οπό-
τε δεν προκαλεί λοίμωξη στη μητέρα, αλλά προκαλεί ισχυρή 
ανοσοποιητική αντίδραση στη μητέρα, που χαρακτηρίζεται 
από αύξηση στα επίπεδα κυτοκίνων. Αυτά είναι μικρά ανοσο-
ποιητικά μόρια που έχουν σημαντική επίδραση στα εγκεφαλι-
κά κύτταρα και στις συνδέσεις μεταξύ τους (τις “συνάψεις” 
του εμβρυακού εγκεφάλου).

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι 
η ενεργοποίηση του μητρικού 
ανοσοποιητικού αλλάζει τη 
δραστηριότητα πολλών γο-
νιδίων και διόδων στον εμ-
βρυακό εγκέφαλο. Είναι ση-
μαντικό ότι πολλά από αυτά 
τα γονίδια έχουν σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη του αυ-
τισμού και σε σημαντικές 
εγκεφαλικές αναπτυξιακές 
διαδικασίες που λαμβάνουν 
χώρα πριν τη γέννηση. Πι-
στεύουν ότι αυτές οι επιδρά-

σεις μπορεί να εξηγούν γιατί η ενεργοποίηση του μητρικού 
ανοσοποιητικού αυξάνει ελαφρώς την πιθανότητα να υπάρξει 
μεταγενέστερα ατυπική νευροανάπτυξη.

Ο Δρ Τιζιάνο Ραμπάρο, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας 
στο Σαν Ντιέγκο, επισημαίνει ότι «όσο περισσότερο καταλα-
βαίνουμε πώς ενοχλείται η εγκεφαλική ανάπτυξη από αυτές 
τις επιδράσεις, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να βρούμε 
τρόπους για πιθανή θεραπευτική παρέμβαση ή για να μάθου-
με πώς να αποφύγουμε τον κίνδυνο εξαρχής».

Αν και η επίδραση που προκαλείται από την ενεργοποίηση του 
μητρικού ανοσοποιητικού είναι στιγμιαία, οι ερευνητές επιση-
μαίνουν ότι μπορεί να έχει μεγάλη ισχύ κατά τη διάρκεια της 
εμβρυακής ανάπτυξης και μπορεί να δημιουργήσει διαφορε-
τικά χαρακτηριστικά στα άτομα, ανάλογα με το σε ποια φάση 
της κύησης θα συμβεί. Η έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία της 
ιδέας ότι τα γονίδια και το περιβάλλον αλληλεπιδρούν και η 
αλληλεπίδρασή τους μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στο να 
καταλάβουμε καλύτερα πώς εμφανίζεται ο κίνδυνος για νευ-
ροαναπτυξιακές διαταραχές.

Λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να 
σχετίζονται με τον αυτισμό και την προγεννητική ανάπτυξη 
του εγκεφάλου
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Την 37η θέση, ανάμεσα σε oμάδες φοι-
τητών Νομικής 127 Πανεπιστημίων 
που συμμετείχαν στην τελική φάση 
του Παγκόσμιου Πανεπιστημιακού Δι-
αγωνισμού Εικονικής Δίκης Διεθνούς 
Δικαίου με την ονομασία «The Philip C. 
Jessup International Law Moot Court 
Competition», κατέλαβε η ομάδα φοιτη-
τών του Τμήματος Νομικής του Πανεπι-
στημίου Κύπρου. 

Την ομάδα αποτελούσαν οι τριτοετείς 
φοιτητές Κωνσταντίνος Γιώρκας, Χρυ-
στάλλα Χατζηγεωργίου, Χριστόδουλος 
Χριστοδούλου και Σωτήρης Χριστοφή, 
υπό την καθοδήγηση του Αναπληρωτή 
Καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Δικαί-
ου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Τμή-
μα Νομικής, Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη 
και των ασκούμενων δικηγόρων, απο-
φοίτων του Τμήματος, Αθηνάς Ηροδό-
του και Κωνσταντίνου Παντελή. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 8-15 Απρι-
λίου 2017 στις ΗΠΑ. Ο συγκεκριμένος 
διαγωνισμός συνιστά τον σημαντικότε-
ρο του είδους του σε παγκόσμιο επί-
πεδο και διεξάγεται κάθε άνοιξη στην 
Ουάσινγκτον των ΗΠΑ από την Ένωση 
Φοιτητών Διεθνούς Δικαίου, με τη συμ-
μετοχή 600 περίπου πανεπιστημίων 
από όλον τον κόσμο. Πρόκειται για τον 
δυσκολότερο και πλέον φημισμένο δι-
εθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης, που 
απαιτεί πολύμηνη προετοιμασία στην 
αγγλική γλώσσα με υψηλές προδιαγρα-
φές και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Οι 
φοιτητές υποβάλλονται σε πολλαπλές 
γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, 
εκπροσωπώντας δύο υποθετικά κρά-
τη και αγορεύοντας σε εικονικές δίκες 
ενώπιον ξένων κριτών/δικαστών, σε 
προσομοίωση του Διεθνούς Δικαστη-

ρίου επί συγκεκριμένης υπόθεσης που 
εμπεριέχει δύσκολα και εξειδικευμένα 
θέματα διεθνούς δικαίου.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου 
πέτυχε τρεις νίκες (επί της Law Society 
της Ιρλανδίας, του Πανεπιστημίου της 
Πρίστινας του Κοσόβου και του Πανε-
πιστημίου An Najah της Παλαιστίνης), 
ενώ έχασε από το Πανεπιστήμιο MGIMO 
της Ρωσίας και για λίγους βαθμούς δεν 
κατάφερε να βρίσκεται στις 32 ομάδες 
που προκρίνονταν στην επόμενη φάση 
του διαγωνισμού. 

Πρόκειται για την καλύτερη θέση που 
έχει επιτύχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
από το 2010 που συμμετέχει στον εν 
λόγω διαγωνισμό. Είναι αξιοσημείωτο 
ότι η ομάδα του Τμήματος Νομικής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου κατετάγη υψη-
λότερα από τις αντίστοιχες ομάδες κα-
ταξιωμένων Πανεπιστημίων, όπως το 
Columbia, το Πανεπιστήμιο του Αμβούρ-
γου, το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ κ.ά. 

Η υπόθεση της φετινής εικονικής δίκης 
αφορούσε στη συνεργασία δύο κρατών 
που μοιράζονται υπόγειους υδάτινους 
πόρους, την υποχρέωση προστασίας 
μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς 
από τη διαβρωτική επίδραση αναπτυξι-
ακών έργων, την επιστροφή κλεμμένων 
αντικειμένων πολιτιστικής κληρονο-
μιάς και την αποζημίωση κρατών που 
υποδέχονται πρόσφυγες για το οικονο-
μικό κόστος που επωμίζονται.

Στο περιθώριο του διαγωνισμού, η ομά-
δα του Πανεπιστημίου Κύπρου επισκέ-
φτηκε την Πρεσβεία της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στις ΗΠΑ και συναντήθηκε 
με τον Πρέσβη της Κύπρου στην Ουάσι-
γκτον, κ. Λεωνίδα Παντελίδη. Τα έξοδα 
της ομάδας κάλυψε ιδιώτης δωρητής 
που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος 
και στον οποίο οι φοιτητές και το Τμήμα 
Νομικής εκφράζουν θερμές ευχαριστί-
ες και την ευγνωμοσύνη τους.

Αγορεύσεις φοιτητών Νομικής με διακρίσεις σε παγκόσμιο 
διαγωνισμό Εικονικής Δίκης Διεθνούς Δικαίου
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Με στόχο την ανάδειξη της νέας γενιάς αρχιτεκτόνων, αλλά 
και της αρχιτεκτονικής δημιουργίας που πραγματοποιείται 
στις αρχιτεκτονικές σχολές της Κύπρου και του εξωτερικού, 
το CY-ARCH έχει πραγματοποιήσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνι-
σμό για την ανάδειξη των πιο αξιόλογων φοιτητικών εργα-
σιών σε τέσσερεις θεματικές κατηγορίες. Στον διαγωνισμό 
έλαβαν μέρος συνολικά 102 υποψηφιότητες από πανεπιστή-
μια της Κύπρου και του εξωτερικού. Την κριτική επιτροπή 
αποτέλεσαν καταξιωμένοι αρχιτέκτονες. Το Τμήμα Αρχι-
τεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου έλαβε, κατά τον εν 
λόγω διαγωνισμό, 4 Πρώτα Βραβεία και 3 Εύφημες Μνείες. 

Συγκεκριμένα, το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Αρχιτεκτο-
νικός Σχεδιασμός» απονεμήθηκε στις εργασίες των φοιτητών 
του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
«Κατ(εκείν) – η/οι» του Κυριάκου Μέσσιου, με επιβλέποντα 
τον Καθ. Θεοχάρη Δαυίδ και «A house for Henry Giffard» του 
Αριστοφάνη Χατζηχαραλάμπους, με επιβλέποντες τους Χρί-
στο Παπαστεργίου και Χριστιάνα Ιωάννου. Στην ιδία κατηγο-
ρία, Εύφημες Μνείες έλαβαν οι εργασίες των φοιτητών Αρ-
χιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου «Student Housing 
Network in old town of Nicosia» των Ανδρέα Μπύρρου και 
Λάουρας Τζιούρρου, με επιβλέποντες τους Ιωάννη Παπαδό-
πουλο και Πλάτωνα Ησαΐα και «MetaFishery Institute» των Φί-
λιππου Μιχαήλ και Παναγιώτη Σάββα, με επιβλέποντες τους 
Χρίστο Παπαστεργίου και Χριστιάνα Ιωάννου. 

Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Αστικός Σχεδιασμός» 
έλαβε η εργασία «Think Tanks – Rethink Tourism» της φοιτή-

τριας του Πανεπιστήμιου Κύπρου Στέλλας Ταουσιάνη, με επι-
βλέποντες τους Παναγιώτα Πύλα, Σωκράτη Στρατή και Νάτια 
Χαραλάμπους.

Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Οικοδομική Τεχνολογία» 
απονεμήθηκε στην εργασία «Participatory Design Project» ομά-
δας φοιτητών Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου, 
που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δημοτικό Σχολειό 
Χατζηγιωργάκη Κορνέσιου, υπό την επίβλεψη των Αιμιλίου 
Μιχαήλ, Οδυσσέα Κοντοβούρκη και Μάριου Φωκά και με την 
υποστήριξη της «Χαραλαμπίδης Κρίστης» στο πλαίσιο του προ-
γράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης της εταιρείας «Συμμετο-
χή, Τα Παιδιά Πολίτες του Μέλλοντος». Στην ιδία κατηγορία, 
Εύφημη Μνεία έλαβε η εργασία των φοιτητών αρχιτεκτονικής 
του Πανεπιστήμιου Κύπρου «Technological Research Centre» 
των Έλενας Καπακιώτου, Έλενας Κουφοπαύλου, Λάρας-Άν-
νας Σιάρφ και Στυλιάνας Χαρίτου, με επιβλέποντες τον Μάριο 
Φωκά και τη Μαρία Ματθαίου. 

