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Χρηματοδότηση ύψους περίπου 1.5 

εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρω-

παϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European 

Research Council- ERΨ),  εξασφάλισε, 

για περίοδο 5 ετών, ο Λέκτορας στο 

Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου, Δρ Michael Lombardo, για 

έρευνά του για τον αυτισμό. 

Αντικείμενο της έρευνας με τίτλο «Απο-

συνθέτοντας την ετερογένεια στις 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος - 

Decomposing Heterogeneity in Autism 

Spectrum Disorders (AUTISMS)» είναι 

η ακριβής κατανόηση των πολλαπλών 

υποτύπων Διαταραχών Αυτιστικού Φά-

σματος (ΔΑΦ). Τα αποτελέσματά της 

αναμένεται να συμβάλουν στην εφαρ-

μογή μιας πιο εξατομικευμένης ιατρικής 

παρακολούθησης των ασθενών και να 

βελτιώσουν την καθημερινότητα των 

ατόμων που πάσχουν από αυτισμό και 

αυτή των οικογενειών τους. 

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 

(ΔΑΦ) επηρεάζουν το 1-2% του πληθυ-

σμού. Πρόκειται για φλέγον ζήτημα της 

δημόσιας υγείας. Η ετερογένεια μεταξύ 

ασθενών με αυτισμό είναι ουσιαστική 

και, για το λόγο αυτό, είναι προτιμότερο 

και σωστότερο να μιλούμε για πολλα-

πλά είδη “αυτισμών”. Το νέο ερευνητικό 

πρόγραμμα επικεντρώνεται στην απο-

σύνθεση της ετερογένειας στις ΔΑΦ σε 

πολλαπλά επίπεδα. Χρησιμοποιώντας 

διάφορες τράπεζες δεδομένων από 

μεγάλο δείγμα πληθυσμού και πολλές 

μετρήσεις σε πολλά επίπεδα για κάθε 

άτομο, το πρόγραμμα θα εξετάσει τον 

τρόπο με τον οποίο γνωστές μεταβλητές 

όπως φύλο, πρώιμη γλωσσική ανάπτυ-

ξη, πρώιμες κοινωνικές προτιμήσεις και 

πρώιμη αντίδραση σε παρεμβατικές θε-

ραπείες, μπορούν να είναι σημαντικές 

μεταβλητές στρωμάτωσης που διαφο-

ροποιούν τους υποτύπους των ΔΑΦ σε 

φαινοτυπικά, νευρολογικά συστήματα/

κυκλώματα, και γονιδιωματικά επίπεδα 

ανάλυσης. 

Όπως δήλωσε ο Δρ Lombardo, «είναι 

ιδιαίτερη η τιμή που μου παρέχεται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρή-

σω με την εκπόνηση της έρευνάς μου, 

η οποία ευελπιστώ να συνεισφέρει σε 

σημαντικές ανακαλύψεις που θα μπο-

ρέσουν να βοηθήσουν τόσο τους ασθε-

νείς με αυτισμό, όσο και τις οικογένειές 

τους». 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

(ΕRC) είναι το αρμόδιο όργανο για τη 

χρηματοδότηση της βασικής έρευνας σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχοντας στους 

καλύτερους επιστήμονες τη δυνατότητα 

να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις ικανό-

τητές τους για πρωτοποριακές μελέτες. 

Κύριος στόχος του είναι να ενισχύσει 

την επιστημονική αριστεία στην Ευρώ-

πη, στηρίζοντας και ενθαρρύνοντάς 

καλούς και δημιουργικούς επιστήμο-

νες, ακαδημαϊκούς και μηχανικούς στην 

υποβολή των προτάσεών τους σε όλα 

τα ερευνητικά πεδία. 

Από το 2007 που ξεκίνησε τη λειτουρ-

γία του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευ-

νας 2007, χρηματοδοτήθηκαν πενήντα 

(50) έργα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 

Συγκεκριμένα, η Κύπρος έχει 15 κατό-

χους έργων του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-

ου Έρευνας  (ERC), εκ των οποίων τα 11 

εξασφάλισαν ερευνητές του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου. 

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 1.5 Εκατ. Ευρώ 
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της Βασιλικής Μπερέτσου, Υποψήφιας Διδάκτωρος, Διεθνές 

Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας

Μεγάλη ευκαιρία δόθηκε στις υποψήφιες διδακτορικές φοι-

τήτριες Βασιλική Μπερέτσου και Πόπη Καραολιά του Τμήμα-

τος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, να παρακολουθήσουν το εκ-

παιδευτικό σεμινάριο «Πρακτική εξάσκηση σε υπολογιστικά 

εργαλεία για την ταυτοποίηση αντιβιοτικών, των μεταβολι-

τών και των προϊόντων μετασχηματισμού τους», το οποίο 

διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ANSWER 

(H2020-MSCA-ITN-2015/675530). Το εκπαιδευτικό σεμι-

νάριο πραγματοποιήθηκε στις 23-26 Ιανουαρίου 2018, στις 

πόλεις Μπρατισλάβα και Μπέλα της Σλοβακίας με διοργανω-

τές τις εταιρείες HighChem και Environmental Institute s.r.o., 

εταίρους του έργου ANSWER. Διακεκριμένοι επιστήμονες από 

τις αναφερθείσες εταιρείες και από το Joint Research Center 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσαν άκρως ενδιαφέρουσες 

και «διαδραστικές» διαλέξεις, τις οποίες παρακολούθησαν 

διδακτορικοί φοιτητές και ερευνητές από το Agencia Estatal 

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (Ισπανία), το 

Technische Universität Wien (Αυστρία), το Water Research 

Institute και το Environmental Institute s.r.o. (Σλοβακία) και, 

βέβαια, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το γενικό συντονισμό τoυ ερευνητικού έργου ANSWER έχει 

η διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νηρέας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Ανα-

πληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Το δίκτυο συνεργασίας περιλαμβάνει μεγάλο πανεπιστήμια, 

ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικές εταιρίες με αναγνωρισμένη 

εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην ποιότητα, επεξεργασία 

και διαχείριση νερού και αστικών λυμάτων, από την Αυστρία, 

τη Γερμανία, την Ισπανία, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Ολλανδία, 

την Πορτογαλία και τη Σλοβακία.

Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ήταν να εφοδιά-

σει τους νέους ερευνητές με επαγγελματικές και προσωπικές 

ευκαιρίες ανάπτυξης πέραν από αυτές που συνήθως δίνονται 

κατά τη διάρκεια της μεταπτυχιακής ή διδακτορικής τους εκ-

παίδευσης. Το σεμινάριο έδωσε στους φοιτητές την ευκαιρία 

να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις από διακεκριμένους 

επιστήμονες με αναγνωρισμένη εμπειρία σχετικά με την ανά-

πτυξη και την εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων φασματομε-

τρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας, οι οποίες συμπε-

ριλαμβάνουν στρατηγικές στοχευμένης και μη στοχευμένης 

σάρωσης για την ταυτοποίηση διαφόρων αντιβιοτικών και των 

προϊόντων μετασχηματισμού τους. 

Μεταξύ των ρύπων αναδυόμενου ενδιαφέροντος, τα αντι-

βιοτικά αποτελούν μια πολύ σημαντική κατηγορία ενώσεων 

και ανιχνεύονται συχνά σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις στις 

εξόδους των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων (γι’ 

αυτό συχνά αποκαλούνται και μικρορύποι). Τα προϊόντα με-

τασχηματισμού είναι νέες ενώσεις που μοιάζουν δομικά με 

τον αρχικό μικρορύπο, αλλά διαφέρουν σε κάποιο βαθμό ως 

προς την περιβαλλοντική συμπεριφορά και το οικοτοξικολο-

γικό τους προφίλ. Έτσι, ένας από τους κύριους στόχους της 

έρευνας είναι η ταυτοποίηση των αντιβιοτικών και των προ-

ϊόντων μετασχηματισμού τους πριν από τη διερεύνηση των 

πιθανών βιολογικών επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία 

αλλά και στο οικοσύστημα γενικότερα, καθώς και η συσχέτιση 

του ρόλου συγκεκριμένων προϊόντων μετασχηματισμού των 

αντιβιοτικών ουσιών με την ανάπτυξη της ανθεκτικότητας στα 

βακτήρια.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις διαλέξεις του έκτου σε σει-

ρά εκπαιδευτικού σεμιναρίου που προσφέρθηκε στο πλαίσιο 

του ερευνητικού έργου ANSWER, οι συμμετέχοντες είχαν την 

ευκαιρία:

- να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις τεχνικές προ-

κατεργασίας περιβαλλοντικών δειγμάτων και της υγρής και 

αέριας χρωματογραφίας συζευγμένης με φασματομετρία μά-

ζας, 

- να εφαρμόσουν τα πιο πρόσφατα και καινοτόμα μο-

ντέλα, καθώς και υπολογιστικά εργαλεία για την ταυτοποίηση 

των αντιβιοτικών και των προϊόντων μετασχηματισμού τους 

στα περιβαλλοντικά δείγματα και 

- να ενημερωθούν σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και 

τα υπό συζήτηση ευρωπαϊκά ελάχιστα ποιοτικά κριτήρια που 

αφορούν στην επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων 

αστικών λυμάτων.

Παράλληλα, στον ελεύθερο χρόνο τους οι συμμετέχοντες εί-

χαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη Σλοβακία κάνοντας πεζοπο-

ρία στα χιονισμένα βουνά της και να συνδυάσουν τη γνώση με 

τη διασκέδαση και την απόκτηση νέων εμπειριών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του ερευ-

νητικού έργου ANSWER μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 

του: http://www.answer-itn.eu/

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Σλοβακία  
για το ερευνητικό έργο ANSWER που συντονίζει  
το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας 
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Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης 

διοργανώνει, κάθε ακαδημαϊκό έτος, 

εκπαιδευτικά σεμινάρια και παρουσιά-

σεις θεμάτων που απευθύνονται στους 

διδάσκοντες του ΠΚ. Η επιλογή των 

δραστηριοτήτων γίνεται από το Συμβού-

λιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. με κριτήρια τις προτε-

ραιότητες του Κέντρου και το ύψος του 

προϋπολογισμού που κατανέμεται. 

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι να βο-

ηθήσουν τους διδάσκοντες στο εκπαι-

δευτικό τους έργο και να ενθαρρύνουν 

το διάλογο και τη συνεργασία εντός της 

πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα 

διδασκαλίας και μάθησης.

Στο Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊ-

κού έτους 2017-18 το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. διορ-

γάνωσε τα ακόλουθα:

1.  Blackboard: (α) εισαγωγικό επίπεδο 

(20/9/2017) και (β) προχωρημένο 

επίπεδο (27/9/2017). Εκπαιδευ-

τής: Γεώργιος Κάππος, Λειτουργός 

Μηχανογράφησης, ΥΠΣ. 

Τα σεμινάρια για τη χρήση του 

Blackboard επαναλαμβάνονται κάθε 

ακαδημαϊκό έτος με σκοπό την ενθάρ-

ρυνση των διδασκόντων να χρησιμο-

ποιούν το εργαλείο Blackboard.

2.  Παρουσίαση των υπηρεσιών της 

Βιβλιοθήκης ΠΚ για τους διδά-

σκοντες, 17/10/2017 Εισηγητές: 

Έλενα Διομήδη, Μαριάννα Εμμα-

νουήλ, Λούης Προκοπίου, Διοικη-

τικό Προσωπικό Βιβλιοθήκης ΠΚ. 

Το Κέντρο υποστηρίζει το έργο της Βι-

βλιοθήκης και προβάλει υπηρεσίες της 

που μπορούν να αξιοποιηθούν για την 

προώθηση της διδασκαλίας και της μά-

θησης.

3.  Διάλεξη/Σεμινάριο/Εργαστήριο με 

θέμα: Research-based education 

using assessments directed at an 

audience, 20 & 21/11/2017. 

Ομιλητής: Dr. Nicholas Grindle, 

Centre for the Advancement of 

Learning and Teaching, UCL, UK. 

Στη διάρκεια της διάλεξης παρουσι-

άστηκαν και συζητήθηκαν αυθεντικά 

παραδείγματα αξιολόγησης προς πραγ-

ματικά ακροατήρια, ενώ στο σεμινάριο 

που ακολούθησε αναπτύχθηκε ο τρόπος 

με τον οποίο ο τύπος αξιολόγησης στο-

χεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των 

φοιτητών για ενεργό εμπλοκή τους στην 

αξιολόγηση των εργασιών τους.

Το σεμινάριο εμπίπτει στον Άξονα 2 

της Χάρτας Διδασκαλίας 2017-2020, 

«Αρχική εκπαίδευση, επαγγελματική 

ανάπτυξη διδακτικού προσωπικού και 

δικτύωση».

4.  2η ανοιχτή συζήτηση διδακτι-

κού προσωπικού ΠΚ με θέμα: 

Καλές Πρακτικές Διδασκαλίας, 

7/12/2017.

Τοποθετήσεις:

•  Αναπλ. Καθηγητής Αριστοτέλης 

Κωνσταντινίδης, Τμήμα Νομικής. 

•  Αναπλ. Καθηγητής Σωκράτης 

Στρατής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής. 

•  Επικ. Καθ. Αλεξία Παναγιώτου, 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Δημόσιας Διοίκησης. 

Συντονίστρια: Αναπλ. Διευθύντρια 

ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. Καθηγήτρια Χαρούλα Αγ-

γελή-Βαλανίδη, Τμήμα Επιστημών της 

Αγωγής. 

Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. επέλεξε το συγκεκριμένο 

θέμα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 

του για την υλοποίηση της Χάρτας Διδα-

σκαλίας 2017-2020. Η διοργάνωση 

της συζήτησης εμπίπτει στον Άξονα 1: 

Αναγνώριση και διάδοση καλών πρα-

κτικών και αυτοαξιολόγηση της διδα-

σκαλίας.

Η συμμετοχή των διδασκόντων στις 

δραστηριότητες του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι 

προαιρετική.

Δραστηριότητες του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να πα-

ρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες πα-

ρουσιάσεις από το ακαδημαϊκό και το 

διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου (ΠΚ), και να ξεναγηθούν 

στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης. 

Το συντονισμό των επισκέψεων είχε η 

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέ-

ριμνας (ΥΣΦΜ).

Κύριος στόχος της προσπάθειας είναι 

η ενδυνάμωση των σχέσεων του Πα-

νεπιστημίου με τη δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση και η προώθηση και προβολή 

των προγραμμάτων σπουδών και των 

υπηρεσιών που προσφέρονται από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του 

έτους 2017, επισκέφθηκαν το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου 2524 μαθητές από 26 

Δημόσια Λύκεια, 3 Ιδιωτικά Λύκεια, 2 

Τεχνικές Σχολές και 12 Γυμνάσια από 

την Κύπρο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 1407 από 

τους 2574 μαθητές επισκέφθηκαν την 

Πανεπιστημιούπολη κατά τη διάρκεια του 

Τριημέρου Υποδοχής Μαθητών 2017 

που διοργανώθηκε για τρίτη συνεχό-

μενη χρονιά στο Πανεπιστήμιο από την 

ΥΣΦΜ. Στη διάρκεια του τριήμερου (21, 

22 και 23/11/17) έγιναν παρουσιάσεις 

από 14 Τμήματα του ΠΚ και οργανωμέ-

νες ξεναγήσεις στο Αθλητικό Κέντρο. 

Το Τριήμερο Υποδοχής Μαθητών έχει 

καθιερωθεί πλέον ως επίσημος ετήσιος 

θεσμός του Πανεπιστημίου με τη συμμε-

τοχή όλων των Τμημάτων του Πανεπι-

στήμιου και με σκοπό να δίνεται η ευκαι-

ρία σε όλο και περισσότερους μαθητές 

να γνωρίσουν καλύτερα το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου. 

Η ΥΣΦΜ απευθύνει ιδιαίτερες ευχαριστί-

ες στα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπι-

κού για την άριστη συνεργασία, τη θετική 

τους ανταπόκριση, και την όλη προετοι-

μασία των παρουσιάσεων για τους μα-

θητές σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Πέραν των 2.500 μαθητών  
επισκέφθηκαν την Πανεπιστημιούπολη το 2017
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε στις 30 Νοεμβρίου 

2018 τον William J. Antholis, Διευθυντή και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο του Κέντρου Miller Center, του Πανεπιστημίου της 

Βιρτζίνια, το οποίο αποτελεί κορυφαίο ίδρυμα για τη μελέτη 

της αμερικανικής προεδρίας. Θέμα της ομιλίας του ήταν «το 

πρώτο έτος της θητείας του Προέδρου Donald Τrump». 

Το τριών μόλις χρόνων λειτουργίας Κέντρο Miller μελετά και 

συγκρίνει τις προεδρικές θητείες Αμερικανών προέδρων. Η 

παρουσίαση του Dr Antholis συγκρίνει την Προεδρία Τραμπ 

με προηγούμενες προεδρικές θητείες στη βάση πέντε συντε-

λεστών της πολιτικής ηγεσίας: τον τρόπο επιλογής του προ-

σωπικού, τον καθορισμό των διακυβερνητικών διαδικασιών, 

τον εντοπισμό προτεραιοτήτων, τη διαχείριση της πολιτικής 

και την προσωπική δημοτικότητα του εκάστοτε προέδρου. Η 

παρουσίαση αποτελούσε σύνοψη άνω των 60 δημοσιευμέ-

νων δοκιμίων, 25 δημόσιων εκδηλώσεων, δεκάδων άρθρων 

γνώμης και ιδιωτικών συναντήσεων με ανώτερους προεδρι-

κούς αξιωματούχους τόσο από το Ρεπουμπλικανικό όσο και 

από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρί-

ου 2017, στο Οίκημα του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Καραβιωτών, διάλεξη του 

Ελεύθερου Πανεπιστημίου Δήμων Κε-

ρύνειας με θέμα «Η δικαστική υπόθεση 

Αποστολίδη v Orams: ιδιωτικό διεθνές 

δίκαιο και Κυπριακό». Ο πρωταγωνι-

στής της υπόθεσης, Μελέτης Αποστο-

λίδης, αρχιτέκτονας και εικαστικός από 

τη Λάπηθο, παρουσίασε πρωτογενές 

υλικό και το γενικό ιστορικό της εξέλι-

ξης της δικαστικής του διαμάχης με το 

ζεύγος Orams, που ξεκίνησε από το 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας-Κε-

ρύνειας για να φθάσει ως το Αγγλικό 

Εφετείο και το Δικαστήριο της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. Παράλληλα μίλησε για 

την εμπειρία και τα συναισθήματά του. 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήμα-

τος Νομικής, Νικήτας Χατζημιχαήλ, υπο-

γράμμισε τη νομικοπολιτική σημασία της 

υπόθεσης για το Κυπριακό ζήτημα. Τελι-

κά, η υπόθεση εκδικάστηκε προς όφε-

λος του Μελέτη Αποστολίδη με όρους 

του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς 

δικαίου και με βάση τον Ευρωπαϊκό Κα-

νονισμό «Βρυξέλλες Ι». Μπορεί πλέον 

να θεμελιωθεί η διεθνής δικαιοδοσία 

των κυπριακών δικαστηρίων και να 

αναγνωριστούν τα αποτελέσματα της 

κυπριακής απόφασης στα άλλα Κράτη 

μέλη και, εν προκειμένω, στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Αποτελεί δε ένα πολύ καλό 

δείγμα στρατηγικής πολιτικής αντιδικίας 

(strategic civil litigation) και των στοι-

χείων που απαιτούνται για να επιτύχει: 

κατάλληλος ενάγων (και εναγόμενος), 

αφήγημα, ενότητα, συντονισμός και 

σοβαρότητα στη λήψη αποφάσεων, 

δυνατότητα σύνθεσης εξειδικευμένης 

νομικής τεχνογνωσίας μέσω ενός δι-

ευρυμένου διεθνούς δικτύου, ευρηματι-

κότητα των νομικών παραστατών στην 

αναζήτηση νέων βάσεων αξιώσεων, 

ρεαλισμό ως προς τον αντικειμενικό 

σκοπό και επιμονή στη διεκδίκηση.

Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο 

Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος 

Νομικής Κώστας Παρασκευά.

Το αρχειακό υλικό της Ιεράς Μητροπό-

λεως Κιτίου παραχωρείται στο Πανε-

πιστήμιο Κύπρου για  ψηφιοποίηση, η 

οποία θα συμβάλει στην ευκολότερη 

χρήση και αξιοποίησή του. Τη συμφω-

νία υπέγραψαν την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 

2017, εκ μέρους του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Κων-

σταντίνος Χριστοφίδης, και, εκ μέρους 

της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου, ο Πανι-

ερότατος κ. Χρυσόστομος. 

Μέσω της συμφωνίας αυτής το πλού-

σιο αρχειακό υλικό, το οποίο διαθέτει η 

Ιερά Μητρόπολη Κιτίου θα ψηφιοποιηθεί 

από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και σε αυτή τη μορφή θα δια-

τίθεται σε ανοικτή πρόσβαση μέσω των 

υποδομών της Βιβλιοθήκης του Πανεπι-

στημίου Κύπρου.

Το πρώτο έτος της θητείας του Προέδρου Trump

Η δικαστική υπόθεση Αποστολίδη v Orams:  
ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και Κυπριακό

Το αρχειακό υλικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κιτίου στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 57o, Μάρτιος 2018 5



Στις 16 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπι-

στήμιο Κύπρου η παρουσίαση του βιβλίου της Δόξας Κωμο-

δρόμου, απόφοιτου του Πανεπιστημίου και Λειτουργού στο 

Γραφείο Εκδηλώσεων, με τίτλο «Κυριάκος Μάτσης: η φυσιο-

γνωμία ενός στοχαστή που τάχθηκε στον αγώνα της ΕΟΚΑ» 

(Εκδόσεις «Αφή», 2017). Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύ-

θυναν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Ανα-

στασιάδης και ο Διευθυντής του εκδοτικού Οίκου «Αφή», Μί-

μης Σοφοκλέους. 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο χαιρετισμό του 

δήλωσε μεταξύ άλλων: «Στο βιβλίο αυτό, πιστεύω, πως ψά-

χνοντας κανείς μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλύψει αθη-

σαύριστα ντοκουμέντα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας για τη 

συγκεκριμένη φάση που καθόρισε τις απαρχές του Κυπρια-

κού Κράτους και της ανεξαρτησίας. Αυτός ήταν εξάλλου και ο 

βασικότερος στόχος της συγγραφέως, καθώς φαίνεται πως 

μέσα από τα τεκμηριωμένα γραπτά της, αντιλαμβάνεται κανείς 

ότι πρόκειται για σπάνια μορφή ανθρώπου, ενός στοχαστή 

που πατά στέρεα στη γη, καθώς μελετά φιλοσοφία, γράφει λο-

γοτεχνία, κρατά προσωπικά ημερολόγια και αγωνίζεται ακατά-

παυστα για την ελευθερία της πατρίδας». 

Στο δικό του χαιρετισμό, ο Μίμης Σοφοκλέους, Επιστημονικός Δι-

ευθυντής του Παττίχειου Δημοτικού Μεγάρου του Ιστορικού Μου-

σείου Λεμεσού, δήλωσε ότι «θέλησή μας ήταν ένα βιβλίο απλό, 

λιτό και φωτεινό όπως λιτός, απλός και φωτεινός υπήρξε ο βίος 

του Κυριάκου Μάτση». Ο Μίμης Σοφοκλέους θεωρεί ότι μέσα 

από το βιβλίο της Δόξας Κωμοδρόμου ανιχνεύουμε το στοιχείο 

εντοπιότητας, το οποίο χαρακτηρίζει τη ζωή του Κυριάκου Μάτση, 

ο οποίος αγάπησε τη γη και ταυτίστηκε μαζί της, «διότι εμείς ως 

ελληνικός πολιτισμός, είμαστε πολιτισμός του χώρου». 

Κύριος ομιλητής ήταν ο Πέτρος Παπαπολυβίου, Αναπληρωτής 

Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, ο οποίος αναφέρθηκε στο πλούσιο υλικό 

που αποθησαυρίζεται στο βιβλίο της Δόξας Κωμοδρόμου, η 

οποία εργάστηκε με συνέπεια και παραδίδει ένα σημαντικό 

βιβλίο που συμπληρώνει τη βιβλιογραφία για τον ήρωα Κυ-

ριάκο Μάτση, προκαλώντας ταυτόχρονα νέο ενδιαφέρον για 

τη μελέτη της ζωής και του έργου του.

Στην αντιφώνισή της η συγγραφέας ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«Πριν από 60 περίπου χρόνια η ελληνική αρετή έλαμψε σε 

όλο της το μεγαλείο και καταύγασε ολόκληρη την οικουμένη. 

Βαθιά μελετημένος ο Κυριάκος Μάτσης ήξερε γιατί αγωνι-

ζόταν: για τον άνθρωπο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Με 

πλήρη συνείδηση πέρασε από τη ζωή στο θάνατο, καθαγιάζο-

ντας με τη θυσία του την πάλη του κυπριακού λαού, ώστε να 

καθορίζει ο ίδιος τη μοίρα του. Ο Κυριάκος Μάτσης, ένας από 

τους φωτισμένους επαναστάτες όλων των εποχών του Ελλη-

νισμού, ονειρεύτηκε ελεύθερο το κυπριακό χώμα για όσους το 

κατοικούν. Οι σκέψεις και η υπέρτατη πράξη της θυσίας του ας 

αποτελούν καθοδηγητικό φάρο για όλους εμάς. Ο Κυριάκος 

Μάτσης μας καλεί να συνεχίσουμε το ασυμπλήρωτο έργο του. 

Μονάχα έτσι θα συντρίψουμε την αδικία και θα δικαιώσουμε 

την ιδιαίτερη και γενική ‘γεωγραφική’ μας Ιστορία».

Η εκδήλωση άρχισε με προβολή σύντομης ταινίας για τη ζωή 

και τη δράση του ήρωα, και ολοκληρώθηκε με σύντομο μου-

σικό πρόγραμμα. 

Κυριάκος Μάτσης: η φυσιογνωμία ενός στοχαστή  
που τάχθηκε στον αγώνα της ΕΟΚΑ 
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Υπό την αιγίδα του Υπουργού Άμυνας 

Χριστόφορου Φωκαϊδη, το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου υπέγραψε δυο νέες συμ-

φωνίες Erasmus+ με την Αυστριακή 

Στρατιωτική Ακαδημία Theresan και με 

τη Σχολή Ικάρων στην Ελλάδα.  Οι συμ-

φωνίες Εrasmus+ προνοούν την κινητι-

κότητα φοιτητών και του ακαδημαϊκού 

προσωπικού. Υπενθυμίζεται ότι τον πε-

ρασμένο Μάιο υπογράφτηκε συμφωνία 

Erasmus+ με τη Σχολή Ευελπίδων στην 

Ελλάδα για την ανταλλαγή καθηγητών, 

ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα υπο-

γράψει σε μεταγενέστερο στάδιο συμ-

φωνία Erasmus+ και με τη Σχολή Ναυ-

τικών Δοκίμων στην Ελλάδα. 

Οι συμφωνίες συνεργασίας Erasmus+ 

μεταξύ των Στρατιωτικών Ακαδημιών 

με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊ-

κό Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπεγράφη-

σαν σε ειδική τελετή που διοργανώθηκε 

στις 15 Δεκεμβρίου 2017 στη Λέσχη 

Αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, στη 

διάρκεια της οποίας ο Υπουργός Άμυ-

νας Χριστόφορος Φωκαίδης ανακοίνω-

σε την ένταξη της Κυπριακής Ακαδημίας 

Ασφαλείας και Άμυνας στο Ευρωπαϊκό 

Δίκτυο Ακαδημιών του Ευρωπαϊκού 

Κολλεγίου Άμυνας. 

Ο Υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι η 

Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας ιδρύ-

θηκε για να ενισχύσει, μεταξύ άλλων, τη 

συνεργασία που ήδη έχει ξεκινήσει με 

πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα 

της Κύπρου.

Στο χαιρετισμό του στην τελετή υπο-

γραφής των συμφωνιών Erasmus+ με 

τις Στρατιωτικές Σχολές, ο Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, σημείωσε 

ότι πρόκειται για μια σημαντική πρωτο-

βουλία, που φέρνει κοντά την ακαδημα-

ϊκή και τη στρατιωτική κοινότητα, μέσα 

στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν επίσης ο 

Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστη-

μίου Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, ο 

Αντιπρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστη-

μίου Αναπληρωτής Καθηγητής Σταύρος 

Σταύρου, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας 

της Σχολής Ικάρων Καθηγητής Πέτρος 

Κωτσιόπουλος, ο Κοσμήτορας της 

Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Καθηγη-

τής Ιωάννης Κούκος, ο Διευθυντής της 

Αυστριακής Στρατιωτικής Ακαδημίας 

Theresan Military Academy Συνταγ-

ματάρχης Karl Wiedner, o Επικεφαλής 

της Ομάδας Υλοποίησης της Ευρωπαϊ-

κής Πρωτοβουλίας για την Ανταλλαγής 

Νέων Αξιωματικών Military Erasmus 

Συνταγματάρχης Harald Gell, ο επισμη-

ναγός Σίμος Ζαμπάς εκ μέρους του 

Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και 

Άμυνας, και ο Διευθυντής της Ακαδημί-

ας Ασφάλειας και Άμυνας του Υπουρ-

γείου Άμυνας Σμήναρχος Κωνσταντί-

νος Ζιβάνας. 

Συνεργασία με στρατιωτικές ακαδημίες  
στο πλαίσιο του Erasmus+

Ο Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου, Δι-

ευθυντής του Κέντρου Αριστείας για 

Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» (KIOS 

CoE) του Πανεπιστημίου Κύπρου, διο-

ρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Έρευνας (ERC) στην προεδρία της επι-

τροπής αξιολόγησης PE7 για τα ERC 

Advanced Grants του 2017. Αυτή είναι 

η δεύτερη φορά, μετά το 2015, που ο 

Καθηγητής Πολύκαρπου διορίστηκε στη 

θέση αυτή. 

Η επιτροπή αξιολόγησης, υπό την προε-

δρία του Μάριου Πολύκαρπου, έχει την 

ευθύνη της επιλογής των κορυφαίων 

προτάσεων που θα λάβουν τις επιχο-

ρηγήσεις έρευνας της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής. Η επιτροπή αξιολόγησης PE7 

είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των 

αιτήσεων για τις επιχορηγήσεις ERC για 

το τρέχον έτος σε όλους τους τομείς 

του κλάδου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς 

και ορισμένες αιτήσεις στον τομέα της 

εφαρμοσμένης επιστήμης των υπολο-

γιστών, της εφαρμοσμένης φυσικής, 

των εφαρμοσμένων μαθηματικών και 

της νανοτεχνολογίας. Τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης για τα ERC Advanced 

Grants γίνονται γνωστά σε δύο φάσεις. 

Η συνεδρίαση της επιτροπής για την 

πρώτη φάση της αξιολόγησης πραγμα-

τοποιήθηκε στις 28-30 Νοεμβρίου στις 

Βρυξέλλες.

Τα ERC Advanced Grants αποτελούν 

εξαιρετικά ανταγωνιστικές χρηματοδο-

τήσεις και θεωρούνται ευρέως ως οι 

πιο έγκυρες ερευνητικές επιχορηγήσεις 

στην Ευρώπη. Παρέχουν χρηματοδό-

τηση μέχρι € 2,5 εκατ. για περίοδο 5 

ετών σε ερευνητές και την ομάδα τους. 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Έρευνας, τα ERC Advanced Grants απο-

νέμονται σε «κατεξοχήν αναγνωρισμέ-

νους ερευνητές επικεφαλής ομάδων για 

την υλοποίηση πρωτοποριακών έργων 

καθοριστικής σημασίας για το άνοιγμα 

νέων οριζόντων στους αντίστοιχους 

ερευνητικούς τους τομείς».

Ο Καθηγητής Πολύκαρπου έχει ήδη 

βραβευθεί με το ERC Advanced Grant 

το 2012 και έγινε ο πρώτος Κύπριος 

επιστήμονας στον οποίο απονεμήθηκε 

η συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Αυτό 

επέτρεψε στην ομάδα του την εκπόνηση 

πρωτοποριακής έρευνας με στόχο το 

σχεδιασμό και την ανάλυση έξυπνων 

αλγορίθμων που θα μπορούν να επε-

ξεργάζονται δεδομένα από αισθητήρες 

σε πραγματικό χρόνο για πιο αποδοτική 

και ασφαλή λειτουργία πολύπλοκων συ-

στημάτων και υποδομών, όπως τα συ-

στήματα διανομής ενέργειας, υδάτινων 

πόρων και δίκτυα μεταφορών.

Ο Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου στην Προεδρία της 

Επιτροπής Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 57o, Μάρτιος 2018 7



Διεθνές Συνέδριο Εταιρικού Δικαίου 

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7 Οκτω-

βρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Το συνέδριο με τίτλο “Η Οδηγία για τις 

Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις Εταιρι-

ών: Ενωσιακές Προοπτικές και Εθνικές 

Εμπειρίες” / “Cross-border Mergers 

Directive: EU perspectives and national 

experiences” διοργανώθηκε από το 

Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου και από το Ίδρυμα Προώθησης 

Έρευνας (ΙΠΕ). Το συνέδριο επικεντρώ-

θηκε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα 

εταιρικού δικαίου και ειδικότερα στην 

ενδελεχή εξέταση της δομής, του περι-

εχομένου και της εφαρμογής της 10ης 

Εταιρικής Οδηγίας για τις Διασυνορια-

κές Συγχωνεύσεις (Οδηγία 2005/56/

ΕΚ). Μέχρι σήμερα καμιά σε βάθος 

έρευνα για το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δί-

καιο δεν έχει διενεργηθεί. Ομιλητές από 

όλη την Ευρώπη ανέλυσαν διάφορες 

πτυχές της ρύθμισης των διασυνορια-

κών συγχωνεύσεων. Συντονιστής του 

συνεδρίου ήταν ο Δρ Θωμάς Παπαδό-

πουλος, Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου 

στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Η εκδήλωση αυτή χρηματοδο-

τήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία 

μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευ-

νας (Ερευνητικό Πρόγραμμα: “Δημόσιες 

Προτάσεις Εξαγοράς και Συγχωνεύσεις 

στο Ευρωπαϊκό, Κυπριακό και Ελληνικό 

Εταιρικό Δίκαιο” - ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ//ΒΡ-

ΝΕ/0514/18). Η εκδήλωση ήταν ανοι-

κτή για το κοινό και το παρακολούθησαν 

πέρα των 200 ατόμων από την Κύπρο 

και από το εξωτερικό. Αξίζει να σημει-

ωθεί ότι οι ξένοι συμμετέχοντες ήλθαν 

στην Κύπρο αποκλειστικά και μόνο για 

το εξειδικευμένο αυτό συνέδριο. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Αντιπρύ-

τανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών 

και Διοίκησης, ο Σπύρος Κόκκινος, Έφο-

ρος Εταιρειών και Επίσημος Παραλή-

πτης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κων-

σταντίνος Κόμπος, Αντιπρόεδρος του 

Τμήματος Νομικής, και ο Λέκτορας Θω-

μάς Παπαδόπουλος, Συντονιστής του 

Ερευνητικού Προγράμματος του Ιδρύ-

ματος Προώθησης Έρευνας. Κεντρικός 

ομιλητής ήταν ο Steef Bartman, Καθη-

γητής Εταιρικού Δικαίου στο Πανεπιστή-

μιο Leiden της Ολλανδίας, Διευθυντής 

του Centre for European Company Law 

(CECL), δικηγόρος στη δικηγορική εται-

ρία Bartman Company Law και υπεύθυ-

νος σύνταξης του περιοδικού European 

Company Law (ECL) Journal (Kluwer). 

