
Kοινότητα
Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 53o, Ιανουάριος 2017

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 



postgradAd.qxp_Layout 1  7/2/17  12:01 μ.μ.  Page 1



postgradAd.qxp_Layout 1  7/2/17  12:01 μ.μ.  Page 1

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 53o, Ιανουάριος 2017 1

Δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας 
για έρευνα και καινοτομία  2

Διεθνές βραβείο πρωτοποριακής έρευνας  
για τον Καθηγητή Mάριο Πολυκάρπου 4

Διακεκριμένος ομιλητής του Διεθνούς Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων 
και Ηλεκτρολόγων μηχανικών (IEEE)  
ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιούλιος Γεωργίου  5

Επιτυχία της ομάδας του Ιούλιου Γεωργίου σε διαγωνισμό της 
Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινοπραξίας Εuropractice 6

Διεθνής αναγνώριση καθηγητών του Πανεπιστημίου Κύπρου 
για τον συντονισμό πανευρωπαϊκών επιστημονικών δικτύων 
αριστείας – ESF COST ACTIONS  7

Ευρωπαϊκή διάκριση επιστημονικής μελέτης  
για τη διδακτορική φοιτήτρια Μαρία Ευθυμίου  
και τον Επίκουρο Καθηγητή Ανδρέα Μιλιδώνη  8

Ερευνητικό έργο ύψους €675.000 στο Τμήμα Πληροφορικής  9

Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον παιδικό καρκίνο 9

Υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο 
Πληροφορικής και Μαθηματικών - ERCIM  
στην Κάλια Ορφανού, υποψήφια Διδάκτορα του Τμήματος 
Πληροφορικής 10

Προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων  
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών  
δημιούργησαν υπηρεσία προς όφελος των ασθενών 11

Ευρωπαϊκή υποτροφία Marie Skłodowska-Curie 12

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους €1.700.000  
για το έργο VisorSurf 14

1η ετήσια διάλεξη της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας  
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 15

Αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας  
του Πανεπιστημίου Κύπρου ο δικηγόρος Γεώργιος Μπίζος 16

Μοιράζοντας τη γνώση -  
η νέα εποχή στην ιατρική θεραπεία 17

Για ακόμη μια χρονιά τα βραβεία έρευνας ΙΠΕ 2016 σε 
ακαδημαϊκούς και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου 18

Υψηλή τιμητική διάκριση  
για τον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτριο Μιχαηλίδη 20

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου 21

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ  
της Ιατρικής Σχολής και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας 
Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων 21

Μνημόνιο συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου  
και Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου  22

Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ»  
συνεχίζει να προσφέρει στον τομέα της φωτοβολταϊκής 
τεχνολογίας με καινούρια προγράμματα κατάρτισης  24

Νέα χρηματοδότηση για ερευνητικό έργο σε θέματα  
ενέργειας εξασφάλισε η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής 
Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου 25

Ο Σπύρος Θεοχαρίδης βραβεύθηκε  
από τον ευρωπαϊκό οργανισμό EUREC 25

Ταυτοποίηση ενζύμου που ελέγχει τη γήρανση  26

Στο Ερευνητικό Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών - Σπουδαστήριο 
Πετρώνδα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη μετάφραση στη σερβική 
γλώσσα έργων Κυπρίων λογοτεχνών 27

Προστασία των θαλάσσιων χελωνών και πιλοτική εφαρμογή 
μέτρων για μείωση των ζημιών στα αλιευτικά εργαλεία 
επαγγελματιών ψαράδων 28

Ο πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας  
Σωφρόνης Σωφρονίου τιμήθηκε για το μυθιστόρημά του  
«Οι Πρωτόπλαστοι» 29

Στην απόφοιτο του Τμήματος Τουρκικών  
και Μεσανατολικών Σπουδών Κωνσταντία Σωτηρίου  
το Βραβείο Ελληνικού Μυθιστορήματος  
του The Athens Prize for Literature 30

Με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για Μεγάλα Παιδιά  
και Εφήβους βραβεύθηκε η απόφοιτος Άννα Κουππάνου  31

Η ψηφιακή συλλογή του πρώην Προέδρου  
της Δημοκρατίας κ. Γιώργου Βασιλείου  
στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 32

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου  
29ο κορυφαίο πανεπιστήμιο παγκοσμίως  33

Σεμινάρια του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προς διδάσκοντες 33