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου ευχαρι-
στεί θερμά τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία διοργά-
νωσης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και εύχεται η ανάδει-
ξη των αξιολογότερων εργασιών να αποτελέσει αφορμή για 
γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή νέων ιδεών.

Περισσότερες πληροφορίες: 
Αιμίλιος Μιχαήλ, aimilios@ucy.ac.cy, Άντρεα Πρωτοπαπά, 
protopapa.andrea@ucy.ac.cy. Τηλ.: 2289 2960

Διάκριση φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής  
στον διαγωνισμό Student Projects Awards 2017
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Το πρωτοποριακό ερευνητικό έργο με τίτλο «Ευφυή συστή-
ματα συμψηφισμού για προώθηση και βέλτιστη ενσωμάτωση 
Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης 
της Κύπρου» (SmartPV, www.smartpvproject.eu), που συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+, κερδίζει 
έδαφος και προχωρεί δυναμικά προς την ολοκλήρωσή του, με 
εξαιρετικές κριτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία 
αξιολόγησε την ομάδα του έργου. 

Στις 23 Μαρτίου 2017 διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
η καθιερωμένη αξιολόγηση του έργου και η ομάδα εργασίας 
(Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανε-
πιστήμιου Κύπρου, Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας Κύπρου, Deloitte, Τμήμα Περιβάλλοντος) πα-
ρουσίασε όλες τις νέες εξελίξεις του έργου καθώς και τις 
προσεχείς ενέργειες της ομάδας για την ενεργειακή εξέλιξη 
του τόπου. Συγκεκριμένα, οι αξιολογητές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την εξέ-
λιξη της πιλοτικής εφαρμογής των δυναμικών διατιμήσεων, 
καθώς επίσης και για την ειδικά σχεδιασμένη διαδικτυακή 
εφαρμογή, μέσω της οποίας παρακολουθούν τα αποτελέσμα-
τα οι συμμετέχοντες. Τέλος, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
σε οικίες ατόμων που συμμετέχουν στο έργο «SmartPV» για 

επίδειξη των έξυπνων μετρητών κα του τρόπου με τον οποίο 
το πρόγραμμα και η εφαρμογή λειτουργούν σε πραγματικά δε-
δομένα. 

Το ερευνητικό έργο «SmartPV» σκοπεύει να βελτιστοποι-
ήσει το σύστημα συμψηφισμού παραγωγής-κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, πε-
ριλαμβανομένων των καταναλωτών, διαχειριστών δικτύων 
διανομής και προμηθευτών. Το έργο, του οποίου συντονιστής 
είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει συνολικό προϋπολογισμό 
€1.219.838 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 
του 2017. Για την υλοποίησή του συνεργάζονται σημαντικοί 
φορείς από την Κύπρο. Το έργο αφορά στον σχεδιασμό μιας 
βελτιωμένης ενεργειακής πολιτικής για τις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας (ΑΠΕ) στην Κύπρο, η οποία θα βασίζεται στον 
«ευφυή συμψηφισμό» και στην «ιδιο-κατανάλωση». Στόχος 
είναι η καλύτερη -από άποψη κόστους και απόδοσης- αξιοποί-
ηση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και η μεγαλύτερη διείσ-
δυσή της στο εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο. 

Ιστοσελίδα έργου: www.smartpvproject.eu  
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιτυχής αξιολόγηση της ομάδας του  Έργου  
«SmartPV» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Σε νέα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα συμμετέχει ως 
Συντονιστής και Εταίρος το Ωκεανογραφικό Κέντρο (ΩΚ) του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Το πρώτο πρόγραμμα με τίτλο «Blue 
Career Centre of Eastern Mediterranean and Black Sea» και 
ακρώνυμο MENTOR φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα Κέντρο 
Γαλάζιας Σταδιοδρομίας. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MENTOR 
έχει ως στόχο να προσελκύσει νέα άτομα αλλά και έμπειρους 
επαγγελματίες και με καθοδηγητικές δράσεις να συνεισφέρει 
στην κάλυψη των υπαρχόντων κενών δεξιοτήτων σε τέσσε-
ρεις σημαντικούς τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περι-
οχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας: 
θαλάσσιες μεταφορές (ναυτιλία, λιμάνια, ναυπηγοεπισκευή 
και ναυπηγική βιομηχανία), κρουαζιέρα και θαλάσσιος τουρι-
σμός, υδατοκαλλιέργειες και υπεράκτια εξόρυξη πετρελαίου 
και φυσικού αερίου. Το MENTOR επιδιώκει να πληροφορήσει 
τους νέους που αναζητούν εργασία στους πιο πάνω τομείς 
για τις προοπτικές που διανοίγονται και παράλληλα να υπο-
στηρίξει τις επιχειρήσεις στην εξεύρεση προσωπικού με τα 
απαιτούμενα προσόντα.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού €689.762 (€113.848 για 
το Ωκεανογραφικό Κέντρο) εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προ-
γράμματος «Blue Careers» του Εκτελεστικού Γραφείου για 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(EASME). Το πρόγραμμα είναι διετές και ξεκίνησε τον Μάρτιο 
του 2017. Συντονιστής είναι το Ωκεανογραφικό Κέντρο του 
Πανεπιστήμιου Κύπρου, ενώ συμμετέχουν 6 ακόμα εταίροι 
από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: 
το Ινστιτούτο Θαλασσίων Υποθέσεων Ανατολικής Μεσογείου 
(Mar.In.E.M.), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο (ΚΕΒΕ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Marine Cluster Bulgaria 
(Βουλγαρία) και το Ναυτικό Πανεπιστήμιο της Κωνστάντζας 
(Ρουμανία).

Το δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «Expanded 
Underwater Robotics Ready for Oil Spill (e-URready4OS)» έχει 

ως στόχο την αύξηση της ετοιμότητας για την αντιμετώπι-
ση των επιπτώσεων των πετρελαιοκηλίδων στην παράκτια 
ζώνη με την ενίσχυση και βελτίωση ενός στόλου αυτόνομων 
υποβρύχιων οχημάτων, που χρησιμοποιούνται για τον έγκαι-
ρο εντοπισμό και την παρακολούθηση διαρροών πετρελαίου 
και πετρελαιοκηλίδων. 

Το έργο είναι διετές και συντονίζεται από το Πολυτεχνείο 
της Καρθαγένης (Ισπανία). Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
έργου είναι €798.106 (€43.355 για το Ωκεανογραφικό Κέντρο). 
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 11 εταίροι από επτά 
χώρες: Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Κροατία, Κύπρο, 
Νορβηγία και Πορτογαλία. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δύο προγράμ-
ματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στον Επιστη-
μονικό Υπεύθυνο των δύο προγραμμάτων Καθηγητή Γιώργο 
Γεωργίου (georgios@ucy.ac.cy) και στην ιστοσελίδα του Ωκε-
ανογραφικού Κέντρου: http://www.ucy.ac.cy/oceanography/el.

Σε δύο νέα ευρωπαϊκά προγράμματα  
συμμετέχει το Ωκεανογραφικό Κέντρο

Ο Μέντωρ, μυθικό πρόσωπο, ήταν πι-
στός φίλος του Οδυσσέα. Με τη μορφή 
του Μέντορα εμφανιζόταν η θεά Αθηνά 
στους θνητούς, για να βοηθήσει άλλοτε 
τον Οδυσσέα και άλλοτε τον Τηλέμαχο.

Από εδώ προέρχεται η σημερινή σημα-
σία της λέξης μέντορας: πιστός φίλος, 

συνήθως μεγαλύτερος σε ηλικία, που κα-
θοδηγεί με συνετές συμβουλές. Από το 
όνομα του ομηρικού Μέντορα προέρχο-
νται επίσης το αγγλικό mentor και τα πα-
ράγωγά του: mentoring, mentorship, κ.λπ.

Πηγή:  
https://www.facebook.com/Glossologia/

Η γλώσσα μας:
Λέξεις από κύρια ονόματα: «Μέντορας»



12

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτε-
λεί το δημοφιλέστερο Τμήμα ανάμεσα σε όλους τους κλά-
δους Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και Μηχανικής 
παγκύπρια. Με βάση τις αιτήσεις των υποψηφίων για συμμε-
τοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2017, σύμφωνα με το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού (http://enimerosi.moec.gov.cy/
archeia/1/ypp5779a), συνολικά 729 υποψήφιοι έχουν συμπε-
ριλάβει το Τμήμα Πληροφορικής στις προτιμήσεις τους (από 
τους οποίους οι 252 ως πρώτη επιλογή), ενώ στο μάθημα της 
Πληροφορικής στις Παγκύπριες Εξετάσεις θα εξετασθούν 
συνολικά 878 υποψήφιοι. 

Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν αφενός την ιδιαίτε-
ρα υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης από το Τμήμα 
Πληροφορικής και αφετέρου την αυξημένη σπουδαιότητα και 
εφαρμογή της Επιστήμης της Πληροφορικής σε διάφορους 
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το διαρκώς εξελισ-
σόμενο πρόγραμμα σπουδών, η αναλογία φοιτητών-διδασκό-
ντων, η γόνιμη σχέση διδασκαλίας και έρευνας, και η σύνδεση 
με την αγορά εργασίας Πληροφορικής χαρακτηρίζουν το Τμή-
μα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Το όραμα του Τμήματος είναι να αποτελεί πρότυπο καινοτό-
μου, ανθρωποκεντρικού, ακαδημαϊκού Τμήματος στον διεθνή 

επιστημονικό χώρο που υπηρετεί και σημείο αναφοράς στη 
γεωγραφική περιφέρεια που ανήκει ως προς την αριστεία και 
τις πρακτικές που εφαρμόζει. Ταυτόχρονα, το Τμήμα αποδί-
δει ιδιαίτερη σημασία στη σύνδεση και συνεχή επικοινωνία 
με την εγχώρια βιομηχανία, δημιουργώντας πολυεπίπεδη 
συνεργασία με τον επιχειρηματικό/βιομηχανικό κόσμο και άλ-
λους κοινωνικούς εταίρους, όπως επίσης και στην προώθηση 
δράσεων για την προσέλκυση περισσότερων γυναικών στην 
Πληροφορική. Πληροφορίες: http://ucy.ac.cy/cs/el

Η Πληροφορική πρώτη σε προτιμήσεις υποψηφίων 
ανάμεσα σε όλους τους κλάδους Θετικών και 
Εφαρμοσμένων Επιστημών και Μηχανικής

Το καινοτόμο οπτικοακουστικό πρόγραμμα για 
παιδιά με τίτλο «Ζωγραφηγήσεις με τη Λήδα» 
παρουσίασε το Γραφείο Αποφοίτων του Πα-
νεπιστημίου το Σάββατο, 13 Μαΐου 2017 στο 
Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, στην 
Πανεπιστημιούπολη. 