Συνολικά 17 ομιλητές από διάφορα 

πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα 

του εξωτερικού παρουσίασαν τις έρευ-

νές τους στο συνέδριο: University of 

Leiden (Ολλανδία), Erasmus University 

Rotterdam (Ολλανδία), Maastricht 

University (Ολλανδία), Lund University 

(Σουηδία), SOAS, University of London 

(Ηνωμένο Βασίλειο), King’s College 

London (Ηνωμένο Βασίλειο), Πανεπι-

στήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), Διεθνές Πα-

νεπιστήμιο Ελλάδος (Ελλάδα), Aarhus 

University (Δανία), Universite Paris 

Est (Γαλλία), University of Luxembourg 

(Λουξεμβούργο), Allerhand Institute 

(Πολωνία), University of Hamburg (Γερ-

μανία), University of Bologna (Ιταλία), 

University of Modena & Reggio Emilia 

(Ιταλία) και Trinity College Dublin (Ιρ-

λανδία). Οι παρουσιάσεις του συνεδρί-

ου οργανώθηκαν σε τρεις θεματικές 

ενότητες. Το πρώτο πάνελ εξέτασε γενι-

κά ζητήματα εφαρμογής της Οδηγίας για 

τις Διασυνοριακές Συγχωνεύσεις και 

ανέδειξε ορισμένες Ενωσιακές προ-

οπτικές. Το δεύτερο πάνελ ανέλυσε τη 

σχέση της Οδηγίας για τις Διασυνορια-

κές Συγχωνεύσεις με άλλους κλάδους 

του δικαίου (ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, 

δίκαιο κεφαλαιαγοράς, δίκαιο ανταγω-

νισμού, εργατικό δίκαιο και φορολογικό 

δίκαιο). Το τρίτο και το τέταρτο πάνελ 

επικεντρώθηκαν σε εμπειρίες από την 

εφαρμογή της Οδηγίας για τις Διασυ-

νοριακές Συγχωνεύσεις σε διάφορα 

Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Δανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ολλαν-

δία, Γερμανία, Κύπρος, Ελλάδα και Ιτα-

λία). Επίσης, υπήρχε μια παρουσίαση 

συγκριτικού δικαίου μεταξύ του νομικού 

πλαισίου των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου 

είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του 

ερευνητικού προγράμματος: http://

www.ucy.ac.cy/takeovers-mergers/

conference 

Ανακοίνωση του συνεδρίου δημοσι-

εύθηκε στο Oxford Business Law Blog 

https://www.law.ox.ac.uk/business-

law-b log/b log/2017/10/cross-

border-mergers-directive-spotlight-

international-conference 

Ερευνητικό Πρόγραμμα με αντικείμενο 

τις Δημόσιες Προτάσεις Εξαγοράς και 

τις συγχωνεύσεις στο ευρωπαϊκό, κυ-

πριακό και ελληνικό εταιρικό δίκαιο έχει 

αναλάβει να υλοποιήσει το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου. Το πρόγραμμα, συντονι-

στής του οποίου είναι ο  Λέκτορας του 

Τμήματος Νομικής Δρ Θωμάς Παπαδό-

πουλος, χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα 

Προώθησης Ερευνάς (ΙΠΕ) της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της αξι-

Εταιρικό Δίκαιο: Διεθνές Συνέδριο  
και Ερευνητικό Πρόγραμμα 

Συνέχεια στη σελίδα 9

8



οποίησης της ερευνητικής χορηγίας του 

Βραβείου του καλύτερου νέου ερευνητή 

που έλαβε το 2014 ο Δρ Θωμάς Παπα-

δόπουλος στην κατηγορία Κοινωνικές 

και Ανθρωπιστικές Επιστήμες από το 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Το ανω-

τέρω διεθνές συνέδριο διεξήχθη στο 

πλαίσιο της διάδοσης των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων του ερευνητικού αυτού 

προγράμματος. 

Στόχος της έρευνας αποτελεί η ανάλυση 

της αγοράς εταιρικού ελέγχου ως τμή-

μα της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. και, 

πιο συγκεκριμένα, της 13ης Εταιρικής 

Οδηγίας της Ε.Ε. για τις δημόσιες προ-

τάσεις εξαγοράς εταιρειών και της 10ης 

Εταιρικής Οδηγίας της Ε.Ε. για τις διασυ-

νοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών. Η 

ανάλυση, η οποία πραγματοποιείται υπό 

το φως της θεμελιώδους ελευθερίας 

εγκατάστασης (Άρθρα 49-54 ΣΛΕΕ), 

επικεντρώνεται ειδικότερα σε ζητήματα 

των δημοσίων προτάσεων εξαγοράς 

εταιρειών, όπως οι υποχρεωτικές δη-

μόσιες προτάσεις εξαγοράς και η προ-

στασία των κατόχων τίτλων, ιδίως των 

κατόχων μειοψηφουσών συμμετοχών, 

μετά την απόκτηση του ελέγχου των 

εταιρειών τους. Με αυτόν τον τρόπο, γί-

νονται κατανοητές οι νομικές όψεις της 

λειτουργίας των ειδικότερων μηχανι-

σμών των συγχωνεύσεων και των εξα-

γορών, και η εφαρμογή των σχετικών 

Οδηγιών στο Κυπριακό και το Ελληνικό 

Δίκαιο. Ένα άλλο επίκαιρο ζήτημα που 

εξετάζεται είναι οι ειδικές μετοχές και 

τα προνόμια που διατηρούν τα Κράτη 

μέλη σε ιδιωτικοποιημένες εταιρείες 

και η συμβατότητά τους με την ελευ-

θερία εγκατάστασης και την ελευθερία 

κυκλοφορίας κεφαλαίων, στο πλαίσιο 

της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, διε-

ρευνάται η νομοθετική και νομολογιακή 

διάσταση των διασυνοριακών συγχω-

νεύσεων εταιρειών και εξάγονται χρή-

σιμα συμπεράσματα. Τέλος, σημαντική 

θέση στην έρευνα καταλαμβάνει και η 

εξέταση της νομολογίας των εθνικών 

δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της 

Ε.Ε. Τα αποτελέσματα αυτού του ερευ-

νητικού προγράμματος αναμένεται να 

είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για το Κυπριακό 

εταιρικό δίκαιο, το οποίο είναι ένας από 

τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 

καθιστούν την Κύπρο δημοφιλή προορι-

σμό σύστασης νέων εταιρειών. 

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

και Δημοσίας Τάξεως υπέγραψαν την 

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017, Μνη-

μόνιο Συνεργασίας, το οποίο προνοεί, 

μεταξύ άλλων, τη συνεργασία στην υλο-

ποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 

τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Μνημόνιο 

Συνεργασίας υπέγραψαν, εκ μέρους του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης Κα-

θηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και 

ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Αναπληρωτής 

Καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντι-

νίδης, και, εκ μέρους του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο 

Υπουργός Ιωνάς Νικολάου.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Αναπληρωτής 

Καθηγητής Αριστοτέλης Κωνσταντινί-

δης, ανέφερε ότι είναι μεγάλη τιμή και 

ευθύνη για το Τμήμα Νομικής να εμπλα-

κεί στις προσεχείς δράσεις του Υπουρ-

γείου, ιδίως σε ό,τι έχει σχέση με την 

προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης, παρέχοντας 

την εμπειρογνωμοσύνη του, με απώτε-

ρο σκοπό την πληρέστερη συμμόρφωση 

της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διε-

θνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της 

για το σεβασμό και την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς κανε-

νός είδους διακρίσεις. 

Στο χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του 

Πανεπιστήμιου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, τόνισε ότι 

η ημέρα αυτή δεν ενδείκνυται για πανη-

γυρισμούς, αλλά θα πρέπει να αποτελεί 

αφορμή για προβληματισμό για την κα-

τάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στην πατρίδα μας, στην πολυτάραχη γει-

τονιά μας και στον κόσμο. 

Καταλήγοντας ο Πρύτανης σημείωσε ότι 

οι νομοθετικές και οι θεσμικές παρεμ-

βάσεις δεν θα είναι ποτέ αρκετές για την 

«οχύρωση» των ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων, όσο στην κοινωνία κυριαρχούν 

και διαιωνίζονται προκαταλήψεις και 

στερεοτυπικές αντιλήψεις. 

Στη δική του παρέμβαση, ο Υπουργός 

Ιωνάς Νικολάου εξέφρασε την ευαρέ-

σκειά του για τη θεσμοθέτηση της συ-

νεργασίας του Υπουργείου με το Τμήμα 

Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

στο οποίο προσβλέπει για ενίσχυση και 

διεύρυνση της επιστημονικής βάσης 

του έργου του Υπουργείου σχετικά με 

τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο 

του σχεδιαζόμενου Εθνικού Σχεδίου 

Δράσης. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, 

ο Υπουργός είχε επίσης την ευκαιρία να 

συζητήσει με φοιτητές της Νομικής του 

Πανεπιστήμιου Κύπρου σχετικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο. 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξεως ενώνουν τις δυνάμεις τους για την 
προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 

στις 28 Νοεμβρίου 2017, στο Πανε-

πιστήμιο Κύπρου, το 3ο Φόρουμ Και-

νοτομίας και Επιχειρηματικότητας (3rd 

Innovation and Entrepreneurship Forum 

2017 - IEF2017), με θέμα «Η εμπορική 

αξιοποίηση της έρευνας και καινοτό-

μες νεοφυείς επιχειρήσεις», «Research 

Commercialization & Innovative Start-

ups». Το φόρουμ διοργανώθηκε από 

το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου (Centre for 

Entrepreneurship - C4Ε) και τον μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό Ελληνική 

Πρωτοβουλία - The Hellenic Initiative 

(THI) των Ελλήνων της Διασποράς, σε 

συνεργασία με την PwC Κύπρου, το 

MIT Enterprise Forum Greece (MITEF 

Greece) και την Πρεσβεία των Η.Π.Α. 

στην Κύπρο.

Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμούς 

από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνο Χρι-

στοφίδη, το Ιδρυτικό Μέλος της Ελλη-

νικής Πρωτοβουλίας Γιώργο Δαυίδ, 

τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο 

Πετρίδη, το Διευθυντή Προγραμμάτων 

της Ελληνικής Πρωτοβουλίας, Μιχάλη 

Πρίντζο, και την Πρέσβη των Η.Π.Α στην 

Κύπρο, Kathleen A Doherty. Ακολούθη-

σαν ομιλίες σχετικές με τις εμπειρίες και 

τις βέλτιστες πρακτικές επιχειρηματικής 

αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμά-

των από τους Leon Sandler, Εκτελεστικό 

Διευθυντή του Kέντρου Τεχνολογικής 

Καινοτομίας Deshpande του Τεχνολο-

γικού Ινστιτούτου της Μασσαχουσέτης 

(MIT), Herbert Chen, Aντικοσμήτορα 

Καινοτομίας του μεγαλύτερου επιστη-

μονικού και τεχνολογικού πάρκου της 

Κίνας, TusPark, το οποίο ανήκει στο 

Πανεπιστήμιο Tsinghua του Πεκίνου, 

και Άννα Πρωτοπαπά, Πρόεδρο και 

Διευθύνουσα Σύμβουλο της Mersana 

Therapeutics από τη Βοστώνη των ΗΠΑ. 

Το φόρουμ περιελάβανε:

α) Έκθεση 30 ερευνητικών αποτελε-

σμάτων με δυναμική αξιοποίησης από 

τη διεθνή αγορά στους τομείς των Τε-

χνολογιών Πληροφορικής, Επικοινω-

νιών και Μικροηλεκτρονικής, των Ευ-

φυών Υποδομών, των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας και των Επιστημών 

Υγείας. Την έκθεση επισκέφθηκαν δι-

ακεκριμένοι επιχειρηματίες και εκπρό-

σωποι επενδυτικών ταμείων από το 

εξωτερικό, τους οποίους καλωσόρισε ο 

Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρηματι-

κότητας, Καθηγητής Μάριος Δικαιάκος, 

συνοψίζοντας τις δράσεις του Κέντρου 

και τονίζοντας ότι η εκδήλωση αποτελεί 

έναν σταθμό στη θεμελίωση σχέσεων 

εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ 

της ερευνητικής κοινότητας της Κύπρου 

και διεθνών οικονομικών και επιχειρη-

ματικών παραγόντων με στόχο τη με-

ταστροφή της κυπριακής οικονομίας σε 

νέες κατευθύνσεις. 

β) Διαγωνισμό 10 νεοφυών επιχειρή-

σεων, οι οποίες είχαν επιλεγεί μεταξύ 

30 συμμετοχών. Οι εκπρόσωποί τους 

παρουσίασαν τις ιδέες τους ενώπιον 

κριτικής επιτροπής που περιλάμβανε 7 

διεθνώς καταξιωμένους επιχειρημα-

τίες, επενδυτές και εμπειρογνώμονες, 

τους Ph. Ammerman, J. Downward, 

Α. Δοξιάδη, Π. Μαρούδια, Αλ. Παντα-

ζή, Β. Παπακωνσταντίνου και Anna 

Protopapas. Το διαγωνισμό συντόνισε 

ο αναπληρωτής καθηγητής Γ. Κασίνης, 

Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιχειρημα-

τικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Οι τρεις καλύτερες ομάδες κέρδισαν 

χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους 

15.000 δολαρίων, που προσέφερε η 

Ελληνική Πρωτοβουλία, και σεμινάρια 

για δωρεάν κατάρτιση από την PwC. 

Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην 

κυπριακή εταιρεία LEVEL 5 και παραλή-

φθηκε από τον Δρα Μάριο Νεοφύτου. Η 

LEVEL 5 έχει σχεδιάσει μια καινοτόμo 

τεχνολογία εκτυπώσιμου πλάσματος 

για τον αυτόματο καθαρισμό καμερών 

ασφαλείας από σκόνη και βασίζεται σε 

ερευνητική εργασία, στην οποία συμμε-

τέχει το πανεπιστήμιο KAUST. Το δεύτε-

ρο βραβείο απονεμήθηκε στην εταιρεία 

AJMmed-i-caps και παραλήφθηκε από 

τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, Ιούλιο Γεωργίου, για 

την επινόηση «έξυπνου» ηλεκτρονικού 

χαπιού για τον μη επεμβατικό εντοπι-

σμό καρκίνου του εντέρου και αποτελεί 

αποτέλεσμα ερευνών ευρωπαϊκής συ-

νεργασίας, στην οποία συμμετέχει το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το τρίτο βραβείο 

απονεμήθηκε στην εταιρεία AMDM και 

παραλήφθηκε από τον Δρα Βασίλειο 

Δρακονάκη. Η AMDM εστιάζει τις εργα-

σίες της στην παραγωγή ελαφρού και 

ανθεκτικού νανοϋλικού με εφαρμογές 

στην κατασκευή αεροσκαφών, αυτοκι-

νήτων, αμυντικών συστημάτων κλπ., και 

βασίζεται σε έρευνα, στην οποία συμ-

μετέχει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζή-

τηση με θέμα «Κύριοι παράγοντες για 

επιτυχή εμπορική αξιοποίηση ερευνητι-

κών αποτελεσμάτων» (“Key factors for 

successful commercialization”), με τη 

συμμετοχή των προσκεκλημένων ομι-

λητών του Φόρουμ, του Διευθυντή του 

Κέντρου Επιχειρηματικότητας και του 

Διευθύνοντα Συμβούλου της PwC, Ευ-

γένιου Ευγενίου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ 

άλλων, επιχειρηματίες, εκπρόσωποι 

επενδυτικών ταμείων σε θέματα και-

νοτομίας από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την 

Κίνα και την Κύπρο, στελέχη τραπεζών, 

εκπρόσωποι Υπουργείων και παραγω-

γικών φορέων της Κύπρου. Την έκθεση 

ερευνητικών αποτελεσμάτων επισκέ-

φθηκε και ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, 

Rumen Radev.

Ο θεσμός του Φόρουμ Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας διοργανώνεται με 

σκοπό την επιμόρφωση της πανεπιστη-

μιακής κοινότητας, των νέων ερευνη-

τών, των φοιτητών και της κυπριακής 

κοινωνίας ευρύτερα, για τις ιδέες, τις 

πρακτικές, τις προοπτικές, αλλά και τις 

προκλήσεις και ευκαιρίες που υπάρ-

χουν για την ενίσχυση του τοπικού 

οικοσυστήματος καινοτομίας και επι-

χειρηματικότητας. Διοργανώνεται και 

φιλοξενείται κάθε χρόνο από το Κέντρο 

Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου 

Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστο-

σελίδα www.c4e.org.cy, στο τηλ +357-

22895110, ή στην ηλ. διεύθυνση 

c4e@ucy.ac.cy 

Η εμπορική αξιοποίηση της έρευνας  
και καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις
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Έρευνα του Εργαστηρίου Νευροφυσιο-

λογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανε-

πιστημίου Κύπρου και του Ογκολογικού 

Κέντρου Τράπεζας Κύπρου κατέδειξε 

ότι το οξειδωτικό στρες και η παχυσαρ-

κία σχετίζονται με τον αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης πολλαπλής σκλήρυνσης.

Το οξειδωτικό στρες θεωρείται υπεύθυ-

νο για την επιβάρυνση στην πρόκληση 

βλάβης στους ασθενείς με πολλαπλή 

σκλήρυνση (Multiple sclerosis, MS) - 

επίσης γνωστή ως σκλήρυνση κατά 

πλάκας -, ενώ η παχυσαρκία στα πρώτα 

χρόνια της ζωής σχετίζεται με τον αυ-

ξημένο κίνδυνο εμφάνισης πολλαπλής 

σκλήρυνσης και αλληλεπιδρά με γενετι-

κούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες 

για την αύξηση της ευαισθησίας στην 

πολλαπλή σκλήρυνση. 

Η επίδραση του οξειδωτικού στρες στον 

αυξανόμενο επιπολασμό της πολλα-

πλής σκλήρυνσης μελε-

τήθηκε από τους επιστή-

μονες του Εργαστηρίου 

Νευροφυσιολογίας της 

Ιατρικής Σχολής του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου και 

του Ογκολογικού Κέ-

ντρου Τράπεζας Κύπρου, 

αντίστοιχα την Επίκουρη 

Καθηγήτρια Φυσιολογί-

ας-Νευροφυσιολογίας, 

Δρ Γκρέτα Βόζνιακ, και 

τον Κλινικό Φαρμακο-

ποιό, Γεώργιο Πασιά. 

Στόχος της Έρευνας 

με θέμα «Ο ρόλος του 

στρες και της παχυσαρ-

κίας στον επιπολασμό 

της πολλαπλής σκλήρυνσης» ήταν η 

ανάδειξη των επιδράσεων του οξειδω-

τικού στρες στον αυξανόμενο επιπολα-

σμό της πολλαπλής σκλήρυνσης, έτσι 

ώστε να κατανοηθούν καλύτερα και να 

αναγνωρισθούν οι εκδηλώσεις των πα-

ραγόντων κινδύνου και οι επιπτώσεις 

τους στην παθογένεια της νόσου. Οι 

ερευνητές συμπεριέλαβαν στη μελέτη 

τους προηγούμενες ερευνητικές εργα-

σίες και άρθρα από την Παγκόσμια Ια-

τρική Βάση Δεδομένων PubMed των τε-

λευταίων 5 ετών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας παρουσιάστηκαν στο 18ο Πα-

νελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο, στις 

6-8 Οκτωβρίου 2017, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πολλαπλή 

σκλήρυνση είναι μια χρόνια αυτοάνοση 

φλεγμονώδης νόσος και αποτελεί την 

τρίτη συχνότερη αιτία σοβαρής αναπη-

ρίας στις ηλικίες των 20 έως 40 ετών. 

Υψηλότερο κίνδυνο έχει το γυναικείο 

φύλο στην εμφάνιση της πολλαπλής 

σκλήρυνσης, ωστόσο οι άνδρες ασθε-

νείς είναι πιο δύσκολο να διαγνωσθούν 

σε σχέση με τις γυναίκες. Όπως αναφέ-

ρουν οι επιστήμονες, δεν υπάρχει καμία 

διαγνωστική ή πειραματική εξέταση που 

να καταδεικνύει ένα και μόνο αιτιολο-

γικό παράγοντα και, ως εκ τούτου, δεν 

μπορεί να υπάρξει ένας και μόνο θερα-

πευτικός στόχος στην πολλαπλή σκλή-

ρυνση. Ωστόσο, οι δυνητικοί βιολογικοί 

μηχανισμοί, στους οποίους βασίζεται η 

σχέση μεταξύ των παραγόντων κινδύ-

νου και της εμφάνισής τους, επηρεάζο-

νται σε μεγάλο βαθμό από το οξειδωτι-

κό στρες.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 

έρευνας, το οξειδωτικό στρες θεωρεί-

ται υπεύθυνο για την επιβάρυνση στην 

πρόκληση βλάβης στους ασθενείς με 

πολλαπλή σκλήρυνση, ιδιαίτερα στις 

γυναίκες. Επιπλέον, η παιδική παχυσαρ-

κία σχετίζεται με τον αυξημένο κίνδυνο 

εμφάνισης της πολλαπλής σκλήρυνσης 

και αλληλεπιδρά με γενετικούς και περι-

βαλλοντικούς παράγοντες για την αύξη-

ση της ευαισθησίας στη νόσο. Μάλιστα, 

η παχυσαρκία φαίνεται να είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει 

στην εμφάνιση και στην εξέλιξη πιθα-

νών αυτοάνοσων νοσημάτων γενικό-

τερα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, θεω-

ρείται ως ο κυριότερος τροποποιητικός 

παράγοντας κινδύνου που σχετίζεται 

με τον τρόπο ζωής και με τον αυξημένο 

κίνδυνο της εμφάνισης Διαβήτη Τύπου ΙΙ 

και νευροφλεγμονής.