Κοντά στους άπορους φοιτητές διαχρονικά  
το Πανεπιστήμιο Κύπρου 34

Νέα ανώνυμη δωρεά €175.000 για τους φοιτητές  34

Πρωτιά για τους ενοίκους των φοιτητικών εστιών στον 
ευρωπαϊκό διαγωνισμό εξοικονόμησης ενέργειας «SAVES» 35

Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας: εισήγηση ως μέρος  
του Master Plan της Πανεπιστημιούπολης  35

Τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στους φοιτητές/-τριες 35

Με δύο νέα κτήρια συνεχίζει την κτηριακή της ανάπτυξη  
η Πανεπιστημιούπολη 36

Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης 37

Ετήσια δημόσια διάλεξη  
Σχολής Οικονομικών Επιστήμων και Διοίκησης 37

Δ΄ διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών «Τηλέμαχος Κάνθος» 38

Αμμόχωστος: πώς αποφεύγουμε τον σχεδιασμό  
της επόμενης μοιρασμένης πόλης της Κύπρου; 39

Υπογραφή συμφωνίας με το Sylvia Ioannou Foundation για 
χρηματοδότηση Ερευνητικού Προγράμματος «ΖEΦΥΡΟΣ»  41

Βραβεύτηκε η Κλέα Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα  
στα «Απολλώνεια Βραβεία 2016»  41

Η δύναμη της γνώσης – 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο  
του Sylvia Ioannou Foundation στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 42

Η «Σκοτεινή Πέτρα»  43

Πολιτιστική-εκπαιδευτική δράση «Πάμε Μουσείο» 44



Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι το Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος» έχει 

επιλεγεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αναβαθμι-

στεί σε Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας και Καινοτομίας. Η τιμητική αυτή επιλογή 

του «Κοίος» για χρηματοδότηση αποτελεί απόρροια μίας εκτεταμένης και άκρως 

ανταγωνιστικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του στρα-

τηγικού προγράμματος «Spreading Excellence and Widening Participation – 

Teaming». Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο ανταγωνιστική χρηματοδότηση 

για έρευνα και καινοτομία που έχει εξασφαλίσει η Κύπρος μέχρι σήμερα. Στόχος 

του Teaming είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των ιδιαίτερα ανεπτυγμέ-

νων χωρών σε θέματα έρευνας και καινοτομίας και των υπολοίπων χωρών, μέσα 

από τη δημιουργία και υποστήριξη ερευνητικών κέντρων αριστείας και την οι-

κοδόμηση νέων επιστημονικών δικτύων που θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρί-

ες οικονομικής ανάπτυξης. Η αξιολόγηση των προτάσεων για Κέντρα Αριστείας 

πραγματοποιήθηκε με αυστηρά κριτήρια επιλογής, σε δύο φάσεις. Στην 1η φάση 

επελέγησαν 31 προτάσεις (από τις 169 που είχαν υποβληθεί), οι οποίες έλαβαν 

χρηματοδότηση για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου. Στη 2η φάση επελέ-

γησαν 10 Επιχειρηματικά Σχέδια, τα οποία θα υλοποιηθούν για τη δημιουργία 

των Κέντρων Αριστείας σε 9 διαφορετικές χώρες. Η πρόταση για αναβάθμιση 

του «Κοίος» σε Κέντρο Αριστείας κατετάγη στην 4η θέση ανάμεσα στις 10 που 

επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση. 

Στρατηγική συνεργασία του «Κοίος» με το Imperial College London

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα Teaming αποτελεί η μα-

κροχρόνια και ουσιαστική συνεργασία με πανεπιστήμια από χώρες που πρωτο-

στατούν στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Σε αυτήν την προσπάθεια το 

«Κοίος» έχει ως πολύτιμο συνεργάτη το Imperial College London, το οποίο θα 

παράσχει στήριξη και καθοδήγηση, όσον αφορά βέλτιστες πρακτικές για ανάπτυ-

ξη του Κέντρου, τόσο σε θέματα βασικής έρευνας, όσο και σε θέματα μεταφοράς 

τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας. Ως γνωστόν, το Imperial College London 

θεωρείται ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο, ενώ σύμφωνα με το 

QS World University Ranking 2014, κατατάσσεται στη 2η θέση ανά το παγκόσμιο. 