Πρόκειται για μία διαδραστική και ψυχαγωγι-
κή αφήγηση με ταυτόχρονη ζωγραφική απει-
κόνιση επάνω σε μεγάλη επιφάνεια, κατά την 
οποία τα παιδιά συμμετείχαν προτείνοντας 
την εξέλιξη της ιστορίας. Οι ιδέες των παι-
διών οπτικοποιούνταν αυτομάτως με τη γρή-
γορη σκιτσογράφηση της εικονογράφου, που 
επιστράτευσε τον αυτοσχεδιασμό, το σωματι-
κό θέατρο και το τραγούδι, για να ζωντανέψει 
τα «παραμυθένια ταξίδια» της. Η διοργάνωση 
έγινε από το Γραφείο Αποφοίτων, Τομέας Προ-
ώθησης και Προβολής.

Πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό: https://
www.facebook.com/UniversityofCyprusAlumni/ 
www.ucyalumni.com, τηλ.: 2289 4356, ηλεκτρ. 
διεύθυνση: alumni@ucy.ac.cy

Ζωγραφηγήσεις με τη Λήδα Βαρβαρούση
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Το «πράσινο φως» για ετοιμασία επι-
χειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία 
ενός πρωτοποριακού διεπιστημονικού 
Κέντρου Αριστείας και Έρευνας Ολο-
κληρωμένων Τεχνολογιών «Ιατρικής 
Ακριβείας» στην Κύπρο και την ευρύ-
τερη περιοχή έλαβε το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
εξασφαλίζοντας για τον σκοπό αυτό 
χρηματοδότηση ύψους €400.000.

Μέσα από μια άκρως ανταγωνιστική 
διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
η πρόταση με το ακρωνύμιο ΙPMT - Κέ-
ντρο Αριστείας και Έρευνας Ολοκληρω-
μένων Τεχνολογιών Ιατρικής Ακριβείας 
της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής 
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 
και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, που είναι και ο επικεφα-
λής εταίρος του έργου, έχει προκριθεί 
στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής πρό-
σκλησης του στρατηγικού προγράμμα-
τος «Spreading Excellence and Widening 
Participation – Teaming» του προγράμ-
ματος «Ορίζοντας 2020».

Η πρόταση αφορά στη δημιουργία ενός 
Κέντρου Έρευνας και Αριστείας «Ιατρι-
κής Ακριβείας», με σκοπό να μεγιστο-
ποιήσει την αποτελεσματικότητα της 
ιατρικής πρακτικής προσαρμόζοντας 
τη διάγνωση και τη θεραπεία στις ιδι-
αιτερότητες του κάθε ασθενούς. Συχνά, 
ακόμα και οι καλύτερες ιατρικές θερα-
πείες είναι αποτελεσματικές μόνο σε 
ένα μικρό ποσοστό των ασθενών. Ο κυ-
ριότερος λόγος για αυτό το φαινόμενο 
είναι η πολυπαραγοντική φύση των πε-
ρισσότερων ασθενειών καθώς επίσης 
και οι ιδιαιτερότητες του κάθε ασθε-
νούς λόγω γενετικών διαφορών, ιστορι-
κού και προδιάθεσης για την ασθένεια. 

Η πρόταση κατατάχθηκε 3η ανάμε-
σα στις 30 προτάσεις που θα λάβουν 
χρηματοδότηση €400.000 έκαστη, στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Teaming». 
Σε πρώτη φάση, θα ετοιμαστεί επιχει-
ρησιακό σχέδιο για τη δημιουργία του 
Κέντρου Αριστείας. 

Στο Κέντρο, το οποίο φιλοδοξεί να πρω-
τοπορεί στην ανάπτυξη νέων ιατρικών 

τεχνολογιών, θα δοθεί ιδιαίτερη έμ-
φαση στις ακόλουθες επιστημονικές 
περιοχές: μοντελοποίηση και προσο-
μοίωση ασθενειών, ευφυή διαγνωστι-
κά συστήματα και βιοπληροφορική, πο-
σοτική ανάλυση ιατρικής απεικόνισης, 
ηλεκτρονική υγεία, ενσωματωμένα 
συστήματα και ιατρικά ηλεκτρονικά, και 
τεχνολογίες αισθητήρων και νανοϊατρι-
κής. 

Οι ερευνητικές προσπάθειες της πο-
λυμελούς διεπιστημονικής ομάδας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου θα επικεντρω-
θούν, αρχικά, στην ανάπτυξη μεθόδων 
για τη διαχείριση πολυπαραγοντικών 
ασθενειών, όπως είναι για παράδειγμα 
ο καρκίνος, οι νευροεκφυλιστικές πα-
θήσεις και οι κρανιοεγκεφαλικές κακώ-
σεις. 

Άλλοι τοπικοί εταίροι του έργου είναι 
το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετι-
κής Κύπρου και το Υπουργείο Υγείας 
με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Οι 
Ευρωπαίοι εταίροι είναι το Ινστιτούτο 
Fraunhofer για τη Βιοϊατρική Μηχανική 
(IBMT) στη Γερμανία και το Κέντρο Βιο-
ϊατρικής Έρευνας, Εμβιομηχανικής, Βιο-
ϋλικών και Νανοϊατρικής (CIBER-ΒΒΝ) 
στην Ισπανία. Η εμπειρία των εταίρων, 
σε συνδυασμό με τις συνέργειες που 
θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτού του 
έργου, προσφέρει μια μεγάλη ευκαιρία 
για τη δημιουργία ενός αειφόρου ερευ-
νητικού κέντρου στην Κύπρο. Το κέντρο 
αυτό θα διεξάγει έρευνα σε ιατρικές 
τεχνολογίες αιχμής, θα προωθεί την 
καινοτομία και τη βελτίωση της τοπι-
κής ικανότητας για έρευνα, θα παρέχει 
εκπαίδευση και κατάρτιση στη νέα γε-

νιά των βιο-επιστημόνων και βιο-μηχα-
νικών, θα συμβάλλει στην οικονομική 
ανάπτυξη της Κύπρου και πρωτίστως 
θα συντελεί στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής και στην αναβάθμιση της ια-
τρικής περίθαλψης των ασθενών στην 
Κύπρο και διεθνώς.

Ετοιμάζεται πρωτοποριακό Κέντρο Αριστείας και Έρευνας 
Ολοκληρωμένων Τεχνολογιών «Ιατρικής Ακριβείας»
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Το βιβλίο του Oμότιμου Καθηγητή Nεό-
τερης Ιστορίας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Επίτιμου 
Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ιωάννη Κ. 
Χασιώτη, «Αδελφά έθνη εν μέσω θυέλ-
λης: Αρμένιοι και Έλληνες στις μεγάλες 
κρίσεις του Ανατολικού Ζητήματος 
(1856-1914)» (Θεσσαλονίκη: University 
Studio Press, 2015) παρουσιάστηκε στις 
27 Απριλίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου. 

Η εκδήλωση, που συνέπεσε με την 102η 
επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενί-
ων, άρχισε με τους χαιρετισμούς του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη 
και του Εκπροσώπου της Αρμενικής 
Κοινότητας στη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων, Βαρτκές Μαχτεσιάν. Το βιβλίο 
παρουσίασαν οι ακαδημαϊκοί Γιώργος 
Γεωργής και Πέτρος Παπαπολυβίου, 
ενώ ακολούθησε αντιφώνηση από τον 
ίδιο τον συγγραφέα.

Ο κ. Παπαπολυβίου, ο οποίος ήταν φοι-
τητής του κ. Χασιώτη, αναφέρθηκε στον 
άγνωστο κόσμο των ελληνοαρμενικών 
σχέσεων που πραγματεύεται το βιβλίο 
«Αδελφά έθνη εν μέσω θυέλλης», την 
παθητικότητα και την έλλειψη αντί-
δρασης από τον ελληνικό κόσμο την 
εποχή των αρμενικών σφαγών και την 
προβληματική στάση των ελληνικών 
κυβερνήσεων, που είχε ξεπεράσει τη 
δυσπιστία εξαιτίας της ευκαιριακής 

σύμπτωσης των αρμενικών και βουλ-
γαρικών συμφερόντων και επιδιώξε-
ων. Πλήθος άγνωστων στοιχείων πα-
ραθέτει ο συγγραφέας στο βιβλίο του, 
το οποίο, κατά τον κ. Παπαπολυβίου, 
αποτελεί σταθμό στην ελληνική ιστορι-
ογραφία, καθώς περιλαμβάνει μερικές 
εκατοντάδες σελίδες με 2.000 παρα-
πομπές που μαρτυρούν την εξαντλητι-
κή πολύχρονη εργασία σε ένα πλήθος 
πηγών και βιβλιογραφικό όγκο που 
χειρίζεται και διαλέγεται με άνεση ο κ. 
Χασιώτης. 

«Πρόκειται για ένα βιβλίο πρωτοπορι-
ακό στη σύλληψη, τη δομή του, τεκμη-
ριωμένο, επιστημονικό και ταυτόχρονα, 
παρά τον όγκο του, ευανάγνωστο, που 
κερδίζει από τα πρώτα κεφάλαια το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη», ανέφερε 
μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργής. Πρόσθεσε 
μάλιστα ότι το βιβλίο έρχεται να καλύ-
ψει ένα κενό στην ελληνική και την αρ-
μενική βιβλιογραφία, τους αγώνες, τις 
διώξεις και τις σφαγές των Αρμενίων 
καθώς και τις παράλληλες ελληνοαρ-
μενικές σχέσεις και δράσεις στην περί-
οδο από το τέλος του Κριμαϊκού μέχρι 
και τις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου 
Πολέμου, για τις οποίες δεν έγινε συ-
στηματική επιστημονική ιστορική προ-
σέγγιση και παρέμειναν στο επίπεδο 
των μαρτυριών και των απομνημονευ-
μάτων. Ο ιστορικός Γιάννης Χασιώτης, 
πρόσθεσε ο κ. Γεωργής, ανήκει στους 
ιστορικούς που θεμελίωσαν και πρό-
βαλαν την αξία και τη σημασία της αρ-

χειακής έρευνας για την επιστημονική 
συγγραφή της Ιστορίας. 