Η μέση ηλικία που εμφανίζονται για 

πρώτη φορά τα συμπτώματα της πολλα-

πλής σκλήρυνσης είναι μεταξύ των 20 

και 40 ετών, ενώ παγκοσμίως πάσχουν 

περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άν-

θρωποι. 

Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας 

Ιατρικής Σχολής

Το Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου δημιουργήθηκε και οργανώθηκε 

στο πλαίσιο της διδασκα-

λίας του μαθήματος της 

Φυσιολογίας στο 2ο Έτος 

Φάσης ΙΙ Σπουδών, το 

Δεκέμβριο του 2016, με 

σκοπό τη διδασκαλία του 

αντικειμένου της Νευρο-

φυσιολογίας που είναι το 

κύριο διδακτέο μάθημα 

του 3ου έτους σπουδών. 

Εκτός από τη διδασκαλία, 

το Εργαστήριο Νευροφυ-

σιολογίας έχει ως σκο-

πό την κλινικο- πρακτική 

προετοιμασία των φοι-

τητών της Ιατρικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου για την επόμενη 

Κλινική Φάση ΙΙΙ Σπουδών, βοηθώντας 

στην ομαλή μετάβαση στα «Δύσκολα» 

Κλινικά Χρόνια, ειδικά στην άσκηση και 

εκπαίδευση στη Νευρολογία και γενικά 

στις Παθολογικές ειδικότητες. Οι σκο-

ποί  του Εργαστηρίου είναι η διδασκα-

λία, η κλινική εκπαίδευση των φοιτητών 

και η επιστημονική έρευνα στο πεδίο 

της Νευροεπιστήμης. 

Υπεύθυνη επιστημονικά και Συντονί-

στρια του Εργαστηρίου Νευροφυσιο-

λογίας είναι η Επίκουρη Επισκέπτρια 

Καθηγήτρια Φυσιολογίας-Νευροφυσιο-

λογίας, Δρ Γκρέτα Βόζνιακ. 

Το οξειδωτικό στρες και η παχυσαρκία αυξάνουν τον 
κίνδυνο επιπολασμού της πολλαπλής σκλήρυνσης 

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 57o, Μάρτιος 2018 11



Αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποίη-

σε διήμερη επίσκεψη εργασίας στο Κάιρο, στις 11-12 Δεκεμ-

βρίου 2017, με σκοπό την προώθηση συνεργασίας στον το-

μέα της αρχαιολογίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην 

ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχαν ο Πρόεδρος 

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αναπληρωτής Καθη-

γητής Γιώργος Παπασάββας, η Διευθύντρια της Ερευνητικής 

Μονάδας Αρχαιολογίας, Καθηγήτρια Βασιλική Κασσιανίδου 

και η μεταδιδακτορική ερευνήτρια Δρ Μαρία Δικωμίτου-Η-

λιάδου. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, έγιναν συναντήσεις και 

διαβουλεύσεις με αρμόδια στελέχη κρατικών και ερευνητικών 

φορέων. 

Ειδικότερα, η αντιπροσωπεία επισκέφτηκε το Κέντρο Συντή-

ρησης του νέου Μεγάλου Μουσείου της Αιγύπτου (Grand 

Egyptian Museum Conservation Centre) και τα εργαστήρια συ-

ντήρησης και αναλυτικής μελέτης αρχαίου υλικού πολιτισμού 

και ανθρωπίνων καταλοίπων του Εθνικού Μουσείου Αιγυπτι-

ακού Πολιτισμού (National Museum of Egyptian Civilization). 

Επίσης συναντήθηκε με υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργεί-

ου Αρχαιοτήτων. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων και συ-

ναντήσεων, συζητήθηκαν τρόποι εμβάθυνσης και ενίσχυσης 

συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το πρόγραμμα 

MedSTACH μέσω της συμμετοχής αρχαιολογικών φορέων 

της Αιγύπτου σε ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ, ανάπτυξης 

κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, και ανταλλαγής και εκ-

παίδευσης επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών. 

Στις επιμέρους συναντήσεις συζητήθηκε η νέα ερευνητική 

πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία 

με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα Αρχαι-

οτήτων Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, 

με στόχο το σχεδιασμό και τη δημιουργία περιφερειακού 

Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας για τη μελέτη, προώθηση 

και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανατολικής 

Μεσογείου. Η εν λόγω ερευνητική πρόταση με πλήρη τίτλο 

“Eastern Mediterranean Science, Engineering and Technology 

Centre of Excellence for Archaeology and Cultural Heritage 

(MedSTACH)” έλαβε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την πρώ-

τη φάση αξιολόγησής της και, αν κριθεί επιτυχώς, θα χρη-

ματοδοτηθεί με 30 εκατομμύρια ευρώ για την ανέγερση και 

λειτουργία του κέντρου. Αντιπρόσωποι των αιγυπτιακών πο-

λιτιστικών φορέων χαιρέτισαν την πρωτοβουλία και δήλωσαν 

έτοιμοι για μελλοντικές συνεργασίες με στόχο την ενίσχυση 

των διακρατικών ερευνητικών σχέσεων στο πεδίο της αρχαι-

ολογίας. 

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας από το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου στο Κάιρο ακολούθησε την πέμπτη συνάντηση κορυφής 

μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου, Ελλάδας, που πραγματοποιήθη-

κε στη Λευκωσία, την 21η Νοεμβρίου, όπου μεταξύ άλλων 

εκφράστηκε το κοινό ενδιαφέρον των τριών κρατών για την 

προστασία και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής. Η επίσκεψη 

ολοκληρώθηκε με εθιμοτυπική συνάντηση με τον Υπουργό 

Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Δρ Khaled El-Enany. Το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου ευχαριστεί θερμά την πρεσβεία της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας στο Κάιρο για τη στήριξη και τη βοήθεια που 

προσέφερε στη διοργάνωση της επίσκεψης. 

Φωτογραφία 1: Από τη συνάντηση με το Διευθυντή του νέου, 

Μεγάλου Μουσείου της Αιγύπτου (Grand Egyptian Museum).

Φωτογραφία 2: Η αντιπροσωπεία του ΠΚ με στελέχη του Εθνι-

κού Μουσείου Αιγυπτιακού Πολιτισμού (National Museum of 

Egyptian Civilization) μετά το πέρας της συνάντησης τους.

Φωτογραφία 3: Από την εθιμοτυπική συνάντηση με τον Υπουρ-

γό και υφυπουργό Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου. 

Αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Κύπρου στο 
Κάιρο: ενδυνάμωση της ερευνητικής συνεργασίας 
στον τομέα της αρχαιολογίας και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς
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Σε νέα δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου προέβη ο κ. Δημήτρης Κυριακίδης. 

Δώρισε στη Βιβλιοθήκη το προσωπικό 

αρχείο του πατέρα του Στέλιου Κυρια-

κίδη, το οποίο περιλαμβάνει αυθεντικά 

γράμματα, φωτογραφίες, αποκόμματα 

εφημερίδων, ποιήματα, σκίτσα, φωτο-

γραφίες των μεταλλίων, κύπελλα και 

διπλώματα, προσωπικές χειρόγραφες 

σημειώσεις της περιόδου 1955-1980 

σχετικά με τη διοργάνωση του ATHENS 

Marathon, καθώς και άλλα ενδιαφέρο-

ντα ντοκουμέντα από το 1931 μέχρι 

σήμερα.

Μέλος της ελληνικής εθνικής ομάδας 

στίβου, ο Στέλιος Κυριακίδης ήταν δρο-

μέας ημι-αντοχής και αντοχής με πολλές 

διακρίσεις. Έμεινε γνωστός για τη μεγά-

λη νίκη του στο Μαραθώνιο της Βοστώ-

νης το 1946, που, για την εποχή, ήταν 

αναμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες 

επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού. 

Ήταν ο πρώτος νικητής του Μαραθω-

νίου της Βοστώνης εκτός της Αμερικής 

και του Καναδά και ο πρώτος που χρησι-

μοποίησε χρονομετρητή χειρός. Υπήρξε 

επίσης Πανελληνιονίκης, Βαλκανιονί-

κης, νικητής στους Παγκύπριους αγώνες 

και έλαβε μέρος σε δύο Ολυμπιάδες (Βε-

ρολίνο 1936, Λονδίνο 1948). Αθλητικά 

ανήκε στο δυναμικό του Γυμναστικού 

Συλλόγου Ολύμπια Λεμεσού, ωστό-

σο έχει λάβει μέρος σε αγώνες και ως 

αθλητής του Παναθηναϊκού Αθλητικού 

Ομίλου.

Η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας 

Δωρεάς μεταξύ του Δημήτρη Κυριακίδη 

και του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγμα-

τοποιήθηκε την Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 

2017, στην Πανεπιστημιούπολη, παρου-

σία και του Timothy W. Kilduff, Διευθύ-

νοντος Συμβούλου του Ιδρύματος 26.2. 

Κατά την εκδήλωση, ο Δημήτρης Κυ-

ριακίδης είπε ότι νιώθει υπερήφανος 

και ικανοποιημένος από το γεγονός ότι 

ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα με κύρος, όπως 

είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποδέ-

χθηκε τη δωρεά και θα φιλοξενήσει ένα 

τόσο σημαντικό αρχείο. 

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης, αφού ευχαρίστησε τον Δη-

μήτρη Κυριακίδη για την τόσο ευγενή και 

γενναιόδωρη χειρονομία του, ανέφερε 

ότι το αρχείο θα αποτελέσει μια ενδιαφέ-

ρουσα προσθήκη στις συλλογές της Βι-

βλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

οι οποίες σύντομα θα στεγάζονται στο 

νέο υπερσύγχρονο Κέντρο Πληροφόρη-

σης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Ο 

Πρύτανης πρόσθεσε ότι το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου είναι ιδιαίτερα υπερήφανο 

για τα αρχεία που διαθέτει, όπως του 

πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, Γιώργου Βασιλείου, του Νίκου 

Φαλλά κ.ά. «Με αυτή τη δωρεά ολοκλη-

ρώνεται πλέον κι ένας κύκλος, αφού το 

αρχείο του Στέλιου Κυριακίδη επιστρέ-

φει στη γενέτειρα χώρα του» σημείωσε 

ο Πρύτανης, καταλήγοντας: «Η πρόσβα-

ση στο αρχείο του Στέλιου Κυριακίδη θα 

επιτρέψει στους φοιτητές μας και τους 

επισκέπτες της Βιβλιοθήκης να γνωρί-

σουν καλύτερα έναν άνθρωπο που τον 

έχουμε για πρότυπο, έναν μεγάλο Κύ-

πριο που ξεχώρισε για το  αγωνιστικό 

του σθένος, το άκαμπτο πνεύμα του και 

την επιμονή του». 

Δωρεάν προσωπικού αρχείου  
του Στέλιου Κυριακίδη στη Βιβλιοθήκη

Πρωτιά στον τομέα της Έρευνας

Πολύ υψηλή επίδοση στην απορρόφηση κονδυλίων από το 

Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία 

«Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) παρουσιάζει η Κύπρος, 

ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου εμφανίζεται ως ο πρώτος, και 

μάλιστα με διαφορά, Οργανισμός ανάμεσα στους δέκα πιο επι-

τυχημένους οργανισμούς στην Κύπρο όσον αφορά στην εξα-

σφάλιση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα 

«Ορίζοντας 2020». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 

προφίλ της Κύπρου, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2017, η Κύ-

προς έχει 325 συμμετοχές με συνολική χρηματοδότηση από 

το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ύψους 88,18 εκατομμυρίων 

ευρώ. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται πρώτο, με μεγάλη 

διαφορά, στον κατάλογο με τους 10 πρώτους δικαιούχους 

Οργανισμούς στη χώρα μας με την υψηλότερη επίδοση στην 

εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 

2020». Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με διπλά-

σιο αριθμό συμμετοχών και με περισσότερο από τριπλάσιο 

προϋπολογισμό, σε σχέση με τον δεύτερο κυπριακό οργανι-

σμό, συμμετέχει σε 59 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα 

στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την 

Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020). Έχει αντλή-

σει, από την 1η Ιανουαρίου 2014, ημερομηνία έναρξης του 

προγράμματος «Ορίζοντας 2020», μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 

2017, συνολική χρηματοδότηση ύψους €26,90 εκατομμυρί-

ων ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

ήταν ο πιο επιτυχημένος οργανισμός στην Κύπρο σε σχέση με 

την εξασφάλιση ευρωπαϊκών έργων και από το 7ο Πρόγραμ-

μα Πλαίσιο. 

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 57o, Μάρτιος 2018 13



Με τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων και ερευνητών, 

πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017, στο Σι-

ακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (Ιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Κύπρου), η εναρκτήρια συνάντηση του ευ-

ρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «ΜΗΔΕΙΑ» («Μείωση 

των Επιδράσεων των Καταιγίδων Σκόνης της Ερήμου στην 

Υγεία Υιοθετώντας Στρατηγικές Μείωσης της Έκθεσης» - ΜΗ-

ΔΕΙΑ). Το ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία 

επιστημονικής τεκμηρίωσης για την υιοθέτηση ενός στρατηγι-

κού σχεδίου για τη μείωση των επιδράσεων των επεισοδίων 

καταιγίδων σκόνης της ερήμου (ΚΣΕ) στην υγεία στη Νοτιο-Α-

νατολική Ευρώπη.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος ΜΗΔΕΙΑ είναι να απο-

δείξει ότι είναι κατορθωτή και αποτελεσματική μία στρατηγική 

προσαρμογής στα επεισόδια ΚΣΕ και να δώσει την ανάλογη 

τεκμηρίωση στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε. 

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Συντονιστής του Προγράμ-

ματος, Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδοπνευμονολογίας της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Παναγιώτης 

Γιάλλουρος παρουσίασε τους στόχους του προγράμματος. 

Αυτοί αφορούν αφενός στην ανάπτυξη μετεωρολογικών μο-

ντέλων έγκαιρης πρόγνωσης των “καταιγίδων σκόνης” και 

συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης του κοινού, αφετέρου 

την έκδοση οδηγιών και την εφαρμογή πρακτικών μείωσης 

της έκθεσης στις καταιγίδες σκόνης. Ο προγραμματισμός αυ-

τός αναμένεται να ανακουφίσει τις ευαίσθητες ομάδες του 

πληθυσμού, όπως καρδιοπαθείς με αρρυθμίες και παιδιά με 

άσθμα, από τις βλαβερές στην υγεία επιπτώσεις του καιρι-

κού αυτού φαινομένου. Τα αποτελέσματα του προγράμματος, 

όπως δήλωσε ο Δρ Γιάλλουρος, θα γίνουν γνωστά στις αρ-

μόδιες αρχές, την επιστημονική κοινότητα, τους κοινωνικούς 

φορείς και τους πολίτες στην Κύπρο, στην Κρήτη, στο Ισραήλ 

και σε άλλες εκτεθειμένες σε καταιγίδες σκόνης περιοχές της 

Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγκριτοι επιστήμονες, ερευ-

νητές και συνεργάτες στο ερευνητικό πρόγραμμα ΜΗΔΕΙΑ, 

αναφέρθηκαν στις διάφορες παραμέτρους του φαινομένου 

των καταιγίδων σκόνης της ερήμου. Ο Δρ Σταύρος Σολω-

μός από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρουσίασε την 

υπάρχουσα τεχνογνωσία σχετικά με την πρόβλεψη καταιγίδων 

σκόνης της ερήμου και αναφέρθηκε στις δυνατότητες έγκαι-

ρης προειδοποίησης του κοινού, ενώ εκτενής αναφορά έγινε 

και στις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Η Δρ Στεφανία 

Παπαθεοδώρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, έκανε μία ανασκόπηση 

των επιστημονικών δεδομένων, τα οποία καταδεικνύουν σα-

φώς το συσχετισμό μεταξύ των καταιγίδων σκόνης και των 

αναπνευστικών και καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ο Δρ Βίκτωρ 

Νόβακ από το Ιατρικό και Ερευνητικό Κέντρο Σορόκα του Ισ-

ραήλ παρουσίασε την εμπειρία της γειτονικής χώρας ως προς 

τις επιπτώσεις στην υγεία των καρδιοπαθών.

Το Πρόγραμμα ΜΗΔΕΙΑ, το οποίο αποτελεί ερευνητική κοι-

νοπραξία οκτώ Ιδρυμάτων από την Κύπρο, την Ελλάδα και 

το Ισραήλ,  ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 και θα διαρ-

κέσει  τέσσερα χρόνια, έως και τον Αύγουστο του 2021. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 

3,338,000 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου, ύψους 

1.939.000 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από την Ε.Ε., ενώ το 

υπόλοιπο χρηματικό ποσό θα καλυφθεί με συγχρηματοδότηση 

από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς. 

Από την Κύπρο, εκτός από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ο 

ανάδοχος φορέας, συμμετέχουν στο πρόγραμμα το ΤΕΠΑΚ, 

το Τμήμα Ποιότητας Αέρα του Υπουργείου Εργασίας, το Τμή-

μα Μετεωρολογίας και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Από 

την Ελλάδα, συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η εταιρεία 

πληροφορικής E.n.A Consultants, ενώ από το Ισραήλ συμμετέ-

χει το Ιατρικό και Ερευνητικό Κέντρο Soroka. 

Εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Μήδεια»

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θρηνεί τον άδικο χαμό του Μά-
ριου Κυριάκου, ο οποίος εργαζόταν στο υπό ανέγερση 
Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» 
στην Πανεπιστημιούπολη ως μέλος του προσωπικού της 
εργολήπτριας εταιρείας J&P Avax Ltd. 
Ο Μάριος Κυριάκου είχε εξαιρετικό χαρακτήρα, ήταν πά-
ντα πρόθυμος, συνεπής, εργατικός και ιδιαίτερα αγαπη-
τός στους συναδέλφους του. 
Συμμετείχε στη διαδικασία ανέγερσης του έργου εδώ και 

έξι χρόνια, αλλά μια στιγμή απροσεξίας στο χώρο εργα-
σίας στάθηκε αρκετή να του αφαιρέσει τη ζωή στα σαρα-
νταένα του χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος όχι μόνο την 
οικογένεια του, αλλά και τους φίλους του και όλους τους 
συνεργάτες του στο εργοτάξιο.
Όλη η Πανεπιστημιακή κοινότητα ευχαριστεί τον Μάριο 
για όσα πρόσφερε στο έργο και τον διαβεβαιώνει ότι δεν 
θα τον ξεχάσει ποτέ.  Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον 
σκεπάζει.
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«Η ΕΕ χρειάζεται να εκδημοκρατίσει τα 

θεσμικά της όργανα, να κινηθεί προς 

την ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρω-

ση και, κυρίως, να πείσει τους πολίτες 

της Ευρώπης για την ανάγκη να μείνουν 

ενωμένοι για να έχουν μεγάλη ισχύ στις 

διαπραγματεύσεις», ανέφερε μεταξύ 

άλλων ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Χριστόφορος Πισσαρίδης. 

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, 

στις 23 Νοεμβρίου 2017, η 3η Ετήσια 

Δημόσια Διάλεξη της Σχολής Οικονομι-

κών Επιστημών και Διοίκησης του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, με ομιλητή τον Νο-

μπελίστα Καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Χριστόφορο Πισσαρίδη και με 

θέμα το μέλλον της Ευρώπης την επο-

χή του Προέδρου των ΗΠΑ Trump, του 

Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της 

Κίνας Xi και του Brexit.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύ-

θυναν σύντομους χαιρετισμούς ο Αντι-

πρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομι-

κών και Διοίκησης, Καθηγητής Κώστας 

Κωνσταντίνου, και ο Κοσμήτορας της 

Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Δι-

οίκησης, Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου, 

ο οποίος συντόνισε την εκδήλωση. 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών και Διοίκησης αναφέρθη-

κε στις κύριες πτυχές του θέματος της 

διάλεξης, το Brexit και το μέλλον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης την εποχή του 

Trump και του Xi. Σχετικά με το Brexit, 

τόνισε την αβεβαιότητα που επικρατεί 

στις αγορές και γενικότερα στην ευ-

ρωπαϊκή οικονομία μετά την απόφαση 

των Βρετανών για έξοδο από την ΕΕ, 

υποστηρίζοντας ότι θα ήταν καλύτερο 

για την Ευρώπη ένα «ομαλό» Brexit. 

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στην πε-

ρίπτωση του Trump και διερωτήθηκε 

κατά πόσο η εκλογή του ως προέδρου 

των ΗΠΑ αυξάνει την αβεβαιότητα που 

επικρατεί στην Ευρώπη, ενώ θεωρεί ότι 

ο πρόεδρος της Κίνας Xi, σε αντίθεση 

με τον Trump, επιδιώκει την επέκταση 

των εμπορικών σχέσεων Ευρώπης και 

Κίνας. Ολοκληρώνοντας ευχαρίστησε 

τους χορηγούς της εκδήλωσης, την Τρά-

πεζα RCB και την εφημερίδα «Πολίτης».

Κατά την έναρξη της ομιλίας του ο κ. 

Κωνσταντίνου ανέφερε ότι είναι ιδιαίτε-

ρη τιμή για το Πανεπιστήμιο Κύπρου η 

παρουσία του Καθηγητή Πισσαρίδη ως 

ακαδημαϊκού μέλους στο Τμήμα Οικονο-

μικών. Σχετικά με την Κίνα, επεσήμανε 

ότι για πρώτη φορά δημιουργείται ένα 

πολιτικό σύστημα στη χώρα, το οποίο 

προσελκύει το ενδιαφέρον για την 

εφαρμογή του και σε άλλες χώρες. Για 

την περίπτωση του Trump ανέφερε ότι η 

παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δι-

κτύωσης είναι μια ένδειξη ωριμότητας 

της αμερικανικής κοινωνίας. Συνεχίζο-

ντας τόνισε ότι αυτό που έχει σημασία, 

πέραν των όποιων πολιτικών ζητημά-

των, είναι ο άνθρωπος και οι προκλή-

σεις που καλείται να αντιμετωπίσει, 

όπως η επίδραση των δημογραφικών 

αλλαγών στην κοινωνική συνοχή και η 

γεφύρωση μεταξύ της εκπαίδευσης και 

της ταχείας εξέλιξης της αγοράς εργασί-

ας που επηρεάζουν το μέλλον της κοι-

νωνίας. Κατέληξε ότι το ΠΚ «επενδύει» 

σταθερά στο μέλλον και στους νέους 

ανθρώπους, όπως εξάλλου όλοι οι 

ισχυροί οργανισμοί. 

Παίρνοντας το λόγο σε μια κατάμεστη 

αίθουσα, ο Καθηγητής Πισσαρίδης χαι-

ρέτησε αρχικά τους προσκεκλημένους 

και ευχαρίστησε τη Σχολή για την πρό-

σκληση. Προλόγισε την ομιλία του λέγο-

ντας ότι θα αναφερθεί στο μέλλον της 

Ευρώπης σε σχέση με τρία πρόσφατα 

γεγονότα μείζονος σημασίας, τα οποία 

διαμορφώνουν τη σημερινή παγκόσμια 

οικονομική σκηνή: 

• Ο Donald Trump εξελέγη Πρόεδρος 

των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

με προεκλογικά συνθήματα και πολι-

τικό πρόγραμμα κατά της παγκοσμιο-

ποίησης. 

• Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε με 

δημοψήφισμα την αποχώρησή του 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού 

είχε προηγηθεί μια αντιμεταναστευ-

τική εκστρατεία ελλιπούς ενημέρω-

σης. 

• Στην Κίνα, ο Πρόεδρος Xi Jinping 

τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της παγκο-

σμιοποίησης, δίνοντας έμφαση στην 

πρωτοβουλία του «Belt and Road». 

Ο Χριστόφορος Πισσαρίδης τόνισε ότι 

τα γεγονότα αυτά είναι καταλυτικά για 

την παγκόσμια οικονομία, δεδομένου 

ότι οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Κίνα είναι 

οι τρεις μεγαλύτεροι εμπορικοί πυλώ-

νες στον κόσμο. Αναλύοντας στη συ-

νέχεια την παρούσα κατάσταση και τι 

διαφαίνεται στο μέλλον, ο Καθηγητής 

Χριστόφορος Πισσαρίδης αναφέρθη-

κε στα πλεονεκτήματα και στο κόστος 

της παγκοσμιοποίησης. Μίλησε για την 

ανάγκη για διαρθρωτικές αλλαγές και 

τις πολιτικές εκείνες που πρέπει να υι-

οθετηθούν τόσο από τα κράτη-μέλη της 

ΕΕ, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες του δυτι-

κού κόσμου, όσο και από την Κίνα και 

τα κράτη της αναδυόμενης οικονομίας. 

Ο Χριστόφορος Πισσαρίδης ανέδειξε 

περαιτέρω το γεγονός ότι μέσω της 

παγκοσμιοποίησης επωφελούνται πε-

ρισσότερο οι αναδυόμενες οικονομίες, 

ανέφερε δε με έμφαση ότι «όλα τα κρά-

τη κερδίζουν σε κάποιο βαθμό από την 

παγκοσμιοποίηση». 

Μέγας χορηγός της εκδήλωσης ήταν η 

Τράπεζα RCB και χορηγός επικοινωνίας 

«Ο Πολίτης».

Ετησία δημόσια διάλεξη Σχολής Οικονομικών 
Επιστήμων και Διοίκησης
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Το Παράσημο του Αξιωματικού 

του Τάγματος του Ακαδημαϊκού 

Φοίνικα (Officier dans l’Ordre 

des Palmes académiques) 

απονεμήθηκε, εξ ονόματος 

της Υπουργού Εθνικής Παιδεί-

ας της Γαλλικής Δημοκρατίας 

Najat Vallaud-Belkacem, στον 

Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητή Κωνστα-

ντίνο Χριστοφίδη. Ο λόγος της 

ύψιστης αυτής διάκρισης ήταν 

η ουσιαστική προσφορά του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου στην εκπαίδευση και στο γαλλικό πολιτισμό. 

Ο Ακαδημαϊκός Φοίνικας αποτελεί ανώτατη τιμητική διάκριση 

της Γαλλικής Δημοκρατίας και απονέμεται σε Γάλλους και αλ-

λοδαπούς εκπαιδευτικούς για την προσφορά τους στον γαλλι-

κό πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 

2017 στην οικία του Πρέσβη της Γαλλίας στην Κύπρο, Rene 

Troccaz, ο Κωσνταντίνος Χριστοφίδης παρασημοφορήθηκε 

από τον Γάλλο Πρέσβη, ο οποίος εξήρε το έργο του τιμώμε-

νου. «Είναι τιμή για τη Γαλλία που σας προάγει στο αξίωμα του 

Αξιωματικού του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα για την 

25ετή πορεία σας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και της έρευνας» τόνισε ο κ. Troccaz. «Με το στρατηγικό σας 

όραμα συμβάλατε ευρέως στην ενίσχυση των δεσμών που 

ενώνουν την Κύπρο και τη Γαλλία» συνέχισε, κάνοντας ιδι-

αίτερη αναφορά στην προσωπικότητα του κ. Χριστοφίδη και 

στην αυστηρή και ξεκάθαρη θέση του προς όφελος της παιδεί-

ας, της ανώτατης εκπαίδευσης 

και άλλων μείζονος σημασίας 

ζητημάτων που αφορούν στο 

μέλλον της Κύπρου. Ο Πρέ-

σβης της Γαλλίας έδωσε έμ-

φαση στους στενούς δεσμούς 

του τιμώμενου με τη Γαλλία και 

στη συνεργασία του Πανεπι-

στημίου Κύπρου, και όχι μόνο 

του Τμήματος Γαλλικών και Ευ-

ρωπαϊκών Σπουδών, σε τομείς 

όπως η πολιτική επιστήμη και 

η αρχαιολογία. Δεν παρέλειψε βέβαια να υπενθυμίσει ότι το 

Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» είναι 

έργο του διεθνούς φήμης Γάλλου αρχιτέκτονα Jean Nouvel. 

Κατά την αντιφώνησή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ευχαρίστησε 

θερμά τη Γαλλική κυβέρνηση για την εξαιρετική τιμή που του 

αποδίδει τονίζοντας ότι η οικογένειά του διατηρεί στενούς δε-

σμούς με τη Γαλλία εδώ και έναν αιώνα, ενώ ο ίδιος ξεκίνησε 

τις σπουδές του το 1978 στη Grenoble της Γαλλίας. 

Απευθυνόμενος προς τον Πρέσβη, ο κ. Χριστοφίδης σημείω-

σε: «Στις δύσκολες ώρες, όταν μαζεύονται σύννεφα πάνω από 

την Ευρώπη, όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα, οι ευρωπαϊ-

κοί λαοί δεν κοιτούν ούτε προς τη Μεγάλη Βρετανία, ούτε προς 

τη Γερμανία, κοιτούν πάντα προς τη Γαλλία, γιατί απλά είναι η 

χώρα που ενσαρκώνει τις ευρωπαϊκές αξίες, είναι η χώρα που 

ενώνει και διατηρεί πάντα ζωντανή την προοπτική του ευρω-

παϊκού ονείρου. Να λοιπόν γιατί η Γαλλία είναι βαθιά στην καρ-

διά και στην ψυχή μου». 

Η γαλλική κυβέρνηση απένειμε στον Καθηγητή 
Κωνσταντίνο Χριστοφίδη το Παράσημο του 
Αξιωματικού του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα 

Τελετή εγκαινίων έκθεσης χαρακτικών έργων του καταξιω-

μένου καλλιτέχνη Μιχάλη Αρφαρά και της συζύγου του Kati 

Mahrt πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 στην 

Αίθουσα «Ειρήνη» στην οδό Λήδρας στη Λευκωσία. Με την 

ίδια ευκαιρία, υπογράφηκε συμφωνία δωρεάς 19 χαρακτικών 

των δύο καλλιτεχνών προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Ο Μιχάλης Αρφαράς γεννήθηκε στην Αθήνα και δημιουργεί 

από το 1990, εκθέτοντας πολλά έργα του στην Κύπρο. Σε κυ-

πριακή γκαλερί εξάλλου συνάντησε «το μεγάλο ευεργέτη της 

Τέχνης Δημήτρη Πιερίδη». Επιθυμία του Μιχάλη Αρφαρά είναι 

να παραμείνουν τα έργα του στην Κύπρο και για το λόγο αυτό 

αποφάσισε να δωρίσει 19 χαρακτικά του στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. 

Χαρακτικά του Μιχάλη Αρφαρά  
στο Πανεπιστήμιο Kύπρου
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Ο Λέκτορας του Τμήματος Ψυχολογίας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ Michael 

Lombardo και ο Ερευνητής του Κέντρου 

Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία 

«Κοίος», Δρ Στέλιος Τιμοθέου διακρί-

θηκαν με το Βραβείο Έρευνας του Ιδρύ-

ματος Προώθησης Έρευνας, στην κατη-

γορία του Νέου Ερευνητή για το 2017. 

Τα βραβεία απένειμε, την Τετάρτη, 29 

Νοεμβρίου 2017, ο Εξοχότατος Πρό-

εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 

Νίκος Αναστασιάδης. Συγκεκριμένα, ο 

Δρ Lombardo βραβεύθηκε στη Θεματι-

κή Ενότητα «Κοινωνικές και Πολιτικές 

Επιστήμες», ενώ ο Δρ Τιμοθέου στη Θε-

ματική Ενότητα «Φυσικές Επιστήμες και 

Μηχανική». 

Ο θεσμός των Κυπριακών Βραβείων 

Έρευνας έχει ως στόχο την ανάδει-

ξη του έργου και της προσωπικότητας 

επιστημόνων που δραστηριοποιούνται 

ερευνητικά στην Κύπρο και έχουν να 

επιδείξουν σημαντικά και με διεθνή 

αναγνώριση αποτελέσματα, ενώ, ειδι-

κά για τους Νέους Ερευνητές, το ΙΠΕ 

υποστηρίζει έμπρακτα τη συνέχιση της 

ερευνητικής σταδιοδρομίας τους. Το 

«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος 

Ερευνητής 2017» απονέμεται σε ερευ-

νητές οι οποίοι έχουν υλοποιήσει συ-

γκεκριμένο ερευνητικό έργο υψηλής 

ποιότητας, που έχει ολοκληρωθεί τα 

τελευταία τρία χρόνια, μέχρι την ημερο-

μηνία προκήρυξης του Διαγωνισμού, σε 

μια από τις ακόλουθες θεματικές ενότη-

τες: Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, 

Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές και Αν-

θρωπιστικές Επιστήμες. 

Το βραβείο νέου ερευνητή 2017 του Ιδρύματος 
Προώθησης Έρευνας σε ερευνητές του Π.Κ.

Είναι ευρέως γνωστό ότι η συχνότητα 

εμφάνισης του καρκίνου αυξάνεται πα-

γκοσμίως, με κάποιους πληθυσμούς να 

αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε 

σχέση με κάποιους άλλους. Γιατί όμως 

συμβαίνει αυτό; Η συνήθης απάντηση 

είναι ο τρόπος ζωής, αλλά δεν είναι αυ-

τός η μοναδική αιτία. 

Όπως αναφέρει ο ερευνητής στην Ιατρι-

κή Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης, σε πληθυ-

σμούς που ζουν σε χώρες με πολύ χα-

μηλές θερμοκρασίες, όπως η Δανία και 

η Νορβηγία, παρατηρούνται τα υψηλότε-

ρα ποσοστά καρκίνου στον κόσμο.

Η υπόθεση του Δρ Βοσκαρίδη, που έχει 

δημοσιευθεί στο υψηλού κύρους επι-

στημονικό περιοδικό Molecular Biology 

and Evolution (5-year impact factor: 

14) είναι ότι «υπάρχει μια εξελικτική 

σχέση ανάμεσα στην προσαρμογή σε 

ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, 

όπως το κρύο και το υψηλό υψόμετρο, 

και τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 

καρκίνου στους ανθρώπους». Η λογι-

κή της παρατήρησης αυτής είναι ότι τα 

ανθρώπινα κύτταρα, στο πέρασμα χιλιά-

δων χρόνων, απέκτησαν σταδιακά υψη-

λή ανθεκτικότητα στο θάνατο σε αυτές 

τις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, 

λόγω μεταλλάξεων σε συγκεκριμένα 

γονίδια. Δυστυχώς όμως αυτή η ανθε-

κτικότητα προδιαθέτει για κακοήθεια, 

ιδίως σε ηλικίες άνω των 50 ετών.

Η επιστημονική ανάλυση αξιοποίησε 

διάφορες ηλεκτρονικές βάσεις δεδο-

μένων, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικά 

δεδομένα για 186 χώρες και 147 δη-

μοσιευμένες μελέτες για τον καρκίνο. 

Τα δεδομένα για τις συχνότητες διαφό-

ρων τύπων καρκίνου σε διάφορες χώ-

ρες προέρχονται από τη γνωστή βάση 

δεδομένων GLOBOCAN-2012. Ο συν-

δυασμός των γενετικών και περιβαλ-

λοντικών δεδομένων, και των συχνοτή-

των των διάφορων μορφών καρκίνου, 

κατέδειξε ότι ο κίνδυνος για εμφάνιση 

διαφόρων μορφών καρκίνου αυξάνεται 

ανάλογα με το πόσο χαμηλή είναι η μέση 

ετήσια θερμοκρασία της κάθε χώρας.

Σημειώνεται ότι οι Εσκιμώοι και οι ιθα-

γενείς πληθυσμοί της Αλάσκας, που 

ζουν στις πιο ακραίες χαμηλές θερμο-

κρασίες στον κόσμο, έχουν από τα πιο 

υψηλά ποσοστά καρκίνου στον κόσμο. 

Το ίδιο ισχύει για συγκεκριμένες φυλές 

της Αιθιοπίας, αλλά και ιθαγενών στις 

Άνδεις, που ζουν σε υψόμετρα άνω των 

4,000 μέτρων. Η έρευνα αυτή απέδειξε 

ότι τα ίδια γονίδια, που βοήθησαν στην 

επιβίωση αυτών των πληθυσμών, προ-

διαθέτουν για καρκίνο. Τα περισσότερα 

από αυτά τα γονίδια ανήκουν στην κατη-

γορία των «ογκοκατασταλτικών γονιδί-

ων». Eνδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, 

το γεγονός ότι προηγούμενες μελέτες 

είχαν δείξει ότι μεταλλάξεις που προκα-

λούν καρκίνο βοηθούν κάποια ζώα να 

επιβιώσουν σε πολύ μεγάλο υψόμετρο.