Θεματολογία του «Κοίος» και δημιουργία «Κόμβου Καινοτομίας»

Το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας «Κοίος» θα εκπονεί διεπιστημονική έρευνα που 

επικεντρώνεται σε θέματα ευφυών συστημάτων, υπολογιστικής νοημοσύνης και 

αυτοματοποίησης με εφαρμογές στην παρακολούθηση, έλεγχο, διαχείριση και 

ασφάλεια υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως είναι τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, τηλεπικοινωνιών, μεταφορών και υδάτινων πόρων. Στόχος του Κέντρου 

Αριστείας είναι η εκπόνηση υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής έρευνας παγκό-

σμιας εμβέλειας, η παραγωγή νέας γνώσης, καθώς και η εφαρμογή της για την 

επίλυση πρακτικών προβλημάτων στις εν λόγω εφαρμογές. 

Βασικός άξονας του Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας «Κοίος» είναι η δημιουργία 

του «Κόμβου Καινοτομίας» (KIOS Innovation Hub), για παροχή υπηρεσιών έρευ-

νας και καινοτομίας σε οργανισμούς που εμπλέκονται στη διαχείριση, λειτουργία 

και ασφάλεια υποδομών ζωτικής σημασίας, για θέματα παρακολούθησης, ελέγ-

χου και ασφάλειας μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας 

(Information and Communication Technologies – ICT). Ήδη ένας σημαντικός αριθ-

μός οργανισμών και εταιρειών εντάχθηκαν στο KIOS Innovation Hub, συμπεριλαμ-

βανομένων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και του Συμβουλίου Υδατοπρομή-

θειας Λεμεσού για θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, της Αρχής Ηλεκτρισμού 

Κύπρου, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενεργείας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Διαχειριστή 

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Κύπρου (ΔΣΜΚ), για θέματα ενέρ-
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γειας, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για θέματα μεταφο-

ρών, της Cyta, της Huawei Technologies και της ARX Global Ltd για θέματα τηλεπι-

κοινωνιών, ως επίσης και της Αστυνομίας Κύπρου και του Υπουργείου Άμυνας για 

θέματα ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Χρηματοδότηση και δημιουργία κρίσιμης μάζας ερευνητών

Μέσω του προγράμματος Teaming, το ερευνητικό κέντρο «Κοίος» θα λάβει συ-

νολική χρηματοδότηση πέραν των €40 εκατ., η οποία περιλαμβάνει €15 εκατ. 

αρχική χρηματοδότηση (seed funding) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και 

σημαντική συγχρηματοδότηση από εθνικούς πόρους σε χρονικό ορίζοντα δε-

καπενταετίας. Με βάση το Επιχειρηματικό Σχέδιο του «Κοίος» θα δημιουργηθεί 

κρίσιμη μάζα ερευνητών άριστα καταρτισμένων σε θέματα υψηλής τεχνολογίας 

καθώς και σημαντική υποδομή για την εκπόνηση πρωτοποριακής έρευνας σε θέ-

ματα παρακολούθησης, ελέγχου, διαχείρισης και ασφάλειας υποδομών ζωτικής 

σημασίας. Ως αποτέλεσμα, το «Κοίος» θα μπορεί να προσελκύσει ακόμη μεγαλύ-

τερα ερευνητικά κονδύλια, τα οποία θα το καταστήσουν βιώσιμο μακροπρόθεσμα. 

Ερευνητική ομάδα του «Κοίος» 

Η ερευνητική ομάδα του «Κοίος» αποτελείται από ακαδημαϊκούς και ερευνητές 

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, ενώ λαμβάνουν μέρος και συνεργάτες από διάφορα άλλα 

Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου: Οικονομικών, Ψυχολογίας, Πολιτικών Μη-

χανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Επιστημών της Αγωγής, Διοίκησης Επι-

χειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και 

Βιβλιοθήκη. Συγκεκριμένα, ο βασικός κορμός της ερευνητικής ομάδας αποτελεί-

ται από τους Μάριο Πολυκάρπου, Χρίστο Παναγιώτου, Γεώργιο Έλληνα, Μαρία Μι-

χαήλ, Ηλία Κυριακίδη, Κώστα Πίτρη, Χάρη Θεοχαρίδη, Ιωάννη Κρικίδη, Δημήτρη 

Ηλιάδη, Στέλιο Τιμοθέου, Παναγιώτη Κολιό και Καλίνα Γεωργιάδη. Συντονιστής 

του έργου είναι ο Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου «Κοίος», Καθηγητής Μά-

ριος Πολυκάρπου. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του «Κοίος», Kαθηγητή Μάριο Πο-