Αφού ευχαρίστησε τον Πρύτανη του Πα-
νεπιστήμιου Κύπρου και τον Εκπρόσω-
πο της Αρμενικής Κοινότητας για την 
τιμή να παρουσιαστεί το βιβλίο του στο 
Ανώτατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα, ο κ. Χασι-
ώτης στην αντιφώνησή του συνεχάρη 
και τους δύο ακαδημαϊκούς που με τόση 
ευστοχία σχολίασαν τις σελίδες του βι-
βλίου του. Ο κ. Χασιώτης απάντησε στα 
ερωτήματα που πολλές φορές υποβάλ-
λουν στον ίδιο, όπως γιατί στράφηκε 
στη μελέτη του Αρμενικού Ζητήματος, 
λέγοντας ότι το βασικό του κίνητρο 
ήταν καθαρά ιστοριογραφικό, καθώς 
είχε διαπιστώσει ότι στην εξέταση 
ενός τόσο σημαντικού ζητήματος για 
την εξέλιξη της τύχης όλων των λαών 
που έζησαν και που εξακολουθούν ακό-
μα να ζουν, μεταλλαγμένοι ή αποδεκατι-
σμένοι, στα ευρύτατα αυτά γεωγραφικά 
όρια, έλειπε σχεδόν η συγκριτική προ-
σέγγιση του Αρμενικού Ζητήματος με το 
Ελληνικό. Η έλλειψη αυτή, σημείωσε, 
βαραίνει κυρίως την ελληνική πλευρά.

Δύο αρμένικα τραγούδια από τη Ζάρα 
Μπαρκχουνταριάν στο τραγούδι και τη 
Λίλια Δανελιάν στο πιάνο διάνθισαν την 
εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν 
φίλοι και εκτιμητές του έργου του κ. 
Ιωάννη Χασιώτη.

Αδελφά έθνη εν μέσω θυέλλης: Αρμένιοι και  Έλληνες στις 
μεγάλες κρίσεις του Ανατολικού Ζητήματος (1856-1914)
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H σωματική άσκηση  
είναι μια κοινωνικά μεταδοτική συνήθεια
Μπορούν οι φίλοι να επηρεάσουν ο ένας 
τον άλλο σε βαθμό που να θεωρηθεί η 
σωματική άσκηση μία κοινωνικά μετα-
δοτική δραστηριότητα;

Αυτό είναι το ερώτημα στο επίκεντρο 
μιας σημαντικής νέας μελέτης, από 
τις πρώτες που χρησιμοποιεί «μεγάλα 
δεδομένα» από συσκευές καταγραφής 
σωματικής δραστηριότητας (fitness 
trackers). Επικεφαλής της έρευνας 
είναι ο Λέκτορας του Τμήματος Διοί-
κησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Δι-
οίκησης Χρίστος Νικολαΐδης. Η έρευνα 
διεξήχθη σε συνεργασία με τον Sinan 
Aral, Καθηγητή της Σχολής Διοίκησης 
του ΜΙΤ.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει 
ότι πτυχές του τρόπου ζωής και της 
υγείας μας, όπως το κάπνισμα, η υπερ-
κατανάλωση τροφής που οδηγεί σε πα-
χυσαρκία και η αισιοδοξία που φέρνει 
μεγαλύτερη ευτυχία, είναι κοινωνικά 
μεταδοτικές. Αυτό σημαίνει ότι, εάν ο 
φίλος σας καπνίζει, ή καταναλώνει αν-
θυγιεινές τροφές ή είναι αισιόδοξος, 
αναμένεται να κάνετε το ίδιο. Η νέα 
έρευνα έρχεται να προσθέσει τη σωμα-
τική άσκηση σε αυτόν τον κατάλογο.

Στη σχετική δημοσίευση στο έγκρι-
το επιστημονικό περιοδικό «Nature 
Communications», με τίτλο «Exercise 
contagion in a global social network», 
οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 
περίπου 1.100.000 ανθρώπους από όλο 
τον κόσμο που έτρεξαν συνολικά πάνω 
από 350 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε δι-
άστημα πέντε χρόνων.

Η μελέτη συνδύασε στοιχεία από φορη-
τές συσκευές καταγραφής της σωματι-
κής δραστηριότητας (fitness trackers) 
και ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά 
δίκτυα, δείχνοντας ότι το πώς και πόσο 
τρέχει και γενικότερα ασκείται κανείς 
εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το 
τι κάνουν οι φίλοι του.

Η μελέτη συμπέρανε μάλιστα ότι, ενώ 
οι άνδρες επηρεάζονται τόσο από άν-
δρες φίλους τους όσο και από γυναίκες, 
οι γυναίκες επηρεάζονται μόνο από 

άλλες γυναίκες και καθόλου από τους 
άνδρες.

Επίσης, οι λιγότερο δραστήριοι στο τρέ-
ξιμο επηρεάζουν τους πιο δραστήριους, 
αλλά όχι το αντίστροφο. Ακόμη, οι άν-
θρωποι επηρεάζονται περισσότερο από 
τους φίλους τους που έχουν ελαφρώς 
χειρότερη απόδοση, σε σχέση με την 
επιρροή που τους ασκούν όσοι έχουν 
πολύ καλύτερη απόδοση από τους 
ίδιους.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, κατά 
μέσο όρο μέσα στην ίδια ημέρα για κάθε 
χιλιόμετρο παραπάνω που τρέχουν 
κατά μέσο όρο οι φίλοι κάποιου, ο ίδιος 
τρέχει 0,3 χιλιόμετρα περισσότερο σε 
σχέση με τη συνήθη του δραστηριότη-
τα, ενώ για κάθε δέκα λεπτά παραπάνω 
τρέξιμο των φίλων, ένας άνθρωπος 
τρέχει άλλα τρία λεπτά. Ακόμη και ο 
ρυθμός που τρέχει κανείς αλλάζει υπό 
την επιρροή των φίλων: εάν εκείνοι 
τρέχουν πιο γρήγορα, θα τρέξεις και 
εσύ πιο γρήγορα. Γενικότερα, για κάθε 
δέκα πρόσθετες θερμίδες που καίνε 
οι φίλοι σε άσκηση, ένας άνθρωπος 
παρακινείται να κάψει και ο ίδιος 3,5 
θερμίδες παραπάνω. Όμως, η επιρροή 
των φίλων τείνει να εξασθενήσει με το 
πέρασμα του χρόνου.

Η δημοσίευση του ερευνητικού ευ-
ρήματος στο περιοδικό «Nature 
Communications» έχει αναμεταδοθεί 
από υψηλού κύρους ειδησεογραφικά 
πρακτορεία, περιοδικά και εφημερίδες, 

ανάμεσα τους οι New York Times, Los 
Angeles Times, NBC News, New York 
Magazine, Science Magazine και Nature. 

Ποιος είναι ο Χρίστος Νικολαΐδης 

Ο Χρίστος Νικολαΐδης είναι το νεότερο 
ακαδημαϊκό μέλος του Τμήματος Διοί-
κησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοί-
κησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο κ. 
Νικολαΐδης αποφοίτησε από το Τμήμα 
Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ακο-
λούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στα 
εφαρμοσμένα μαθηματικά στο Imperial 
College του Λονδίνου και πήρε το δι-
δακτορικό του το 2014 από τη Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Ιν-
στιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT). Τα 
τελευταία τρία χρόνια εργάστηκε ως ο 
James S. McDonnell μεταδιδακτορικός 
συνεργάτης στη Σχολή Διοίκησης του 
MIT (Sloan School of Management). Η 
έρευνά του εστιάζεται στη μελέτη πο-
λύπλοκων συστημάτων μέσα από την 
ανάλυση μεγάλων δεδομένων με εφαρ-
μογή την ταυτοποίηση της κοινωνικής 
επιρροής που ενισχύεται και κατευθύ-
νεται μέσα από κοινωνικά δίκτυα ή από 
διαλογικές τεχνολογίες.
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου 
ξεκίνησαν τη συνεργασία τους με μια επιτυχημένη θεατρική 
παράσταση, με τη γνωστή Ελληνίδα ηθοποιό Υρώ Μανέ στην 
πιο συγκλονιστική στιγμή της καριέρας της. 

Η παράσταση «Συμβολαιογράφος», βασισμένη στο έργο του 
Νίκου Βασιλειάδη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Καραμίχου με την 
Υρώ Μανέ επί σκηνής, παρουσιάστηκε στο θεατρόφιλο κοινό 
της Κύπρου την Πέμπτη, 30 και την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 
2017, στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ σε δύο πλήρεις παραστά-
σεις. 

Απόσπασμα από το σημείωμα για τη θεατρική παράσταση 
«Ο Συμβολαιογράφος» του Νίκου Βασιλειάδη (ΘΟΚ), από την 
Ελένη Φτιάκα στο ANEY: Περιοδικό Λόγου, Τέχνης και Προ-
βληματισμού

Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μια γυναίκα γύρω στα πενήντα, 
μια γυναίκα νεότατη δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα. Δε-
δομένου όμως ότι βρισκόμαστε στην ελληνική επαρχία της 
δεκαετίας ‘40, ‘50, ‘60, από την Καβάλα είναι ο Βασιλειάδης, η 
γυναίκα αυτή δεν θεωρείται πια ούτε νέα, ούτε ωραία, ούτε 
επιθυμητή! Κι ας είναι το όνομά της Ερασμία! Επιπλέον η Ερα-
σμία είναι χήρα εδώ και τριάντα χρόνια, και για 30 ολόκληρα 
χρόνια έχει στερηθεί τον έρωτα και τη θαλπωρή της αγάπης. 
Έχει επίσης δεχτεί πλήθος από πρόστυχα υπονοούμενα και 
ανήθικες προτάσεις. Διότι, ενώ δεν θεωρείται πια αξιόλογη 
κατάκτηση για μια σοβαρή σχέση, όντας ‘μεταχειρισμένη’, θε-

ωρείται εύκολη λεία για τον κάθε ξελιγωμένο. Μόνη, απρο-
στάτευτη και στερημένη...

Η Ερασμία εν τούτοις αντιστέκεται στους πειρασμούς και 
στις προσβολές και μεγαλώνει με αξιοπρέπεια την κόρη της. 
Η κόρη κάποια στιγμή παντρεύεται και φέρνει το γαμπρό στο 
σπίτι. Σκηνές έντονου ερωτισμού εκτυλίσσονται στην κρεβα-
τοκάμαρα ανάμεσα στο νεόνυμφο ζευγάρι, και ξυπνάνε την κα-
ταπιεσμένη, την κοιμισμένη ερωτική επιθυμία της Ερασμίας 
που τους ακούει θέλοντας και μη. Και το Κακό παραμονεύει...