Χρήσιμη για όσους επιστήμονες μελε-

τούν τη σχέση του περιβάλλοντος και 

της γενετικής σχετικά με τον κίνδυνο 

της καρκινογένεσης, η μελέτη του Δρ 

Βοσκαρίδη αναμφισβήτητα θα ανοίξει 

μια νέα οδό για τη διερεύνηση της επι-

δημιολογίας του καρκίνου. 

Πρωτότυπη δημοσίευση: https://doi.

org/10.1093/molbev/msx305 

Το υψηλό ρίσκο για καρκίνο μπορεί να συνδέεται  
με τη διαβίωση σε πολύ ψυχρές συνθήκες

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 57o, Μάρτιος 2018 17



Με επιστημονικό υπεύθυνο το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου θα δημιουργηθεί το 

Eρευνητικό Κέντρο Αριστείας και Και-

νοτομίας “RISE” στην καρδιά της εντός 

των τειχών πόλης της Λευκωσίας για 

την προαγωγή της επιχειρηματικής και-

νοτομίας. 

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, πραγ-

ματοποιήθηκε, παρουσία του εξοχότα-

του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου 

Αναστασιάδη, η τελετή έναρξης εργα-

σιών του μεγάλου ερευνητικού έργου 

Rise («Research Centre on Interactive 

media, Smart systems and Emerging 

technologies»), η χρηματοδότηση του 

οποίου θα ανέλθει στα 15 εκατομμύρια 

ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

με την αρωγή του Κράτους. Την εκδή-

λωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Λευκω-

σίας, κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, ο 

οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους τους 

συντελεστές του έργου, αλλά και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την Πολιτεία για 

τη στήριξή τους. Της κοινοπραξίας είναι 

επικεφαλής ο Δήμος Λευκωσίας σε συ-

νεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

καθώς και με δύο διεθνούς κύρους 

ερευνητικούς συνεργάτες, το University 

College London του Λονδίνου (UCL) του 

Ηνωμένου Βασιλείου και το Ινστιτούτο 

Max Planck της Γερμανίας. Επιστημονι-

κός συντονιστής του έργου RISE είναι ο 

Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπι-

στημίου Κύπρου, Γιώργος Χρυσάνθου.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε 

ότι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης 

αποτελεί απτή απόδειξη του υψηλού επι-

πέδου της ακαδημαϊκής και ερευνητικής 

κοινότητας της Κύπρου και ότι η πολι-

τεία στήριξε τις κυπριακές προτάσεις, 

έχοντας πλήρη επίγνωση της δυναμικής 

του τομέα της έρευνας και καινοτομίας. 

Ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε, επίσης, ότι 

τα κέντρα που έλαβαν χρηματοδότηση 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οι-

κονομική στήριξη του κράτους, το Rise 

και το Κοίος, θα είναι σε θέση, μεταξύ 

άλλων να προσελκύουν επενδύσεις και 

παράλληλα θα συμβάλουν στην ανα-

βάθμιση των προοπτικών της Κύπρου 

για εκπόνηση καινοτόμου έρευνας, δη-

μιουργώντας, με την 

ίδια ευκαιρία, νέες 

θέσεις εργασίας. 

Ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χρι-

στοφίδης, κατά το 

χαιρετισμό του δή-

λωσε χαρακτηριστι-

κά: «Αλλάζουμε λοι-

πόν τη Λευκωσία, 

αλλάζουμε τη χώρα. Προτείνουμε στην 

πολιτεία και, κατ’ επέκταση, στην κοινω-

νία ένα καινούριο κύκλο ανάπτυξης με 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

για νέους ερευνητές, οι οποίοι, με τη 

σειρά τους στη συνέχεια, θα εργοδο-

τήσουν νέους απόφοιτους. Πρόκειται 

για θέσεις και επιχειρήσεις που δημι-

ουργούν αξίες, που θέτουν στόχους για 

τους ίδιους και για στην κοινωνία ευρύ-

τερα. Αυτός είναι ο πραγματικός χρυσός 

μιας χώρας». 

Ο Γενικός Διευθυντής της Γ.Δ. Έρευνας 

και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής Robert-Jan Smits αναφέρθηκε 

στο πόσο σημαντική είναι η αριστεία για 

την εκπόνηση έργου που θα έχει αντί-

κτυπο στην κοινωνία και ανέπτυξε τους 

λόγους για τους οποίους το Rise ξεχω-

ρίζει και είναι μοναδικό. 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήμα-

τος Πληροφορικής και Επιστημονικός 

Συντονιστής του Έργου RISE, Γιώργος 

Χρυσάνθου, ανέφερε ότι η δύναμη του 

Κέντρου είναι οι ίδιοι οι άνθρωποί του 

που πίστεψαν σε αυτό και δουλεύουν με 

πάθος και ομαδικό πνεύμα. «Πρόκειται 

για ένα συναρπαστικό και δημιουργικό 

ταξίδι τριών χρόνων που οδήγησε στο 

να καταφέρουμε να λάβουμε επαρκή 

χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ώστε να είμαστε πλέον σε θέση 

να δημιουργήσουμε ερευνητικό έργο με 

αντίκτυπο», σημείωσε.

Το RISE θα φιλοξενηθεί στο κέντρο της 

Λευκωσίας, δεδομένου ότι εντάσσεται 

στη στρατηγική για την Ολοκληρωμένη 

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου 

που αφορά την ανάπτυξη ενός συστή-

ματος καινοτομίας και δημιουργικότητας 

με πυρήνα την κεντρική περιοχή της πό-

λης. Στο αστικό κέντρο εξάλλου και με 

χρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Τα-

μείων της ΕΕ, θα αναπτυχθεί η συνοικία 

δημιουργικών επιχειρήσεων με στόχο 

τη στήριξη της κοινότητας νεοφυών επι-

χειρήσεων. Λόγω του ότι συνορεύει με 

τη νεκρή ζώνη που διαιρεί την πόλη της 

Λευκωσίας και το ιστορικό της κέντρο, 

αναμένεται, στο πλαίσιο της συνεργα-

σίας του Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου 

Λευκωσίας για την αναζωογόνηση του 

κέντρου της πόλης, να καταρτιστεί σχέ-

διο για τη δημιουργία παρόμοιας συνοι-

κίας στα κατεχόμενα.

Το Κέντρο θα είναι ανοικτό σε όλες τις 

κοινότητες της Κύπρου συμπεριλαμβα-

νόμενων των Τ/Κ συμπατριωτών που 

θα μπορούν να επωφεληθούν από τη 

δραστηριότητά του. 

Για την υλοποίηση του Έργου στην 

ομάδα εκ μέρους του Πανεπιστημίου 

Κύπρου συμμετέχουν και οι πιο κάτω 

ακαδημαϊκοί: 

- Αναπληρωτής Καθηγητής Μάριος 

Αβρααμίδης - Τμήμα Ψυχολογίας

- Καθηγητής Χρίστος Σχίζας – Τμήμα 

Πληροφορικής 

- Καθηγητής Κωνσταντίνος Παττίχης - 

Τμήμα Πληροφορικής

- Καθηγητής Ανδρέας Πιτσιλλίδης - Τμή-

μα Πληροφορικής

- Επίκουρος Καθηγητής Βάσος Βασιλεί-

ου - Τμήμα Πληροφορικής 

Έναρξη εργασιών για την ίδρυση Κέντρου Αριστείας 
στην έρευνα και την καινοτομία
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Τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, και 

εκ μέρους της Τράπεζας Eurobank Κύπρου, ο Διευθύνων  Σύμ-

βουλος της Μιχάλης Λούης. Η Έδρα θα φέρει στα ελληνικά το 

όνομα «Έδρα Εurobank Cyprus Ltd στην Ιατρική Σχολή».

Ο Πρύτανης ευχαρίστησε θερμά την Eurobank για την «ψήφο 

εμπιστοσύνης» της προς την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και τόνισε ότι πρόκειται για μία πολύ σημαντική Έδρα, 

τόσο για την νεοϊδρυθείσα Σχολή, όσο και για το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου εν γένει. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank Κύπρου, Μι-

χάλης Λούης, ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την 

ευκαιρία που δόθηκε στην Eurobank να στηρίξει το έργο του 

Πανεπιστημίου, μέσω χρηματοδότησης ύψους €150.000. «Η 

παιδεία», ανέφερε, «ήταν πάντα βασικός πυλώνας της εταιρι-

κής κοινωνικής μας ευθύνης και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 

και περήφανοι με τη σημερινή υπογραφή». Ο κ. Λούης εξέ-

φρασε τα θερμά του συγχαρητήρια προς το νέο Κοσμήτορα 

της Ιατρικής Σχολής, Δρ Γεράσιμο Φιλιππάτο, και ευχήθηκε 

κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του. 

Ο Δρ Φιλιππάτος, (MD, FESC, FHFA, FACC, FCCP) είναι Κα-

θηγητής Καρδιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Πα-

τρών στην Ελλάδα και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή 

του με άριστα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. Συνέχισε την κλινική του εκπαίδευση στην παθο-

λογία, την καρδιολογία, την εντατική θεραπεία, την καρδια-

κή ανεπάρκεια και τη μεταμόσχευση καρδιάς στην Αθήνα, 

στο Σικάγο (ΗΠΑ) και στο Cambridge (Ηνωμένο Βασίλειο). 

Μεταξύ άλλων διακρίσεων, βρίσκεται στη λίστα των Highly 

Cited Researchers του Thomson Reuters. [H-index - Scopus: 

68, Web of Science: 58, Google Scholar: 84] και είναι μέ-

λος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, τέως 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρ-

κειας και επίτιμο Μέλος πολλών Καρδιολογικών Εταιρειών, 

όπως της Γαλλικής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Ρουμανι-

κής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ουγγρικής Καρδιακής 

Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο κάτοχος της Μερικής Έδρας 

Eurobank Cyprus θα είναι ο εκάστοτε Κοσμήτορας της Ια-

τρικής Σχολής. 

Επώνυμη Μερική Έδρα «Eurobank Cyprus Ltd»  
στην Ιατρική Σχολή 

Το έργο τέχνης «Κυπριακή Μέρα» της ζωγράφου Ρέας Αθανα-

σιάδου-Bailey κοσμεί, από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, 

το Κτήριο ΧΩΔ02 του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου στην πα-

ρουσία της ίδιας πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση. 

Πρόκειται για έργο τέχνης που, κατά την ίδια τη ζωγράφο, 

έχει τη δική του αύρα, δίνει το δικό του μήνυμα, έρχεται από 

τον ιδεατό κόσμο και ζει την ελευθερία της εναρμόνισης με 

το θείο. «Κληροδοτώ αυτό το έργο που φέρει το πνευματικό 

χρώμα μιας Κυπριακής Μέρας, στο Πανεπιστήμιο της χώρας 

μου», είπε η Ρέα Αθανασιάδου-Bailey, κατά την εκδήλωση 

υπογραφής του κληροδοτήματος προς το Πανεπιστήμιο, ευχό-

μενη να εμπνέει όσους το βιώνουν καθημερινά και να ενερ-

γοποιεί τα όνειρά τους, «για τα παιδιά που είναι εδώ τώρα κι 

αυτά που θα έρθουν στο μέλλον». Η εικαστικός ευχαρίστησε 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ειδικά τον Πρύτανη για την ευκαι-

ρία που της δόθηκε να κοσμεί ένα έργο της το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και ευχήθηκε στο χώρο που προάγει πολιτισμό, να 

υπάρξει σύντομα και ένα Τμήμα Καλών Τεχνών.

Ο πίνακας «Κυπριακή Μέρα» της Ρέας Αθανασιάδου – 
Bailey δωρεά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Νέα δωρεά προς το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου έκανε το ίδρυμα 

Sylvia Ioannou Foundation, αυτή 

τη φορά με σκοπό την ίδρυση και 

χρηματοδότηση Έδρας στον τομέα 

των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών 

Επιστημών. Για τη χρηματοδότησή 

της, το Sylvia Ioannou Foundation 

θα προσφέρει συνολικά το ποσόν 

του ενός εκατομμυρίου επτακo-

σίων σαράντα χιλιάδων ευρώ 

(1.740.000), για περίοδο είκοσι 

ετών. Η τελετή υπογραφής της 

συμφωνίας δωρεάς πραγματο-

ποιήθηκε την Πέμπτη 23 Νοεμ-

βρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. 

Η Έδρα θα φέρει τον τίτλο «Έδρα 

Σύλβιας Ιωάννου στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες» 

και θα ανήκει στη Φιλοσοφική Σχολή. Σκοπός της είναι η δη-

μιουργία διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος (επιπέ-

δου Master και Διδακτορικού) και η παραγωγή ερευνητικού 

έργου στον τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Όπως ανέφερε η Διευθύντρια του Ιδρύματος Άρτεμις Σκούτα-

ρη, «ελπίζουμε ότι η Έδρα Σύλβιας 

Ιωάννου στις Ψηφιακές Ανθρωπι-

στικές Επιστήμες, γεφυρώνοντας 

την παραδοσιακή ακαδημαϊκή 

γνώση με τις νέες τεχνολογίες, 

θα αποτελέσει φυτώριο νέων 

ερευνητών που θα προωθήσουν, 

με τη σειρά τους, τον κυπριακό 

πολιτισμό».

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Μάνθος Μαυρομ-

μάτης εξέφρασε τη βαθειά ευ-

γνωμοσύνη του Πανεπιστημίου 

Κύπρου προς το Sylvia Ioannou 

Foundation, καθώς και προς την 

ίδια την Σύλβια Ιωάννου, για την 

αμέριστη και διαχρονική συμπα-

ράστασή τους. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνστα-

ντίνος Χριστοφίδης, κατά τον χαιρετισμό του, τόνισε πως οι 

Ψηφιακές Επιστήμες έρχονται για να διατηρήσουν ζωντανή τη 

μνήμη, να διαφυλάξουν την ιστορία και να διασώσουν πολύ-

τιμο υλικό. 

Νέα δωρεά του Ιδρύματος Sylvia Ioannou Foundation

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 2η Ετήσια 

Διάλεξη της Συνεργατικής Κυπριακής 

Τράπεζας, η οποία φέτος εντασσόταν στο 

πλαίσιο των 80 χρόνων από την ίδρυση 

της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε την 

Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017, σε συνερ-

γασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με 

ομιλητή τον Καθηγητή Γλωσσολογίας, Γε-

ώργιο Μπαμπινιώτη.  

Στην ομιλία του ο Καθηγητής Μπαμπινιώ-

της ανέφερε ότι σε μια διαδρομή 40 αιώ-

νων η ελληνική ως ζωντανή — εν χρήσει 

πάντοτε — προφορική και γραπτή γλώσ-

σα διατήρησε, μετέβαλε και ανανέωσε 

το λεξιλόγιο και τη γραμματικοσυντακτική 

της δομή σύμφωνα με τις εκάστοτε ανά-

γκες των ομιλητών της. Ο ελληνικός πο-

λιτισμός, ένας κατεξοχήν «πολιτισμός τού 

γραπτού λόγου», στηρίχθηκε, διασώθηκε, 

μεταδόθηκε και αναπτύχθηκε μέσα από 

γραπτά κείμενα και χρειάστηκε διαχρονικά 

να αναπτύξει την τέχνη του γραπτού λόγου 

σε όλα τα στάδια της ιστορικής διαδρομής 

του. «Η επί 20 αιώνες διπλή των Ελλή-

νων γλωσσική παράδοση — προφορική 

και γραπτή, λόγια και δημώδης— υπήρξε 

‘πηγή ευλογίας’ για την ελληνική γλώσσα, 

αφού επί 20 αιώνες ευτύχησε να αρδεύ-

εται από δύο γλωσσικά ποτάμια, τη λόγια 

και τη δημώδη γλωσσική παράδοση, πα-

ραμένοντας μία γλώσσα με δύο μορφές», 

πρόσθεσε. «Μια γλώσσα όπως η ελληνι-

κή, όχι μόνο η ίδια η σύλληψη της υφής 

της, αλλά η όλη μελέτη της και πολύ περισ-

σότερο η διδασκαλία της ελληνικής πρέπει 

να συμπεριλαμβάνει και τη διαχρονική της 

διάσταση», κατέληξε ο κ. Μπαμπινιώτης. 

Εκ μέρους της Συνεργατικής Κυπριακής 

Τράπεζας, χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντι-

πρόεδρος της Επιτροπείας της Συνεργατι-

κής Κυπριακής Τράπεζας, Λάμπρος Πιερή.

Μετά το πέρας της ομιλίας του Γιώργου 

Μπαμπινιώτη, ακολούθησαν σύντομες 

εισηγήσεις από ειδικούς Γλωσσολόγους 

για την κυπριακή διάλεκτο. Τοποθετήθη-

καν σε διάφορα θέματα οι γλωσσολόγοι 

Γεώργιος Γεωργίου, Λεωνίδας Γαλάζης, 

Μαριλένα Καρυολαίμου, Σπύρος Αρμο-

στής και Γιώργος Μικρός.

2η Ετήσια Διάλεξη της Συνεργ. Κυπριακής Τράπεζας 
Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
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Η ψηφιακή εποχή θα πρέπει να έχει ανθρωποκεντρικό 

χαρακτήρα 

Τον εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κ. 

Rumen Radev είχε την τιμή να φιλοξενήσει το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 σε ανοιχτή για το κοινό 

διάλεξη. Ο Προέδρος της Βουλγαρίας μίλησε με θέμα «Europe 

on the way towards the digital future» και ανακοίνωσε τη δω-

ρεά της προτομής του εφευρέτη του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

John Atanasoff, έργο του Georgi Donov, στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, το οποίο θα κοσμήσει την Οδό των Επιστημών στην 

Πανεπιστημιούπολη. 

Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η 

εκπαίδευση είναι παγκόσμια ένα παγκόσμιο αγαθό και αποτε-

λεί εργαλείο που συνδέει τους ανθρώπους διεθνώς. «Ζούμε 

σε έναν κόσμο αβέβαιο, βίαιο και ανταγωνιστικό και οφείλου-

με να είμαστε ενωμένοι» σημείωσε, προσθέτοντας ότι η ψηφι-

ακή μας ικανότητα να είμαστε σε συνεχή επαφή είναι άκρως 

σημαντική, όπως σημαντική είναι και η ελεύθερη διακίνηση 

δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Rumen Radev 

έδωσε έμφαση στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που πρέ-

πει να έχει η ψηφιακή εποχή και αυτό είναι η πρόκληση για τη 

νέα γενιά. «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τον ανθρώπινο πα-

ράγοντα. Η γενιά μου κλήθηκε να δημιουργήσει προγράμματα 

υπολογιστών ως κάτι το καινούριο, η σημερινή γενιά καλείται 

να δημιουργήσει προγράμματα, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη 

το ανθρώπινο στοιχείο» συνέχισε. Όσον αφορά τη διακίνηση 

μεγάλου όγκου πληροφορίας ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας 

θεώρησε αναγκαίο να βρεθεί ένας τρόπος για να μετατραπεί 

αφενός η πληροφορία σε γνώση και αφετέρου να δημιουργη-

θούν κριτήρια, στη βάση των οποίων θα γίνεται η διάκριση της 

πραγματικής από την ψευδή πληροφόρηση. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνστα-

ντίνος Χριστοφίδης ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο της Δη-

μοκρατίας της Βουλγαρίας για τη δωρεά του γλυπτού του πρω-

τοπόρου Φυσικού John Atanasoff, το οποίο θα βρίσκεται στην 

Οδό των Επιστημών, «ένα μονοπάτι διάδρασης, επικοινωνίας 

και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ Κυπρίων και ξένων φοιτητών 

και ερευνητών που δημιουργείται στην Πανεπιστημιούπολη». 