λυκάρπου, «η ανάπτυξη του Ερευνητικού Κέντρου «Κοίος» θα δημιουργήσει στην 

Κύπρο ένα οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας στις τεχνολογίες πληροφοριών 

που θα συνδέει πανεπιστήμια, εταιρείες τεχνολογίας και τελικών χρηστών, κυ-

βερνητικούς οργανισμούς, ως επίσης και εταιρείες προώθησης επιχειρηματικό-

τητας. Αυτό το δίκτυο συνεργασίας θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες απασχόλησης 

για νέα παιδιά, ως επίσης και νέες ιδέες για οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο». 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 

δήλωσε πως «η μεγάλη επιτυχία του «Κοίος» δείχνει το υψηλό επίπεδο έρευ-

νας που εκπονείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το νέο πρόγραμμα προσφέρει την 

εξαιρετική ευκαιρία να δημιουργηθεί για πρώτη φορά στην Κύπρο ένα Ερευνητικό 

Κέντρο Αριστείας και Καινοτομίας, που θα καταστεί η ναυαρχίδα της επιστημονι-

κής και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τόπο μας, με μεγάλα οικονομικά και κοι-

νωνικά οφέλη για την Κύπρο και την Ευρώπη. Στα επόμενα χρόνια, στο «Κοίος» 

αναμένεται να εργοδοτούνται 150-200 ερευνητές, ενώ θα μεγαλώσει σε υποδο-

μές, σε νέες ερευνητικές δραστηριότητες και σε συνεργασίες με εταιρείες και κυ-

βερνητικούς οργανισμούς. Θα δημιουργήσουμε το κέντρο αριστείας για να βελτι-

ώσουμε τις επιδόσεις μας στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας και για να 

προσφέρουμε στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας και εν δυνάμει ερευνητές την 

ευκαιρία να εργαστούν και να δημιουργήσουν εδώ, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου». 

«Αγαπητοί συνάδελφοι», σημείωσε ο Πρύτανης απευθυνόμενος προς τον Διευ-

θυντή του «Κοίος», το ακαδημαϊκό προσωπικό, τους ερευνητές και το διοικητικό 

προσωπικό, «είμαστε πολύ τυχεροί που σας έχουμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου». 

Ο Πρύτανης τέλος τόνισε ότι σύντομα και άλλα κέντρα του Πανεπιστημίου Κύπρου θα 

μετατραπούν σε κέντρα αριστείας. «Τα επόμενα βήματα είναι ξεκάθαρα. Γνωρίζουμε 

τις δυνατότητές μας», πρόσθεσε. «Φανταζόμαστε το αδύνατο, σπρώχνουμε τα όριά 

μας, καθοδηγούμε την αλλαγή. Εξελίσσουμε το πανεπιστήμιο, αλλάζουμε τη χώρα».
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Με το κορυφαίο διεθνές βραβείο πρωτοποριακής έρευνας τιμήθηκε ο Καθηγητής του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Διευθυντής του 

Ερευνητικού Κέντρου «Κοίος» του Πανεπιστήμιου Κύπρου Μάριος Πολυκάρπου. Συγκε-

κριμένα, τιμήθηκε με το Βραβείο Πρωτοποριακού Έργου σε Νευρωνικά Δίκτυα (2016 

IEEE Neural Networks Pioneer Award) από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronics Engineers – ΙΕΕΕ), το οποίο αποτελεί 

τον μεγαλύτερο επαγγελματικό σύνδεσμο ανά το παγκόσμιο, με πάνω από 400.000 μέλη. 

Τα νευρωνικά δίκτυα αποτελούν βασικό πυρήνα στην ανάπτυξη ευφυών συστημάτων 

και αλγορίθμων και χρησιμοποιούνται εκτενώς από μεγάλες εταιρείες, όπως τις Google, 

Facebook, Microsoft κ.ο.κ., για προώθηση έξυπνων εφαρμογών, όπως έξυπνα αυτοκί-

νητα, έξυπνα σπίτια, συστήματα ρομποτικής και άλλα. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο 

τομέας της υπολογιστικής νοημοσύνης και ευφυών συστημάτων αποτελεί βασικό στοιχείο 

στην περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας. 