Η παράσταση έχει δεχτεί διθυραμβικά σχόλια στην Ελλάδα τα 
τελευταία 6 χρόνια, κι έρχεται σε μας φροντίδι του Πανεπι-
στημίου Κύπρου για δύο μόνο παραστάσεις. Έχει υπέροχα λιτά 
σκηνικά (Χριστίνα Κωστέα) και κοστούμια (Έλενα Παπανικο-
λάου). Ο φωτισμός (Μιχάλης Μπούρης) είναι αποκαλυπτικός 
και μας οδηγεί εύκολα από την κουζίνα, στο περίπτερο, στο 
δρόμο, στην κρεβατοκάμαρα. Η σκηνοθεσία εξαιρετική, κατα-
φέρνει να φέρει μια θαυμαστή ποικιλία καταστάσεων σε ένα 
σκηνικό που δεν αλλάζει, σε μια παρουσία που δεν πολλαπλα-
σιάζεται, σε ένα συγκλονιστικό μονόλογο 70 λεπτών. Η ελάχι-
στη διασκευή του κειμένου (Εμμανουέλλα Αλεξίου & Γιώργος 
Καραμίχος), πινελιές μόνο εδώ κι εκεί τις οποίες ακολουθείς 
σχεδόν κατά λέξη όταν έχεις διαβάσει το κείμενο, φέρνει μια 
αναπάντεχη αλλαγή στη διάθεση του θεατή. Η Ερασμία, από 
αντικείμενο χλεύης ανάμεσα σε τρίτους, όπως θα μπορούσε 
να ιδωθεί στο γραπτό του Βασιλειάδη, ανυψώνεται με τον 
προσωπικό τόνο σε μία μάρτυρα.

«Συμβολαιογράφος» 
με την Υρώ Μανέ στην Κύπρο 
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Είναι η Ελληνίδα γυναίκα της επαρχίας που πληρώνει αδια-
μαρτύρητα, γενιές ολόκληρες τώρα, τον φόρο του αίματος 
από τους ηλίθιους πολέμους των αρσενικών. Αυτή που μέ-
νει πίσω, χωρίς περιουσία, χωρίς εισόδημα, χωρίς βοήθεια, 
να ανεβεί μονάχη την ανηφόρα, να μεγαλώσει τα παιδιά, να 
φροντίσει το σπίτι και τα ζωντανά, να δουλέψει τα κτήματα ή 
την όποια μίζερη επιχείρηση, να τα ‘φέρει βόλτα’ μονάχη της. 
Η δυστυχία της όχι μόνο δεν φέρνει κατανόηση στους άλλους, 
αλλά συχνά-πυκνά τους προκαλεί, σαν λύκους που μύρισαν το 
αίμα, να την εκμεταλλευτούν, να της επιτεθούν, να της αρπά-
ξουν, να την κοροϊδέψουν κι αυτήν και τα παιδιά της. Το ίδιο 
κι εδώ! Για έρωτες πού καιρός! Άλλωστε η γυναίκα αυτή δεν 
έχει πια δικαίωμα στον έρωτα όπως όλες οι άλλες! Είναι με-
ταχειρισμένη! Καλή μόνο για μια αρπαχτή! Εύκολος στόχος! Κι 
αυτή, και η κόρη της!

Κι αυτή η γυναίκα, είναι η Υρώ Μανέ!

Όμορφη, έξυπνη, δυνατή, καπάτσα, αλλά με κλονισμένα νεύρα 
από τις κακουχίες και τις στερήσεις. Μία λαϊκή γυναίκα, γυ-
ναίκα του λαού δηλαδή, χωρίς υπέρμετρες αξιώσεις και φα-
ντασίες. Ζητάει το αυτονόητο: τη ζωή της πίσω, τα νιάτα που 
χάθηκαν, τον έρωτα που στερήθηκε. Αλλά είναι πια αργά...

Η κραυγή: «Σκατά στα κόκκαλά σου Μαργαρίτη! Ανάθεμα κι 
εσένα και το Έθνος!» άκρως αντιηρωική και κόντρα στα κα-
θιερωμένα, είναι η κραυγή των γιαγιάδων μας, των θειάδων 
μας, των μανάδων μας, της γειτόνισσας, της κουμπάρας, της 
συγγένισσας, της φιλενάδας, που πέρασαν μια ζωή χηρεμέ-
νη, στερημένη κι ορφανή από κάθε χαρά, ως ηρωικές χήρες 
αγνοουμένων και πεσόντων.

Η Υρώ Μανέ είναι εκπληκτική στο ρόλο της Ερασμίας. Μας 
κρατάει στο χέρι της 70 ολόκληρα λεπτά χωρίς αναπνοή. 
Μας κάνει να γελάμε με την καρδιά μας σ’ όλη την παράσταση, 
μόνο και μόνο για να σπαράξουμε στο κλάμα στο τέλος. Είναι 
η ελληνίδα μάνα, η ελληνίδα χήρα, η ελληνίδα ηρωίδα της κα-
θημερινότητας. Και είναι το χέρι του άσπλαχνου Αισχύλειου 

Θεού που φέρνει στο τέλος την τιμωρία και την καταστροφή. 
Σε ποιόν; Γιατί; Η Υρώ Μανέ είναι αξεπέραστη στο ρόλο αυ-
τόν. Γερνάει και ξανανιώνει μπροστά στα μάτια μας, φωνάζει, 
ωρύεται, χαίρεται και θρηνεί, και μας συνεπαίρνει. Είναι τρα-
γικά υπέροχη! Ένας ρόλος ζωής.

Έχω μια και μόνη αντίρρηση για το τέλος:

Γιατί μας ζητάει εκείνη συγγνώμη;

Εμείς πρέπει να της ζητήσουμε!

Η ταυτότητα της παράστασης 
«Συμβολαιογράφος»  
με την Υρώ Μανέ στον ρόλο της Ερασμίας. 
Κείμενο: Νίκος Βασιλειάδης, 
Θεατρική διασκευή: Εμμανουέλλα Αλεξίου -  
Γιώργος Καραμίχος, 
Σκηνοθεσία: Γιώργος Καραμίχος, 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Βιργινία Κυπριώτη, 
Σχεδιασμός φωτισμών: Μιχάλης Μπούρης, 
Σκηνικά: Χριστίνα Κωστέα, 
Κοστούμια: Έλενα Παπανικολάου, 
Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Νανούρης, 
Τραγούδι παράστασης: Κώστας Λειβαδάς,  
Το τραγούδι ερμηνεύει η Υρώ Μανέ.

Η διοργάνωση έγινε από το Γραφείο Αποφοίτων, Τομέας Προ-
ώθησης και Προβολής

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/
UniversityofCyprusAlumni/
τηλ. 2289 4366
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Τις ονομασίες των 12 αρχαίων βασιλείων της αρχαίας Κύ-
πρου θα φέρουν τα 12 κτήρια των Φοιτητικών Εστιών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου: Λήδρα, Ιδάλιον, Χύτροι, Σαλαμίνα, Κί-
τιον, Λάπηθος, Ταμασσός, Αμαθούς, Κούριον, Πάφος, Μάριον 
και Σόλοι. 

Σημειώνεται ότι επιπρόσθετα του ονόματος του κυπριακού 
βασιλείου, κάθε κτήριο θα φέρει και το όνομα του εκάστοτε 
δωρητή που θα χρηματοδοτήσει έργο και δράσεις του Πανε-
πιστημίου Κύπρου.

Η ονομασία των Φοιτητικών Εστιών επελέγη ύστερα από 
εσωτερικό διαγωνισμό που διεξήχθη για την επιλογή 
ονόματος, με μεγάλη συμμετοχή των μελών της πανεπι-
στημιακής κοινότητας, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 59 
προτάσεις. 

Η πρόταση που τελικά επελέγη από το Πρυτανικό Συμβούλιο 
υποβλήθηκε από τον διδακτορικό φοιτητή στο Τμήμα Τουρ-
κικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, κ. Δημήτρη Δημητρίου.

Για περιοδεία σε πόλεις, κοινότητες, χωριά και σχολεία, έφε-
ρε το Ενάλιο Λεωφορείο η ομάδα του Εργαστηρίου Εναλίων 
Αρχαιολογικών Ερευνών (ΕΡΕΝΑΕ), του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, δίνοντας έτσι 
τη μοναδική ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να γνωρίσουν 
και να εξερευνήσουν από κοντά την ενάλια πολιτιστική κληρο-
νομιά της χώρας και τις σημαντικές αρχαιότητες που ήρθαν 
στο φως από τις έρευνες του ΕΡΕΝΑΕ. Η διοργάνωση έγινε 
σε συνεργασία με το Maritime Archaeology Trust του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, με τη χορηγία του Ιδρύματος Honor Frost. 

Η κινητή μονάδα του Ενάλιου Λεωφορείου, με βάση της τη 
Βρετανία, έχει ήδη περιοδεύσει σε διάφορες ευρωπαϊκές χώ-
ρες και πιο συγκεκριμένα τη Γαλλία, την Ισπανία και το Βέλγιο. 
Στην Κύπρο παρέμεινε από το Σάββατο, 6 Μαΐου ως και την 
Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017 και περιόδευσε σε Λευκωσία, Λάρ-
νακα Λεμεσό, Πάφο, Παραλίμνι, Αγία Νάπα, Κακοπετριά, Λεύ-
καρα, Ξυλοτύμπου, Μαζωτό, Ζύγι και Πόλης Χρυσοχούς, με 
στάσεις κυρίως σε σχολεία και δημόσιους χώρους.

Το «Ενάλιο Λεωφορείο: Κύπρος» είναι μία κινητή έκθεση με 
θέμα την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, που πα-
ρουσιάζεται στα ελληνικά και στα αγγλικά και επικεντρώνε-
ται στα ακόλουθα θέματα: (1) Πώς εργάζονται οι υποβρύχιοι 
αρχαιολόγοι, (2) Διαχείριση υποβρύχιων αρχαιοτήτων, (3) 
Ναυάγια από την Προϊστορία μέχρι και σήμερα και (4) Αγκυ-
ροβόλια και λιμάνια. Σε εξωτερικό χώρο γύρω από το Λεω-
φορείο πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
με στόχο να προσφέρουν σε μικρούς και μεγάλους άμεση και 
πρακτική εμπειρία σε θέματα όπως η κατάδυση, η αρχαιολο-
γική ανασκαφή σε υποβρύχιο περιβάλλον, η αρχαία ναυπηγική 
και η αποτύπωση και ερμηνεία θέσεων αρχαίων ναυαγίων. 