Η συζήτηση που ακολούθησε με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, 

φοιτητών και παρευρισκομένων επικεντρώθηκε στην προστα-

σία προσωπικών δεδομένων, στην ποιότητα και τον όγκο της 

ψηφιακής πληροφορίας που είναι διαθέσιμη και στην ανθρώ-

πινη νοημοσύνη, την ίδια τη σοφία του ανθρώπου, η οποία δεν 

είναι, μέχρι στιγμής, εφικτό να αντικατασταθεί από τα μηχα-

νήματα. 

Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας στο Π.Κ.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 

06/12/2017, η ημερίδα δράσης κατά 

του καπνίσματος με τίτλο «Σχολείο χω-

ρίς καπνό», στην οποία συμμετείχαν το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού και η χορηγός 

εταιρεία Eurolife. H ημερίδα πραγματο-

ποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη και 

παρευρέθηκαν διευθυντές, σύμβουλοι 

καθηγητές και μαθητές της Μέσης Γε-

νικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελ-

ματικής Εκπαίδευσης, καθώς και εκ-

πρόσωποι του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

του Υπουργείου Υγείας και της εταιρεί-

ας Eurolife. Μετά από ένα ενδιαφέρον 

πρόγραμμα με ομιλίες για το κάπνισμα 

και τους μύθους γύρω από αυτό, μα-

θητές και καθηγητές είχαν την ευκαιρία 

να συμμετέχουν σε εργαστήρια με το 

καινοτόμο διαδικτυακό πρόγραμμα δια-

κοπής του καπνίσματος, Flexiquit.com, 

το οποίο τίθεται σε εφαρμογή υπό την 

εποπτεία της Δρ Μαρίας Καρεκλά και 

του εργαστηρίου της ACThealthy. Επι-

πρόσθετα είχαν την ευκαιρία να μιλή-

σουν για θέματα γύρω από το κάπνισμα, 

αλλά και να τους γίνουν μετρήσεις, με 

ειδικούς μετρητές, του μονοξειδίου του 

άνθρακα, το οποίο υπάρχει στον οργα-

νισμό των καπνιστών. Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί ότι η μεταπτυχιακή φοιτήτρια 

του Εφαρμοσμένου Προγράμματος της 

Σχολικής Ψυχολογίας, Θεοφάνους Άρ-

τεμις, έλαβε υποτροφία από τον Οργανι-

σμό Νεολαίας Κύπρου, για την εκπόνη-

ση έρευνας για το πρόγραμμα Flexiquit.

com, στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Φοιτητές σε Δράση», που διοργανώνει, 

για πρώτη φορά φέτος, ο Οργανισμός.

Σχολείο χωρίς καπνό
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δήμος 

Αγλαντζιάς ενώνουν τις δυνάμεις τους 

μαζί με άλλους εταίρους από 7 ευρωπα-

ϊκές χώρες για υλοποίηση ενός πρωτο-

ποριακού ερευνητικού έργου με στόχο 

την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών για 

την υβριδική αποθήκευση και τη δημι-

ουργία πρότυπου Κέντρου Ανανεώσι-

μων Πηγών Ενέργειας στην καρδιά της 

Αγλαντζιάς. Το ερευνητικό πρόγραμμα 

με το ακρώνυμο “HYBUILD” έχει χρη-

ματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020». Σε αυτό συμμετέχουν φορείς 

από 8 ευρωπαϊκές χώρες: Ισπανία, 

Ιταλία, Αυστρία, Γαλλία, Γερμάνια, Τσε-

χία, Ελλάδα και Κύπρο. Από την Κύπρο 

συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου και ο Δήμος Αγλαντζιάς. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έρ-

γου ανέρχεται σε €5.995.840, από τα 

οποία ποσό ύψους €364.375 αφορά 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Δήμο 

Αγλαντζιάς. 

Το έργο με συνολική διάρκεια 4 ετών, 

ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2017 και θα 

αναπτύξει δύο καινοτόμες ιδέες για την 

υβριδική ηλεκτρική και θερμική αποθή-

κευση της ενέργειας: μία για το μεσογει-

ακό κλίμα, που προορίζεται κυρίως για 

την παροχή ψύξης, και μία για το ηπει-

ρωτικό κλίμα, που προορίζεται κυρίως 

για τη θέρμανση και την παραγωγή ζε-

στού νερού. Οι διαμορφώσεις αυτές θα 

επιτρέψουν την επίτευξη εξοικονόμησης 

ενέργειας που θα κυμαίνεται από 20% 

έως 40%, σε ετήσια βάση, τόσο στο με-

σογειακό όσο και στο ηπειρωτικό κλίμα. 

Οι κυριότεροι στόχοι του έργου είναι 

η ανάπτυξη καινοτόμων υβριδικών 

μονάδων αποθήκευσης, η εφαρμογή 

έξυπνων μικρό-δικτύων παράλληλα 

με υβριδικές μονάδες αποθήκευσης 

σε υφιστάμενες οικοδομές χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης, η συλλογή 

μετρήσεων και η ανάλυση αποτελε-

σμάτων, και η ενημέρωση του κοινού 

για εφαρμογές σύγχρονων μεθόδων 

εξοικονόμησης ενέργειας. Οι υβριδικές 

αποθήκες του HYBUILD θα χρησιμοποι-

ηθούν για την αναβάθμιση των εγκατα-

στάσεων σε υφιστάμενα κτίρια σε τρεις 

διαφορετικές τοποθεσίες επίδειξης. 

Δημιουργία πρότυπου και  

πολυλειτουργικού  Κέντρου στον 

πυρήνα της Αγλαντζιάς 

Μια εκ των εφαρμογών που θα υλοποι-

ηθούν στο πλαίσιο του Έργου HYBUILD 

είναι η δημιουργία πρότυπου και πολυ-

λειτουργικού Κέντρου στον πυρήνα της 

Αγλαντζιάς. 

Ως μελέτη περίπτωσης έχει προκαταρ-

τικά προταθεί το διατηρητέο κτίριο (πα-

ντοπωλείο) που βρίσκεται στην πλατεία 

της Αγλαντζιάς με στόχο τη διαμόρφω-

σή του σε ένα ζωτικό χώρο που να φι-

λοξενεί διάφορες δραστηριότητες των 

δημοτών και επισκεπτών. Το αποτέλε-

σμα του όλου εγχειρήματος είναι ο πα-

ραδοσιακός αστικός πυρήνας να αποτε-

λέσει πόλο κοινωνικής συναναστροφής 

και δημιουργικής απασχόλησης. 

Το κτίριο θα στεγάζει μόνιμη ψηφιακή 

έκθεση τεχνολογιών ανανεώσιμων πη-

γών ενέργειας και υποστηρικτικού εξο-

πλισμού, και θα λειτουργεί ως χώρος 

ενημέρωσης της κοινωνίας για θέματα 

σχετικά με τη βελτίωση της ενεργεια-

κής εξοικονόμησης στην καθημερινή 

οικιακή πρακτική και, συνακόλουθα, τις 

χαμηλές εκπομπές του άνθρακα στο πε-

ριβάλλον. 

Ο πολυλειτουργικός αυτός χώρος θα 

φιλοξενεί επίσης εκδηλώσεις, σεμι-

νάρια, καλλιτεχνικές παραστάσεις κ.ά. 

Παράλληλα θα λειτουργεί ως αναγνω-

στήριο και ψηφιακή βιβλιοθήκη για τους 

δημότες και τους φοιτητές. 

Το όλο έργο αποσκοπεί στη διατήρηση 

του συνόλου της πολιτιστικής κληρονο-

μιάς τόσο για την εγγενή αξία της, όσο 

και για τη δυναμική που εμπεριέχει, 

ώστε η σωστή αξιοποίησή της να συμ-

βάλει στην αναζωογόνηση της περιοχής. 

Ευρύτερα οφέλη συνεργασίας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου με τον Δήμο 

Αγλαντζιάς 

Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου με τo Δήμο Αγλαντζιάς βασίζεται 

στην ολοκληρωμένη προσέγγιση και 

εφαρμογή της ανάπτυξης καινοτόμων 

υβριδικών μονάδων αποθήκευσης 

και έξυπνων συστημάτων διαχείρισης 

ενέργειας, με στόχο τόσο την ενημέ-

ρωση του κοινού για εφαρμογές σύγ-

χρονων μεθόδων εξοικονόμησης ενέρ-

γειας όσο και την αναζωογόνηση της 

περιοχής. H λειτουργική αξιοποίηση του 

χώρου με τη δημιουργία ενός πρότυπου 

κέντρου υψηλών προδιαγραφών στο-

χεύει στην προσέλκυση ατόμων όλων 

των ηλικιών, αλλά ιδιαιτέρα των νέων. 

Η εναρκτήρια συνάντηση για το πρωτο-

ποριακό αυτό έργο πραγματοποιήθηκε 

στις  18 και 19 Οκτωβρίου 2017, στις 

Βρυξέλλες, κατά την οποία οι 8 εταίροι 

αποφάσισαν για τη διάρκεια του τετρα-

ετούς προγράμματος. Το έργο συνάδει 

με τους ευρύτερους στόχους της ΕΕ για 

την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα οδη-

γήσουν στις χαμηλές εκπομπές του άν-

θρακα και ταυτόχρονα θα βελτιώσουν 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ενερ-

γειακή αποδοτικότητα, εκμηδενίζοντας 

τυχόν απώλειες και αχρείαστη σπατάλη 

πόρων. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δήμος Αγλαντζιάς 
ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση του 
έργου “HYBUILD” 
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Στα σκαριά βρίσκεται η πρώτη φάση 

ενός φιλόδοξου έργου προς όφελος 

των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, που διαμένουν στο Γέρι αλλά και 

των δημοτών της περιοχής. Πρόκειται 

για το ενιαίο δίκτυο ποδηλατοδρόμου 

που θα συνδέει την Πανεπιστημιούπολη 

με τον Δήμο Γερίου. Για την υλοποίηση 

του έργου υποβλήθηκε αίτηση για χρη-

ματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρ-

θρωτικά Ταμεία. 

Ο πρύτανης του Πανεπιστήμιου Κύπρου 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Δή-

μαρχος του Γερίου Νεόφυτος Παπαλα-

ζάρου υπέγραψαν τη Δευτέρα 20 Νοεμ-

βρίου 2017, Μνημόνιο Συνεργασίας, το 

οποίο προνοεί, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

1. Τη διεξαγωγή μελέτης για την προ-

στασία της πανίδας και της χλωρίδας 

του ποταμού Αλμυρού. Τη μελέτη θα εκ-

πονήσει το Τμήμα Βιολογικών Επιστη-

μών του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα 

χρηματοδοτήσει ο Δήμος Γερίου, αφού 

εξασφαλιστούν οι σχετικές άδειες από 

τις αρμόδιες αρχές. 

2. Την παροχή συμβουλευτικών υπη-

ρεσιών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

προς το Δήμο Γερίου για την ανάπτυξη 

της Λαϊκής Γειτονιάς και του Εκπαιδευτι-

κού Πάρκου στο Γέρι. 

3. Την προσφορά εκ μέρους του Δήμου 

Γερίου χρηματικής υποτροφίας ύψους 

€5.000 και την κάλυψη των διδάκτρων 

για τις μεταπτυχιακές σπουδές φοιτητή, 

του οποίου η διατριβή θα αφορά τη με-

λέτη των ίγνων. Πρόκειται για ένα είδος 

υπόγειου μανιταριού - τρούφας, που ευ-

δοκιμεί στην περιοχή Γερίου. 

4. Την προώθηση κοινών προγραμμά-

των, μελετών και ερευνών για την κατα-

νόηση και αντιμετώπιση προβλημάτων 

σε τομείς που ενδιαφέρουν το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου και τον Δήμο Γερίου, την 

από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από 

το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους 

φορείς χρηματοδότησης έρευνας, την 

ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία 

με άλλα αρμόδια επιστημονικά φόρα 

σε θέματα συγκοινωνιών, έργων και 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την ανταλ-

λαγή πληροφοριών και δεδομένων με-

ταξύ των συμβαλλομένων μερών, την 

προσφορά εκπαίδευσης από το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου σε στελέχη του Δήμου 

Γερίου και την προσφορά πρακτικής 

εξάσκησης από τον Δήμο Γερίου σε φοι-

τητές του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Πολύ σημαντική και επωφελής για την 

πρόληψη της μετάδοσης του HIV, του ιού 

που προκαλεί το AIDS, ιδιαίτερα σε χρή-

στες ψυχοτρόπων ουσιών που προκα-

λούν εξάρτηση, θεωρείται η συμφωνία 

που υπογράφηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 

2017 μεταξύ της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και του Εθνικού 

Ινστιτούτου Ανάπτυξης και Έρευνας στη 

Νέα Υόρκη (National Development and 

Research Institutes-NDRI). Το NDRI εί-

ναι μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα 

που δραστηριοποιείται από το 1967 και 

διεξάγει έρευνες στις ΗΠΑ και παγκο-

σμίως. Χρηματοδοτείται από τα Εθνικά 

Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ και συγκε-

κριμένα από το Εθνικό Ινστιτούτο Κατά-

χρησης Ουσιών. 

Η συμφωνία προνοεί την υλοποίηση 

ερευνητικού προγράμματος στην Ιατρι-

κή Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου 

υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Κα-

θηγητή Επιδημιολογίας και Δημόσιας 

Υγείας, Γιώργου Νικολόπουλου. Η συ-

νολική χρηματοδότηση ανέρχεται στο 

ποσό των US$76.000 για ένα έτος 

και η έρευνα θα αφορά στη λεπτομε-

ρή, δευτερογενή ανάλυση δεδομένων, 

με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και 

τη βελτίωση μίας σύγχρονης μεθόδου 

πρόληψης του ιού HIV, κυρίως σε χρή-

στες ψυχοτρόπων ουσιών.

Ο Δρ Νικολόπουλος διεξήγαγε τα προ-

ηγούμενα χρόνια έρευνα πεδίου στην 

Αθήνα, η οποία, με τη χρήση νέων δι-

αγνωστικών τεχνολογιών και μεθόδων 

διείσδυσης στα δίκτυα κινδύνου ατό-

μων που έκαναν χρήση ψυχοτρόπων 

ουσιών, ανέδειξε έναν νέο και ασφαλή 

τρόπο πρώιμης διάγνωσης του HIV και 

έγκαιρης θεραπείας των ατόμων που 

μολύνονται. Σε συνέχεια αυτών των 

προσπαθειών και πλαισιωμένος από 

μία καταρτισμένη ερευνητική ομάδα, 

ο Δρ Νικολόπουλος θα συνεχίσει την 

επιστημονική του μελέτη πάνω σε αυτό 

το θέμα στην Ιατρική Σχολή του Πανε-

πιστημίου Κύπρου. Οι αναλύσεις των 

δεδομένων αναμένεται να ρίξουν πε-

ρισσότερο φως σε διάφορες πτυχές της 

συγκεκριμένης μεθόδου πρόληψης του 

ιού HIV, μεγιστοποιώντας τις πιθανότη-

τες επιτυχίας της. Σημειώνεται ότι ο Δρ 

Νικολόπουλος συμμετέχει, εκ μέρους 

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, και ως συνερευνητής σε πρό-

ταση που βασίζεται σε αυτή τη μέθοδο 

και η οποία υποβλήθηκε πρόσφατα στα 

Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ προ-

κειμένου να εξασφαλιστεί χρηματοδό-

τηση για την υλοποίηση τυχαιοποιημέ-

νης κλινικής δοκιμής πρόληψης της HIV 

λοίμωξης στον γενικό πληθυσμό περιο-

χών με μεγάλη εξάπλωση του ιού HIV. 

Ποδηλατόδρομος  
θα ενώνει την Πανεπιστημιούπολη με το Γέρι 

Σημαντική συμφωνία της Ιατρικής Σχολής με το Εθνικό 
Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Έρευνας των ΗΠΑ

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 57o, Μάρτιος 2018 23



Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής του Σχολής του Πανεπι-

στημίου Κύπρου αναγορεύθηκε, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 

2017, ο διεθνώς καταξιωμένος Κύπριος επιστήμονας Κύ-

προς Νικολαΐδης. 

Ο Νικόλας Διέτης, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής, εξήρε 

το έργο του τιμώμενου. Μίλησε για τη ζωή και την πορεία στην 

ιατρική του Κύπρου Νικολαΐδη και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι 

είναι ο θεμελιωτής της εμβρυικής ιατρικής, θεωρείται ο «πα-

τέρας» της αυχενικής διαφάνειας, που συντελεί στον πρώιμο 

εντοπισμό των γενετικών μεταλλάξεων, οι οποίες σχετίζονται 

με το Σύνδρομο Down. Ο καταξιωμένος επιστήμονας είναι 

πρωτοπόρος στην έρευνα και τις εφαρμογές της εξέτασης 

Cell Free DNA testing για τον εντοπισμό χρωμοσωματικών 

ανωμαλιών στο περιφερικό αίμα της γυναίκας. Με την πρω-

τοποριακή του έρευνα στην προληπτική αντιμετώπιση των 

γεννητικών εμβρυικών ανωμαλιών και επιπλοκών της κύησης 

καθιέρωσε διεθνώς αναγνωρισμένες διαγνωστικές και θερα-

πευτικές μεθόδους στην εμβρυομητρική ιατρική και δημιούρ-

γησε ένα ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμβρυικής 

ιατρικής, με αποτέλεσμα το King’s College Hospital να γίνει 

ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα Εμβρυικής Ιατρικής με χιλιά-

δες επισκέπτες ιατρούς.

Στην αντιφώνησή του ο Δρ Νικολαΐδης ευχαρίστησε τις Αρχές 

του Πανεπιστημίου Κύπρου για την τιμή να τον αναγορεύσουν 

ως τον πρώτο Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής, για την 

οποία ευχήθηκε κάθε καλό στη συνέχειά της: «Δέχομαι την 

τιμή σαν νέα πρόκληση και σαν έκφραση αγάπης σε όσους 

γιατρούς του κόσμου έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην υπη-

ρεσία των γυναικών, στους γιατρούς αυτούς οι οποίοι δεν 

συμβιβάζονται με την τρομακτική πραγματικότητα πως κάθε 

λεπτό κάπου στον κόσμο πεθαίνει μια γυναίκα ως αποτέλεσμα 

της κύησης και του τοκετού, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία αυτών 

των θανάτων μπορούν να αποφευχθούν. Στους γιατρούς που 

έχουν αφιερώσει τη ζωή τους ενάντια στην περιγεννητική 

θνησιμότητα, στους γιατρούς που εργάζονται για να ελαττώ-

σουν τους θανάτους από τον πρόωρο τοκετό και τις διάφορες 

άλλες εμβρυικές ανωμαλίες». 