Η επιστημονική υπεύθυνη του Εργαστηρίου Εναλίων Αρχαι-
ολογικών Ερευνών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Στέλλα Δε-
μέστιχα τόνισε ότι πρόκειται για μία μοναδική ευκαιρία για 
το κυπριακό κοινό να περιηγηθεί στον ενάλιο αρχαιολογικό 
πλούτο της Κύπρου, ο οποίος δεν είναι πάντα εύκολα προσβά-
σιμος, αλλά χρειάζεται την αγάπη μικρών και μεγάλων, για να 
αναδειχθεί και να προστατευθεί. 

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/
DiscoveryBusCyprus/ 

Τις ονομασίες των αρχαίων κυπριακών βασιλειών θα 
φέρουν οι Φοιτητικές Εστίες 

Στην Κύπρο για περιοδεία  
το λεωφορείο Ενάλιας Αρχαιολογίας
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Ο τιμητικός τίτλος του Ιππότη του 
Ακαδημαϊκού Φοίνικα (Chevalier dans 
l ‘Ordre des Palmes académiques) δό-
θηκε από την κυβέρνηση της Γαλλίας 
στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υπο-
θέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητή Αθανάσιο Γαγάτση. Σκεπτικό 
της ύψιστης αυτής διάκρισης ήταν η 
ουσιαστική προσφορά του κ. Γαγάτση 
στην εκπαίδευση, τον γαλλικό πολιτι-
σμό και τη γαλλική κουλτούρα.

Κατά την τελετή, που πραγματοποιή-
θηκε στις 25 Απριλίου 2017 στην οικία 
του Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο 
René Troccaz, ο κ. Γαγάτσης παραση-
μοφορήθηκε από τον Πρέσβη, ο οποίος 
εξήρε το έργο του τιμηθέντος. «Η συ-
νεισφορά του κ. Γαγάτση στη γαλλική 
κουλτούρα και τον γαλλικό πολιτισμό 
υπήρξε ουσιαστική και αξιοθαύμαστη», 
τόνισε ο κ. Troccaz, προσθέτοντας ότι 
ως «εξέχουσα ακαδημαϊκή μορφή, με 
εντυπωσιακό βιογραφικό, μέσα από 
το οποίο διαφαίνεται η διαχρονική ση-
μαντική συνδρομή του στην επιστήμη, 
την έρευνα αλλά και στη στρατηγική 

χάραξη πολιτικής, τόσο σε κυπριακό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο», αποτέλε-
σε έναν κύριο συνδετικό κρίκο ανάμεσα 
στη Γαλλία και την Κύπρο. Ο Πρέσβης 
αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο 
κ. Γαγάτσης παρακολούθησε Ανώτατες 
Σπουδές, τόσο στην Ελλάδα, όσο και 
στη Γαλλία, συνθέτοντας ένα κράμα με 
κύρια στοιχεία τις μαθηματικές αρχές 
που χάραξαν οι αρχαίοι Έλληνες και 
την προσέγγιση των σημαντικών Γάλ-
λων μαθηματικών. Στο πλαίσιο αυτό, 
«ο κ. Γαγάτσης προώθησε σθεναρά τον 

γαλλικό πολιτισμό και τη γαλλική κουλ-
τούρα, ενώ συν τω χρόνω κατάφερε να 
δημιουργήσει στέρεες βάσεις συνερ-
γασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων σε 
Ελλάδα και Κύπρο με τα Γαλλικά Πανε-
πιστήμια», σημείωσε ο κ. Troccaz. «Εδώ 
και 32 χρόνια είστε ένας σημαντικός 
εταίρος της Πρεσβείας της Γαλλίας 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς 
και του Γαλλικού Ινστιτούτου», κατέλη-
ξε απευθυνόμενος στον τιμώμενο.

Κατά τον χαιρετισμό του ο κ. Γαγάτσης 
ευχαρίστησε θερμά τη γαλλική κυβέρ-
νηση για την εξαιρετική τιμή που του 
αποδίδει, τονίζοντας ότι ο ίδιος επω-
φελήθηκε από τον γαλλικό πολιτισμό 
σε όλα τα στάδια της ζωής του, από 
τα μαθητικά και τα φοιτητικά του χρό-
νια μέχρι και τη σταδιοδρομία του ως 
επιστήμονας. «Ο γαλλικός πολιτισμός», 
σημείωσε χαρακτηριστικά, «αποτέλεσε 
για μένα εφαλτήριο αλλά και αστείρευ-
τη πηγή έμπνευσης και γνώσης».

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων συμφώνησαν να διευρύνουν την επιστημονική, εκ-
παιδευτική και πολιτιστική τους συνεργασία με την υπογραφή 
Μνημονίου Συνεργασίας. Το Μνημόνιο, το οποίο προνοεί μετα-
ξύ άλλων την τοποθέτηση φοιτητών και νέων αποφοίτων του 
Πανεπιστημίου Κύπρου στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών για πρακτική άσκηση, υπεγράφη την Τετάρτη, 24 
Μαΐου 2017, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον 
Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη και εκ μέρους 
του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων από 
τον Γενικό Διευθυντή, κ. Αλέκο Μιχαηλίδη για τον Υπουργό.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου καλωσόρισε την 
αντιπροσωπεία από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνι-
ών και Έργων και έδωσε τον λόγο στον Γενικό Διευθυντή. Ο 
κ. Μιχαηλίδης εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για 
την υπογραφή του Μνημονίου, σημειώνοντας παράλληλα τον 
καταλυτικό ρόλο της τεχνολογίας στην ανάπτυξη της κοινω-
νίας και του κράτους γενικότερα. «Οι τεχνολογικοί φορείς 
είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα», πρόσθεσε ο κ. 

Μιχαηλίδης, «μπορούν να είναι φορείς της αλλαγής προς το 
καλύτερο, αλλά και φορείς της κοινωνικής και οικονομικής 
ανάπτυξης». Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μετα-
φορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρθηκε επίσης στις 
μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η νέα γενιά 
σε σχέση με την επαγγελματική της αποκατάσταση, προ-
κλήσεις που καθιστούν ακόμα πιο σημαντική τη συνεργασία 
μεταξύ του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 
και του Πανεπιστημίου Κύπρου. «Η συνεργασία μεταξύ των 
δύο μερών φέρνει κοντά τη δεξαμενή ακαδημαϊκής γνώσης 
και το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό που διαθέτει το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη δεξαμενή εργασιακής και επαγ-
γελματικής γνώσης και το έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό 
προσωπικό που διαθέτει το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών 
Υπηρεσιών. Αυτός ο συνδυασμός, ο οποίος καλύπτει τη θεω-
ρητική και την πρακτική γνώση της επιστήμης της Μηχανικής, 
μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα», σημείωσε ο κ. Μιχαηλίδης. 

Χαιρετισμό στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου απηύθυ-
νε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. 
Μάνθος Μαυρομμάτης. 

Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου και 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και  Έργων

Ο Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης  
Chevalier dans l ‘Ordre des Palmes académiques
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Τριήμερη γιορτή γνώσης, έρευνας και 
σταδιοδρομίας πραγματοποιήθηκε στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, που έδωσε τη 
μοναδική ευκαιρία στο κοινό να γνω-
ρίσει από κοντά το έργο που επιτελεί, 
να μάθει για τα προγράμματα προπτυ-
χιακών και μεταπτυχιακών σπουδών 
και να διερευνήσει επαγγελματικές 
ευκαιρίες. Το τριήμερο Φεστιβάλ έλα-
βε χώρα από τις 7-9 Απριλίου 2017, στο 
Αθλητικό Κέντρο, στην Πανεπιστημιού-
πολη. 

Το Φεστιβάλ απευθυνόταν σε μαθητές, 
φοιτητές, απόφοιτους, εργαζόμενους, 
οικογένειες με παιδιά, επιχειρήσεις και 
οργανισμούς που επιθυμούν να εντα-
χθούν στην πανεπιστημιακή οικογένεια. 
Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να 
συνομιλήσουν με μέλη της πανεπιστημι-
ακής κοινότητας, να δουν παρουσιάσεις 
των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, να 
ανταλλάξουν απόψεις για την επαγγελ-

ματική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία 
τους και, φυσικά, να διασκεδάσουν σε 
μια τριήμερη γιορτή στους σύγχρονους 
χώρους της Πανεπιστημιούπολης.

Ειδικά για τους μικρούς φίλους του 
Πανεπιστημίου δημιουργήθηκε Παιδι-
κή Γωνιά, στις 8 και 9 Απριλίου 2017, 
όπου τα παιδιά ηλικίας 4-10 ετών έτυ-
χαν επίβλεψης και απασχολήθηκαν με 

διάφορες δημιουργικές δράσεις, όπως 
είναι θεατρικά παιχνίδια σχετικά με τις 
επιστήμες και την έρευνα και εικαστικά 
εργαστήρια. Στο πλαίσιο της Παιδικής 
Γωνιάς δόθηκαν και δύο συναυλίες με 
αφήγηση με τον συγγραφέα και μουσικό 
Δημήτρη Μπασλάμ και τους μουσικούς 
του.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ δόθη-
καν συναυλίες από τα μουσικά σχήμα-
τα Windcraft band, Γιάννης Αγγελάκας 
και 100 Κελσίου, Φάλτσα Όνειρα, και 
Prospectus. Επίσης, διοργανώθηκαν 
τουρνουά Futsal, εκθέσεις προϊόντων και 
υπηρεσιών, εκθέσεις αυτοκινήτων, κ.ά. 

Σημειώνεται ότι η είσοδος ήταν δωρε-
άν για όλες τις δράσεις του Φεστιβάλ.

Πληροφορίες: http://festivalgnosis.ucy.
ac.cy/ , facebook: UCY Open Days, τηλ. 
2289 5205 & 2289 4152 

1ο Φεστιβάλ Γνώσης 

Το διεθνές βραβείο «Aξιόλογης Έρευνας» (citation award) έλα-
βε η ομάδα του εργαστηρίου ACThealthy Κλινικής Ψυχολογίας 
και Συμπεριφορικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 
επικεφαλής την Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Καρεκλά. Το 
Βραβείο απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της 
ομάδας στο 38ο συνέδριο του Οργανισμού Συμπεριφορικής Ια-
τρικής, που διεξήχθη στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, ΗΠΑ 
(26 Μαρτίου-2 Απριλίου 2017). Η βραβευθείσα έρευνα με 
τίτλο «Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Θεραπείας 
Αποδοχής και Δέσμευσης για την αντι-
μετώπιση πονοκεφάλων» αποτελεί μέ-
ρος του ερευνητικού έργου «Άλγεα» και 
της διδακτορικής διατριβής του Βασίλη 
Βασιλείου (απόφοιτου του διδακτορι-
κού προγράμματος Κλινικής Ψυχολογί-
ας του Πανεπιστημίου Κύπρου). 

Η μελέτη αξιολόγησε την αποτελεσμα-
τικότητα ενός θεραπευτικού προγράμ-
ματος βασισμένου στη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης, 
συγκρίνοντάς το με ομάδα ελέγχου για την αντιμετώπιση 
πρωτογενών πονοκεφάλων (τάσεως και ημικρανίας). Οι πο-
νοκέφαλοι αποτελούν τον 3ο πιο συχνό παράγοντα αναπηρίας 
ανά το παγκόσμιο (Steiner, 2015), ενώ οι υπάρχουσες θεραπεί-
ες (φαρμακευτικές και ψυχοκοινωνικές) δεν έχουν επιδείξει 
ικανοποιητική αποτελεσματικότητα για την αντιμετώπισή-
τους. Η μελέτη «Άλγεα» κατάφερε, μέσα από την καινοτόμο 

προσέγγιση της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης, να 
οδηγήσει (σε δείγμα 94 πασχόντων στην Κύπρο) στη στατικά 
και κλινικά σημαντική μείωση των επιπέδων ανημποριάς (γε-
νικής, συναισθηματικής και σωματικής ανημποριάς) καθώς 
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ικανότητας 
των πασχόντων να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές τους 
δραστηριότητες και ιδιαίτερα αυτές που προηγουμένως δεν 
μπορούσαν να ολοκληρώσουν λόγω των πονοκεφάλων (π.χ. 
εργασία, καθημερινές ρουτίνες, κοινωνικές δραστηριότητες). 

Οι συμμετέχοντες επίσης παρουσίασαν, 
μεταξύ άλλων, και αύξηση στην ψυχο-
λογική ευελιξία, αλλά και στην αποδο-
χή του πόνου. Τα αποτελέσματα είναι 
πολύ ενθαρρυντικά για άτομα που υπο-
φέρουν από πονοκεφάλους, δίνοντάς 
τους πλέον νέους αποτελεσματικούς 
τρόπους αντιμετώπισης του πόνου. 

Το έργο «Άλγεα» συγχρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της 
Ελλάδας και της Κύπρου και αποτελούσε συνεργασία μεταξύ 
του εργαστηρίου ACThealthy, του Τμήματος Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ινστιτούτου Νευρολογίας και 
Γενετικής Κύπρου και του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανε-
πιστημίου Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.ucy.ac.cy/algea/el/.

Διεθνές βραβείο «Αξιόλογης Έρευνας»  
στην Κλινική Ψυχολογία και Συμπεριφορική Ιατρική 
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Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) υποστηρίζει 
την Πολιτική του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη Διασφάλιση 
της Ποιότητας της Διδασκαλίας, διοργανώνοντας δράσεις 
προς υποστήριξη της καλής διδασκαλίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο διοργάνωσε στις 4 Μαΐου 2017 
την 1η ανοιχτή συζήτηση ανάμεσα σε μέλη του διδακτικού 
προσωπικού με θέμα «Τι σημαίνει καλή διδασκαλία».

Η συζήτηση ξεκίνησε με τρεις τοποθετήσεις επί του θέματος 
από τους:

• Καθ. Χρίστο Ξενοφώντος, Τμήμα ΜΑΣ, Διευθυντή ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

•  Αναπλ. Καθ. Χαρούλα Αγγελή-Βαλανίδη, Τμήμα ΕΠΑ, Αναπλ. 
Δ/ντρια ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

•  Επίκ. Καθ. Νικόλα Διέτη, Ιατρική Σχολή, Μέλος Συμβουλίου 
ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.

Συντονίστρια της 
συζήτησης ήταν 
η Αναπλ. Καθ. Ζέ-
λεια Γρηγορίου, 
Τμήμα ΕΠΑ.

Οι τρεις εισηγη-
τές αναφέρθηκαν 
σε ένα αμάλγαμα 
γνώσεων που 
πρέπει να έχει 
ένας καλός πα-
νεπιστημιακός 
δάσκαλος, όπως 
άριστη γνώση 
του περιεχομέ-
νου που θα δι-
δάξει, γνώσεις διδακτικών προσεγγίσεων και κατάλληλων 
εργαλείων για τη διδασκαλία ενός αντικειμένου, γνώσεις και 
ενδιαφέρον για τα γνωστικά χαρακτηριστικά των φοιτητών, 
στάσεις, αφοσίωση και επαγγελματικό ήθος. Είναι κοινή δια-
πίστωση ότι η διδασκαλία χρειάζεται θέληση, χρόνο και πραγ-
ματικό ενδιαφέρον εκ μέρους των διδασκόντων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκαν η σημασία και η 
αξία της ποιοτικής πανεπιστημιακής διδασκαλίας και αναφέρ-
θηκε ότι:

(α) το ΠΚ πρέπει να παρέχει κίνητρα στους ακαδημαϊκούς για 
να επενδύουν περισσότερο χρόνο στο διδακτικό τους έργο 
με στόχο την καλή και ποιοτική διδασκαλία (π.χ., να μην πα-
ρατηρείται το φαινόμενο των μη-μόνιμων διδασκόντων που 
απασχολούνται πρωτίστως με την έρευνα και δεν επενδύουν 
τον χρόνο που απαιτείται για διδασκαλία). 

(β) τα προπτυχιακά μαθήματα να διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ, 

διότι η διδασκαλία από άτομα που δεν είναι μόνιμα μέλη ΔΕΠ 
του Πανεπιστημίου υποβιβάζει την ποιότητα της διδασκαλίας 
των μαθημάτων καθώς και τη σημασία των μαθημάτων.

(γ) το ΠΚ να προσφέρει στο ακαδημαϊκό προσωπικό ευκαιρίες 
ουσιαστικής επαγγελματικής επιμόρφωσης σε θέματα διδα-
σκαλίας συμμετέχοντας σε προγράμματα εντός/εκτός Κύ-
πρου. Μελλοντικά η εκπαίδευση αυτή μπορεί να καλύπτεται 
από το πρόγραμμα για εξασφάλιση πιστοποιητικού διδασκαλί-
ας (post graduate teaching certificate in HE) που θα ετοιμάσει 
το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. σε συνεργασία με το Τμήμα ΕΠΑ.

(δ) το ΠΚ πρέπει να ανατρέψει τη λανθασμένη αντίληψη που 
κυριαρχεί σε πολλά πανεπιστήμια ότι «ο καλός δάσκαλος δεν 
είναι καλός ερευνητής» (γι’ αυτό άλλωστε ασχολείται με τη 
διδασκαλία) και το αντίθετο, ότι δηλ. «ένας καλός/σπουδαίος 
ερευνητής δεν πρέπει να ασχολείται με τη διδασκαλία». 

(ε) να υπάρξει ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος στην πανε-
πιστημιακή κοινότητα για τη βαρύτητα της διδασκαλίας στη 

διαδικασία ανέλι-
ξης του διδακτι-
κού προσωπικού. 

Στη δίωρη συζή-
τηση παρευρέ-
θηκαν 18 άτομα 
(διδάσκοντες και 
φοιτητές).

Η συμμετοχή των 
δ ι δ α σ κ ό ν τ ω ν 
στις δραστηριό-
τητες του ΚΕ.ΔΙ.
ΜΑ. είναι προαι-
ρετική.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. εμπλέκεται σε αριθμό δράσεων στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πολιτικής του ΠΚ για τη Διασφάλιση της Ποι-
ότητας της Διδασκαλίας και σύντομα θα ακολουθήσουν και 
άλλες δραστηριότητες. Η επιλογή των δραστηριοτήτων γίνε-
ται από το Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. με βάση τις προτεραιό-
τητες του Κέντρου, όπως καθορίζονται από τον στρατηγικό 
προγραμματισμό του ΠΚ και εντός του προϋπολογισμού που 
κατανέμεται. 

Σκοπός των ανοιχτών συζητήσεων είναι η επαγγελματική 
ανάπτυξη των διδασκόντων και η πρόκληση διαλόγου και συ-
νεργασίας εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέμα-
τα διδασκαλίας και μάθησης. Αναμένεται να ακολουθήσει 2η 
ανοιχτή συζήτηση κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2017-18.

Για περισσότερες πληροφορίες για το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. και τις δρα-
στηριότητές του επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου 
www.ucy.ac.cy/~kedima

Σειρά ανοιχτών συζητήσεων του διδακτικού προσωπικού 
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Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Κύπρου οργάνωσε στις 8 Μαρτίου εκδήλωση για την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, με θέμα «Γυναίκα, Εξουσία, 
Ελευθερία: Με αφορμή την ταινία Brick Lane». Τον συντονισμό 
της εκδήλωσης και της συζήτησης που ακολούθησε είχε ο 
Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Δρ Σταύρος Τομπάζος, ο οποίος τόνισε ότι η Παγκόσμια Ημέ-
ρα της Γυναίκας δεν είναι «απλώς μια μέρα εορτής για τις γυ-
ναικείες κατακτήσεις του τελευταίου αιώνα, αλλά αποτελεί 
μια μέρα προβληματισμού για τα επαπειλούμενα δικαιώματα 
των γυναικών και τις έμφυλες ανισότητες που στο συγκεί-
μενο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αυξάνονται αντί να 
μειώνονται». 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με ομιλίες γυναίκες ακαδημαϊ-
κοί του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Επίκουρη Καθηγήτρια και Μέλος 
του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας Φύλων της 
Ε.Ε. Δρ Καλλιόπη Αγαπίου-Ιωσηφίδου αποκάλυψε και σχολία-

σε τα πορίσματα πρόσφατης σημαντικής μελέτης του Ευρω-
παϊκού Ινστιτούτου Ισότητας Φύλων σχετικά με τα οικονομι-
κά οφέλη της ισότητας των φύλων. Η Δρ Αγαπίου-Ιωσηφίδου 
υπογράμμισε τον μακρύ δρόμο προς την ισότητα που έχει να 
διανύσει η Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς η επίδοσή της στον 
Δείκτη Ισότητας της Ε.Ε. είναι μόλις 44,9/100. Η Δρ Λία-Πα-
σχαλία Σπυρίδου, Λέκτορας Δημοσιογραφίας και Μέσων 
Επικοινωνίας, αναφέρθηκε στη θέση της γυναίκας στην επο-
χή της πολιτικής ορθότητας και στις νέες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες γυναίκες, επισημαίνοντας ότι 
η λογική που διέπει τα νέα μέσα και οι κυρίαρχες πρακτικές 
των κοινωνικών δικτύων ενισχύουν το πρότυπο της «σούπερ 
γυναίκας». Η Δρ Σταματούλα Παναγάκου, Ειδική Επιστήμονας, 
μίλησε για το συγκινητικό παράδειγμα γυναικείας ενδυνάμω-
σης και χειραφέτησης που παρέχει το μυθιστόρημα «Brick 
Lane» της Monica Ali, το οποίο αποτέλεσε και τη βάση για την 
κινηματογραφική ταινία «Brick Lane» της Sarah Gavron. Μετά 
την προβολή της ταινίας ακολούθησαν ενδιαφέρουσα συζήτη-
ση με το κοινό και δεξίωση.