Χρέη τελετάρχη ανέλαβε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ενώ το ψήφι-

σμα ανέγνωσε ο Μεταβατικός Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχο-

λής, Καθηγητής Νικόλαος Παυλίδης. Η Τελετή Αναγόρευσης 

πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Νίκος Κ. Σιακόλας» στο 

Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ).

Ο θεμελιωτής της εμβρυϊκής ιατρικής Δρ Κύπρος 
Νικολαΐδης αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας της 
Ιατρικής Σχολής

Πανεπιστήμιο Κύπρου και Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων επισφράγισαν τη 
συνεργασία τους

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Μεταφορών, Επι-

κοινωνιών και Έργων επισφράγισαν τη στενή συνεργασία 

τους στους τομείς της Τεχνολογίας, της Επιστήμης, της Έρευ-

νας και της Εκπαίδευσης. Το σχετικό Μνημόνιο υπεγράφη την 

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017, εκ μέρους του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου, από τον Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστο-

φίδη και, εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνι-

ών και Έργων, από τον Υπουργό Μάριο Δημητριάδη. 

Ο Υπουργός εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για την 

υπογραφή του Μνημονίου, σημειώνοντας ότι η επίσημη συνερ-

γασία του Υπουργείου με το Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκίνησε το 

2013: το πρώτο Μνημόνιο Συνεργασίας είχε υπογράψει ο αεί-

μνηστος Υπουργός Τάσος Μητσόπουλος. Ο Μάριος Δημητριά-

δης, αφού υπενθύμισε ότι πρόσφατα προηγήθηκε συνεργασία 

μεταξύ του Υπουργείου και του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη 

δημιουργία Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας 

στη Λάρνακα, ανακοίνωσε την απόφαση της κυβέρνησης και 

του Υπουργείου του να προσφέρουν χρηματική χορηγία ύψους 

70.000€ για να βοηθήσουν στην έναρξη λειτουργίας της Σχο-

λής και προς το σκοπό αυτό θα καταθέσει σύντομα σχετική 

πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο. 
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Στην υψηλότερη θέση στις προτιμήσεις 

εργοδοτών βρίσκεται το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, μεταξύ των τριών δημόσιων 

και των πέντε ιδιωτικών Κυπριακών 

Πανεπιστημίων, σύμφωνα με μέτρηση 

με τη μέθοδο της δημοσκόπησης. 

 Όπως δημοσίευσε, τη Δευτέρα 9 Οκτω-

βρίου 2017, η διαδικτυακή εφημερίδα 

StockWatch, κατόπιν δημοσκόπησης σε 

συνεργασία με την RAI Consultants, το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρείται ως το 

πιο αξιόπιστο Πανεπιστήμιο και βρίσκε-

ται πρώτο στις προτιμήσεις 740 εργο-

δοτών. Οι βαθμολογίες βασίστηκαν σε 

δύο ερωτήματα: πόσο αξιόπιστο είναι 

το πανεπιστήμιο και κατά πόσο θα το 

σύστηναν.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

έλαβε βαθμολογία 8,7 από τα 10: 8,6 

για την αξιοπιστία του και 8,8 στο ερώ-

τημα εάν οι εργοδότες θα το σύστηναν. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται 

για την πιο υψηλή μέτρηση αξιοπιστίας 

μεταξύ όλων των οργανισμών που πε-

ριλαμβάνονται στις έρευνες που πραγ-

ματοποιεί την τελευταία πενταετία η 

StockWatch και είναι η δεύτερη παρό-

μοια μέτρηση που δημοσιεύει. 

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη μεταξύ 5 

και 21 Σεπτεμβρίου 2017 με τηλεφω-

νικές συνεντεύξεις, ήταν παγκύπρια σε 

αστικές και αγροτικές περιοχές και οι 

ερωτηθέντες ήταν άντρες και γυναίκες 

18 ετών και άνω. Η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε ήταν  η τυχαία πολυστα-

διακή στρωματοποιημένη δειγματολη-

ψία. Ανάμεσα στις 740 επιχειρήσεις, 

250 ήταν από τον τομέα υπηρεσιών, 

250 από το λιανικό εμπόριο, 120 από 

τις κατασκευές και 120 από τη βιομη-

χανία. 

Σημειώνεται, ότι, σύμφωνα με τα απο-

τελέσματα έρευνας που διεξήγαγε το 

Νοέμβριο του 2015 το Γραφείο Απο-

φοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, το 

ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων 

του ΠΚ στην απασχόληση είναι υψηλό. 

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των απο-

φοίτων του (76,1%) εργοδοτείται με το 

καθεστώς της πλήρους απασχόλησης. 

Αξιόλογο είναι επίσης το γεγονός ότι 

το 76,5% των ερωτηθέντων δηλώνουν 

ότι κατέχουν εργασιακή θέση που είναι 

σχετική με τις σπουδές τους. 

Το Γραφείο Αποφοίτων συνεργάστηκε στο πλαίσιο των πολι-

τιστικών του δράσεων με την ομάδα Dromocόsmicas για να 

παρουσιάσει το έργο «Vagor & Bellavita». Πρόκειται για μια 

παράσταση αφιέρωμα στον βωβό κινηματογράφο για μικρά 

και μεγάλα παιδιά.

Η ομάδα Dromocόsmicas χρησιμοποιώντας στοιχεία από το 

θέατρο-τσίρκο, το σωματικό θέατρο και την τέχνη του κλόουν, 

αφηγήθηκε ένα διαχρονικό παραμύθι για τη δύναμη της φιλί-

ας, της αλληλεγγύης και για τη σημασία του να μένουμε πιστοί 

στα όνειρά μας.

Το πρωτότυπο αυτό έργο παρουσιάστηκε σε μια sold out 

παράσταση στην ανοικτή πλατεία του Κέντρου Κοινωνικών 

Δραστηριοτήτων στις 14 Οκτωβρίου 2018 και έτυχε μεγάλης 

αποδοχής από ενήλικες και παιδιά. 

Οι Dromocόsmicas είναι ένας πλανόδιος θίασος που δημι-

ουργήθηκε το 2009 και απαρτίζεται 

από τους Byron Skouris και Camilla 

Bombardini. Στόχος της ομάδας είναι 

κάνει γνωστό το θέατρο δρόμου ως φο-

ρέα πολιτισμού και τρόπου ζωής. Μέσα 

από τα ταξίδια τους στην Ευρώπη και τη 

Λατινική Αμερική, και την επαφή και τη 

συνεργασία με άλλες παρόμοιες ομά-

δες, οι Dromocόsmicas βρίσκονται σε 

μία διαρκή έρευνα και αναζήτηση τεχνι-

κών που αφορούν στην τέχνη των κλό-

ουν και την Commedia dell’ Arte. Έχουν 

γίνει εισηγητές βιωματικών σεμιναρίων 

σε διάφορες χώρες του κόσμου με θέ-

ματα σχετικά με το θέατρο δρόμου, την 

Commedia dell’Arte, το σωματικό θέατρο και το θέατρο-τσίρ-

κο για παιδιά.

Πρώτοι στις προτιμήσεις εργοδοτών οι απόφοιτοι του 
Πανεπιστημίου Κύπρου

Θέατρο δρόμου από τους Dromocόsmicas
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Έπειτα από έναν διετή κύκλο παραστά-

σεων στην Αθήνα, με εκτενή περιοδεία 

στην Ελλάδα και μετακλήσεις στο Λον-

δίνο, το Παρίσι και το Μιλάνο, η Χριστίνα 

Μαξούρη φόρεσε ξανά τα «Δανεικά Πα-

πούτσια» της για μια μόνο παράσταση 

στο θέατρο Δέντρο στη Λευκωσία.

Η Χριστίνα Μαξούρη, μια σπουδαία 

φωνή και ανερχόμενη ηθοποιός της 

ελληνικής θεατρικής σκηνής, «δανεί-

στηκε» παλιές και νέες μελωδίες και τις 

ερμήνευσε a cappella με κείμενα των 

Χατζιδάκι, Ελύτη, Λειβαδίτη, Περεσιάδη, 

Σαίξπηρ κ.ά., παίζοντας ενίοτε μεταλλό-

φωνο, κλαρινέτο ή μπαγλαμαδάκι και 

καταργώντας έτσι ουσιαστικά το χώρο 

μεταξύ κοινού κι ερμηνευτή. 

Απόσπασμα κριτικής της Καθηγήτριας 

Ελένης Φτιάκα στο περιοδικό Άνευ 

για την παράσταση: 

Ήμουνα ανήσυχη και κουρασμένη το 

βράδυ της Δευτέρας, αλλά η Χριστίνα 

κατάφερε να με ηρεμήσει.  Όχι μόνο 

γιατί απόλαυσα την παράσταση αυτή 

καθαυτή, αλλά γιατί καθόμουν και την 

έβλεπα και αναλογιζόμουν: Τι ευλογία 

για μια χώρα να έχει τέτοια νέα παιδιά!  

Τι κεφάλαιο!  Σκεφτείτε!  Το 2013 θα 

μπορούσε η Χριστίνα να τα έχει διπλώ-

σει, να έχει παραιτηθεί, να έχει συμβι-

βαστεί, να έχει ξενιτευτεί!  Δεν έκανε 

τίποτε από όλα αυτά!  Έμεινε στη βάση 

της, την Αθήνα, στην οποία λίγο - πολύ 

μας τόπε, το πράγμα δύσκολα παλεύε-

ται, και έκανε κάτι που λίγοι θα τολμού-

σαν:  μια αντισυμβατική παράσταση, 

η οποία ενώνει!  Ενώνει διαφορετικά 

στυλ μουσικής, ενώνει διαφορετικές 

εποχές, διαφορετικές ιδεολογίες, δια-

φορετικές χώρες, διαφορετικές γλώσ-

σες, διαφορετικά μουσικά όργανα, όλα 

υπέροχα, όλα σε ένα!  Η ίδια εκτίθεται 

πλήρως στην κρίση μας. Η παρουσία 

της, η φωνή της, οι επιλογές της, οι φί-

λοι της!

Κι εγώ πάντως τα βρήκα όλα υπέρο-

χα!  Και χαίρομαι τόσο που υπάρχουν 

τέτοια νέα παιδιά στην Ελλάδα σήμερα! 

Και χαίρομαι διπλά που τα παιδιά αυτά 

δεν το βάζουν κάτω και κοιτάνε μπρο-

στά, παρόλα όσα τους κληροδοτήσαμε 

εμείς!  Και χαίρομαι τριπλά που εμείς σε 

Ελλάδα και Κύπρο απολαμβάνουμε τους 

καρπούς του θάρρους τέτοιων παιδιών!  

Εύχομαι να δούμε κι άλλες πολλές τέ-

τοιες καλές παραστάσεις. Στ’ αλήθεια, 

να μαζευτούμε και να απαγγείλουμε 

ποίηση όλοι μαζί, να τραγουδήσουμε 

παρέα!  Τι καλλίτερο!  Μεγάλο τονωτικό 

σε τέτοιες εποχές…  Να φέρουμε και τα 

δικά μας αγαπημένα ποιήματα και τρα-

γούδια!

Την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πλούτο των κυπριακών μου-

σείων έδωσε στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και τα παιδιά τους το Γραφείο Αποφοίτων με μια διαφορετική 

πρόταση που υλοποιήθηκε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 

στο Μουσείο Τεχνών Λουκίας και Μιχαλάκη Ζαμπέλα (Καϊμα-

κλί). 

Οι συμμετέχοντες ενήλικες ξεναγήθηκαν από την υπεύθυνη 

του μουσείου και παρακολούθησαν μια προβολή-διάλεξη για 

την ιστορία του Καϊμακλιού. Παράλληλα, τα παιδιά ξεναγήθη-

καν και απασχολήθηκαν με δημιουργικές εργασίες σχετικές 

με την ιστορία της Κύπρου. Στο τέλος των ξεναγήσεων, οι ενή-

λικες περιηγήθηκαν στο παλιό Καϊμακλί και μετά όλοι μαζί συ-

ναντήθηκαν στο παραδοσιακό καφενείο «Ο Πλάτανος» όπου 

τους προσφέρθηκαν ροφήματα και αλμυρά-γλυκά κυπριακά 

εδέσματα. 

Η πρωτότυπη πολιτιστική και εκπαιδευτική δράση με αποδέ-

κτες τους απόφοιτους και τις οικογένειές τους εντάσσεται στο 

πλαίσιο μιας σειράς οργανωμένων επισκέψεων σε μουσεία 

και πολιτιστικούς χώρους με την ονομασία «Πάμε Μουσείο». 

Οι απόφοιτοι ξεναγούνται στον εκάστοτε πολιτιστικό χώρο και 

στο τέλος συναντιούνται στο κέντρο εστίασης του πολιτιστικού 

χώρου. 

Η διοργάνωση γίνεται από το Γραφείο Αποφοίτων του Τομέα 

Προώθησης και Προβολής.

Δανεικά Παπούτσια

Πολιτιστική-εκπαιδευτική δράση «Πάμε Μουσείο»
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου καλωσορίζει 

θερμά στην πανεπιστημιακή κοινότητα 

και συνάμα συγχαίρει τους πιο κάτω νε-

οδιορισθέντες συναδέλφους του Διοι-

κητικού Προσωπικού. Τους εύχεται επί-

σης κάθε επιτυχία στο επαγγελματικό 

τους έργο με γνώμονα την επίτευξη των 

υπηρεσιακών και στρατηγικών στόχων 

του Πανεπιστημίου μας.

Δρ Μάριος Δημητριάδης – 

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Υποστήριξης 

Έρευνας  

O Μάριος Δημητριάδης είναι ο νέος 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποστήρι-

ξης Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Κατέχει Διδακτορικό τίτλο στα Οικονομι-

κά από το Πανεπιστήμιο του Birmingham 

στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη διατριβή 

του πραγματεύεται οικονομικά θέματα 

και πολιτικές της έρευνας, της λαινοτο-

μίας και της ανάπτυξης. Τα προηγούμενα 

δώδεκα χρόνια εργάστηκε στο Ινστιτού-

το Κύπρου ως Επιστημονικός Συντονι-

στής και Προϊστάμενος του Γραφείου 

Υποστήριξης και Διαχείρισης Έρευνας 

και Καινοτομίας (2013-2017), στο 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Λει-

τουργός Πανεπιστημίου στο Γραφείο 

Διαρθρωτικών Ταμείων και Διαχείρισης 

Έργων (2011-2013) και στο Ίδρυμα 

Προώθησης Έρευνας ως Επιστημονικός 

Λειτουργός (2005-2011).

Δρ Αναστασία Κωνσταντίνου – 

Ανώτερη Λειτουργός Πανεπιστημίου 

– Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας 

Η Αναστασία Κωνσταντίνου έχει διο-

ριστεί στη θέση Ανώτερου Λειτουρ-

γού Πανεπιστημίου στην Υπηρεσία 

Υποστήριξης Έρευνας. Κατέχει BSc in 

Metallurgy από το Πανεπιστήμιο του 

Manchester, MSc in Materials Research, 

PhD in Materials Engineering από το 

Imperial College of Science, Technology 

and Medicine και MBA (Επιχειρηματικό-

τητα) από το CIIM.

Εργάστηκε στο CIIM ως Διευθύντρια 

του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας ENTICE (2013-2017), ως 

μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού 

σε θέματα καινοτομίας και επιχειρημα-

τικότητας και ως μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του προγράμματος IDEA. 

Ως επικεφαλής της διαχείρισης και ανά-

πτυξης των δραστηριοτήτων έρευνας, 

καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και 

βιομηχανικών συνεργασιών εργάστηκε 

στο Ινστιτούτο Κύπρου (2011-2013), 

στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου 

(1998-1999), στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ - ΙΤΕ 

(Ελλάδα) (1999-2011). Στη βιομηχα-

νία Redland - Brass, UK (1995-1998) 

δούλεψε ως επικεφαλής ομάδων ανά-

πτυξης νέων προϊόντων και επίλυσης 

τεχνολογικών προβλημάτων στην πα-

ραγωγή. 

Κωνσταντίνος Κυθραιώτης – 

Μηχανικός Τεχνικών Υπηρεσιών 

(Πολιτικής Μηχανικής) 

Ο Κωνσταντίνος Κυθραιώτης έχει δι-

οριστεί στη θέση Μηχανικού Τεχνικών 

Υπηρεσιών (Πολιτικής Μηχανικής). Κα-

τέχει BEng in Civil Engineering και MSc 

in Civil and Earthquake Engineering από 

το Πανεπιστήμιο του Liverpool. Κατά 

την περίοδο 2004-2011 εργάστηκε σε 

κατασκευαστικές εταιρείες στον ιδιωτι-

κό τομέα ως επιβλέπων μηχανικός και 

ασχολήθηκε με την εκπόνηση στατικών 

μελετών. Κατά την περίοδο 2011-2017 

εργάστηκε στις Τεχνικές Υπηρεσίες του 

Δήμου Πάφου ως Λειτουργός Τεχνικών 

Υπηρεσιών (Πολιτικής Μηχανικής), όπου 

ασχολήθηκε με τη διαχείριση τεχνικών 

και οικοδομικών έργων του Δημοσίου.

Νέα πρόσωπα στις Διοικητικές Υπηρεσίες

Τριετής ευρωπαϊκή υποτροφία Marie 

Skłodowska-Curie απονεμήθηκε στη 

Δρα Ευγενία Μεσαρίτου (PhD Κοινωνιο-

λογίας, University of Cambridge), Ειδική 

Επιστήμονα στο Τμήμα Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμμα-

τος “Ορίζοντας 2020” της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Η χρηματοδότηση ύψους €222,446.80 

(υπό μορφή τριετούς υποτροφίας), η 

οποία ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου του 

2017, θα επιτρέψει στη Δρα Μεσαρίτου 

να εργαστεί για δύο χρόνια στο Τμήμα 

Μελέτης της Θρησκείας του Πανεπιστη-

μίου του Τορόντο στον Καναδά, ένα από 

τα καλύτερα τμήματα στον τομέα αυτό, 

υπό την εποπτεία του Καθηγητή Simon 

Coleman, και ένα χρόνο στο Τμήμα Κοι-

νωνικών και Πολιτικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την επο-

πτεία του Καθηγητή Γιάννη Παπαδάκη. 

Το έργο, με τίτλο 'Sharing without 

Solidarity: Politics, Heritage and 

Pilgrimage in a Divided European 

Society', είναι διεπιστημονικό και θα 

διερευνήσει πως η θρησκεία, η πολιτική 

και η πολιτιστική κληρονομιά αλληλοδι-

απλέκονται σε μια διαιρεμένη κοινωνία, 

μέσα από την εξέταση της Μονής του 

Απoστόλου Ανδρέα. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 
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