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
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Το βιβλίο με τίτλο «Τεχνολογικά οδη-
γούμενες προσεγγίσεις σχεδιασμού 
προς την ουτοπία» του Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτονι-
κής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μά-
ριου Κ. Φωκά έχει ως αφετηρία τη δι-
εθνή έκθεση διπλωματικών εργασιών 
των φοιτητών του Τμήματος με τίτλο 
«Έρευνα με βάση το Σχεδιασμό. Διπλω-
ματικές Εργασίες – Τμήμα Αρχιτεκτο-
νικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου», η οποία 
είχε πραγματοποιηθεί το έτος 2013 
στη Νέα Υόρκη, και ειδικά την ανοικτή 
διάλεξη που είχε δοθεί στο πλαίσιο 
των εγκαινίων της έκθεσης από τον 
συντονιστή και συγγραφέα, με τίτλο 
«Μετασχηματιζόμενες ουτοπίες. Κρίση 
και τεχνολογικά οδηγούμενες προσεγ-
γίσεις σχεδιασμού». Αναφορά είχε γίνει 
σε σχεδιαστικά έργα, τα οποία βρίσκο-
νται σε διεπαφή μεταξύ του οράματος 
και της πραγματικότητας, στοχεύοντας 
σε αρχιτεκτονική καινοτομία μέσω τε-
χνολογικών μέσων, σε ανταπόκριση 
σύγχρονων αναγκών του ατόμου, της 

κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Στην 
εισαγωγή του βιβλίου επεξηγούνται 
οι προδομές τεχνολογικών προτύπων 
και αρχιτεκτονικών συνθετικών προ-
σεγγίσεων στην επίτευξη κατασκευών 
με κύρια χαρακτηριστικά ευελιξίας, 
τυποποίησης, βελτιστοποίησης και προ-
σαρμοστικότητας σε μεταβαλλόμενες 
εξωτερικές συνθήκες και ανάγκες των 
χρηστών. Στο πλαίσιο αυτό, οι προβαλ-
λόμενες είκοσι σχεδιαστικές προτάσεις 
διπλωματικών εργασιών που επιτήρη-
σε ο συγγραφέας από το 2009 έως το 
2014 στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου στηρίζονται σε 
τεχνολογικές εξελίξεις και διεπιστημο-
νικές συνεργασίες, όπως επίσης στην 
ενοποίηση του λειτουργικού, δομικού 
και υλικού συμπλέγματος στην αρχι-
τεκτονική. Οι προτάσεις αναφέρονται 
σε δομικά πρότυπα, μεταμορφώσιμες 
χρηστικές μονάδες και δομές ψηλών 
κτηρίων. Δύο επιπλέον αρχιτεκτονικές 
προτάσεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί 
το 2013 και το 2014 στο πλαίσιο διε-

θνών διαγωνισμών από τον συγγραφέα 
σε συνεργασία, αφορούν στον επανα-
προσδιορισμό σύγχρονων πρότυπων 
δομών ψηλών κτηρίων στη βάση της 
παγκοσμιοποίησης, αειφορίας, τεχνο-
λογικής προόδου και διεπιστημονικότη-
τας στη σχεδιαστική ανάπτυξη. Τα έργα 
τυγχάνουν αναλυτικής διερεύνησης και 
σαφούς οριοθετημένης ιδεολογικής 
προσέγγισης διαμέσου των διαφόρων 
αρχιτεκτονικών κλιμάκων, όσον αφορά 
την ενοποιημένη τους ανάπτυξη και την 
αξιοποίηση της τεχνολογίας στην πραγ-
ματοποίηση τους.

Στις 23 Μαρτίου ο Τομέας Διδασκαλίας της Γερμανικής 
Γλώσσας του Κέντρου Γλωσσών διοργάνωσε εκδήλωση με 
τίτλο «Europa 2017: Englisch ist ein Muss – Deutsch ein Plus!». 
Επίσημοι προσκεκλημένοι στην εκδήλωση ήταν οι Πρέσβεις 
της Αυστρίας και Γερμανίας. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από 
φοιτητές και ακαδημαϊκούς τόσο του Πανεπιστήμιου Κύπρου 
όσο και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μεταξύ άλλων πα-
ρέστησαν η Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών Γερμανικής 
Γλώσσας, ο Διευθυντής του Goethe-Institut και η υπεύθυνη 
του DAAD στην Κύπρο. 

Την εκδήλωση προσφώνησε η Αναπλ. Καθ. Αναστασία Νικολο-
πούλου, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, 
αναφερόμενη στις ιδέες του Γερμανού επιστήμονα Wilhelm 
von Humboldt για την ελευθερία της διδασκαλίας. Τόσο ο 
Πρέσβης της Αυστρίας Karl Müller, όσο και ο εκπρόσωπος του 
Πρέσβη της Γερμανίας Benedikt Zanker χαιρέτισαν την εκδή-
λωση δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες για δωρεάν σπουδές 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε πάνω από 360 
δημόσια πανεπιστήμια στις δύο χώρες. 

Η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσίαση για τη μεγάλη σημα-
σία της γερμανικής γλώσσας στο πεδίο της επιστήμης, της 
μουσικής, της αρχαιολογίας και του τουρισμού. Επισημάνθη-
καν η σημασία της χρήσης της γερμανικής γλώσσας από τους 

Ευρωπαίους πολίτες και οι κοινές λέξεις που έχει με την αγ-

γλική. Επιπλέον, φοιτητές που είχαν μεταβεί σε γερμανόφω-
νες χώρες μέσα από το πρόγραμμα Erasmus ή με υποτροφίες 
του DAAD μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους. Η βραδιά ολοκλη-
ρώθηκε με διαγωνισμό (quiz), ο οποίος ετοιμάστηκε από τους 
φοιτητές του 3ου επιπέδου Γερμανικής Γλώσσας. Ένα μεγάλο 
ευχαριστώ στους φοιτητές που βοήθησαν στην προετοιμασία 
της βραδιάς.

Ακολούθησε μικρή δεξίωση με τη χορηγία των δύο Πρεσβει-
ών, στην οποία προσφέρθηκαν γερμανικά και αυστριακά πα-
ραδοσιακά εδέσματα. 

Europa 2017: Englisch ist ein Muss – Deutsch ein Plus!

Technology-Driven Design Approaches to Utopia 
Marios C. Phocas, Edition Axel Menges, Stuttgart / London, 2017. With a foreword by Theocharis David, Pratt Institute, NY
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-
καν τον Ιούνιο 2017 οι εορτασμοί για τα 
30χρονα του Προγράμματος Erasmus 
στο Στρασβούργο. Το δημοφιλές ευρω-
παϊκό πρόγραμμα μετρά ήδη 30 χρόνια 
λειτουργίας και έχει εμπλουτίσει τη 
ζωή 9 και πλέον εκατομμυρίων νέων. 
Στο πλαίσιο των εορτασμών το Ευ-
ρωκοινοβούλιο επέλεξε 33 συμμετέ-
χοντες από όλη την Ευρώπη, στα πρό-
σωπα των οποίων βράβευσε τη γενιά 
Erasmus. 

Την Κύπρο εκπροσώπησε η απόφοιτος 
του Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
κα Ξένια Κωνσταντίνου, η οποία υπήρξε 
από τους πρώτους Κύπριους φοιτητές 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Η 
κα Κωνσταντίνου βραβεύτηκε για τη 
συνεισφορά της στην προώθηση του 
προγράμματος και της αξίας της κινη-
τικότητας σε ειδική τελετή που έλαβε 
χώρα στις εγκαταστάσεις του Ευρω-
κοινοβουλίου στο Στρασβούργο της 
Γαλλίας. 

Από τότε που δημιουργήθηκε, το πρό-
γραμμα Erasmus έχει αναπτυχθεί και 
επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό. Το πρό-
γραμμα δεν εστιάζει πλέον μόνο στην 
ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Αντίθετα, το 

σύμβολο «+» σημαίνει ότι τώρα περι-
λαμβάνει πρακτική άσκηση στον τόπο 
εργασίας, δραστηριότητες κατάρτισης 
και διδασκαλίας του προσωπικού, κα-
θώς και προγράμματα συνεργασίας 
μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών 
ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, ΜΚΟ, τοπι-
κών, περιφερειακών και εθνικών αρ-

χών και άλλων κοινωνικοοικονομικών 
φορέων – εντός και εκτός Ευρώπης.

Το διάστημα 2014-2020 το Erasmus+ 
θα προσφέρει σε περισσότερους από 4 
εκατομμύρια Ευρωπαίους ευκαιρίες κι-
νητικότητας από και προς όλα τα κράτη 
μέλη της Ε.Ε. και πέραν αυτών.

30 χρόνια Erasmus

Ακόμα ένα master class από τον Αλέξανδρο Παπανδρέου 
και τη Χαρισμάθεια

Η Ξένια Κωνσταντίνου με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Antonio Tajani

Ένα σπασμένο τζάμι, πατημασιές, ο φύλακας, η καθαρίστρια, 
ένα ρολόι. Τι σχέση έχει η Ιστορία με τη διερεύνηση ενός μυ-
στηρίου; Ποια είναι τα δεδομένα και ποιες οι εικασίες; Τι έχει 
συμβεί; Γιατί Ιστορία σημαίνει έρευνα και ανακάλυψη! Γιατί 
μαθαίνουμε Ιστορία; Για να καταλάβουμε 
πώς ήταν η ζωή στο παρελθόν.

Τι θα μάθουν τα παιδιά στο master class:

• πώς να κάνουν ερωτήσεις και να χρησι-
μοποιούν τεκμήρια, για να καταλήξουν 
σε συμπεράσματα

• πώς να εξετάζουν διάφορες και διαφο-
ρετικές απόψεις

• πώς να χρησιμοποιούν πληροφορίες από 
διάφορες πηγές, για να δημιουργή-
σουν τη δική τους εργασία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού (8-12 ετών).

Πληροφορίες και κρατήσεις: www.ucy.ac.cy/alumnisys
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