To Βραβείο Πρωτοποριακού Έργου IEEE Neural Networks Pioneer Award αποτελεί το 

ανώτατο βραβείο στον τομέα των νευρωνικών δικτύων και δίδεται κάθε χρόνο (από το 

1991) σε έναν ερευνητή για σημαντική και πρωτοποριακή συνεισφορά στον κλάδο των 

νευρωνικών δικτύων, για έρευνα που έχει γίνει τουλάχιστον 15 χρόνια πριν από το έτος 

απονομής του βραβείου. Η βράβευση του κ. Πολυκάρπου έγινε για την «πρωτοποριακή 

χρήση των νευρωνικών δικτύων και της αυτόματης μάθησης σε συστήματα παρακολού-

θησης και ελέγχου».

Το βραβείο απονεμήθηκε στο ετήσιο διεθνές συνέδριο Υπολογιστικής Νοημοσύνης στο 

Βανκούβερ του Καναδά, το οποίο προσέλκυσε πάνω από 1.800 συμμετέχοντες από 70 

διαφορετικές χώρες. Ως βραβευθείς, ο Καθ. Μάριος Πολυκάρπου ήταν επίτιμος ομιλητής 

στο συνέδριο. 

Στην προσφώνησή του για τη βράβευση του τιμωμένου, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Συνδέ-

σμου Υπολογιστικής Νοημοσύνης (IEEE Computational Intelligence Society), Καθηγητής 

Pablo Estevez σημείωσε, μεταξύ άλλων: «η έρευνα του Καθ. Μάριου Πολυκάρπου είχε 

σημαντικό μακροχρόνιο αντίκτυπο στον τομέα των νευρωνικών δικτύων, αφού έθεσε τις 

βάσεις για τον σχεδιασμό αυτόματων συστημάτων μάθησης, που επιτρέπουν τη βελτιστο-

ποίηση της λειτουργίας παρακολούθησης και ελέγχου πολύπλοκων εφαρμογών». 

Ο Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2001 μετά 

από πολυετή ακαδημαϊκή καριέρα στην Αμερική. Ήταν ο πρώτος Καθηγητής που είχε εντα-

χθεί στο νεοσυσταθέν τότε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-

στών και διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος από το 2001 μέχρι το 2008. Από το 2008 

μέχρι σήμερα είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου «Κοίος», που είναι το μεγαλύτε-

ρο ερευνητικό κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Καθ. Πολυκάρπου τιμήθηκε το 2015 

με το Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως επίσης και με το 

Κυπριακό Βραβείο Έρευνας 2015 από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. 

Διεθνές βραβείο πρωτοποριακής έρευνας  
για τον Καθηγητή Mάριο Πολυκάρπου



Ακόμη μια σημαντική διεθνή διάκριση έλαβε ο Αναπληρωτής Καθηγητής 

στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, Ιούλιος Γεωργίου, αφού το Διεθνές Ινστιτούτο Ηλε-

κτρολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (IEEE - Institute of Electrical and 

Electronic Engineers), η μεγαλύτερη επαγγελματική κοινότητα μηχανικών 

παγκοσμίως, του ανέθεσε τον ρόλο του Διακεκριμένου Ομιλητή για τη διετία 

2016-2017. 

Ο τίτλος του Διακεκριμένου Ομιλητή του ΙΕΕΕ δίδεται πολύ επιλεκτικά σε 

επιστήμονες με άρτια μεταδοτικότητα και με πλούσιο ερευνητικό έργο σε 

τομείς αιχμής, με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση της επιστημονικής 

κοινότητας και της σχετικής βιομηχανίας για τις τελευταίες εξελίξεις του το-

μέα. 

Τι είναι η ΙΕΕΕ;

Η ΙΕΕΕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers) είναι ένας μη κερ-

δοσκοπικός, τεχνολογικός, επαγγελματικός οργανισμός, που ιδρύθηκε στις 

ΗΠΑ το 1884 από μια ομάδα μηχανικών, με σκοπό την προώθηση της θεω-

ρίας και των εφαρμογών της επιστήμης του Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπο-

λογιστών του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Αυτή τη στιγμή 

είναι παγκοσμίως η μεγαλύτερη επαγγελματική κοινότητα μηχανικών, αφού 

περιλαμβάνει περισσότερα από 430.000 μέλη σε 150 χώρες του κόσμου, 

εκ των οποίων οι περίπου 53.000 είναι φοιτητές. Η ΙΕΕΕ χωρίζεται γεω-

γραφικά σε 10 περιοχές. 

Σημειώνεται ότι ο Δρ Ιούλιος Γεωργίου μετέβη στη Βραζιλία, για να ενημε-

ρώσει την τοπική επιστημονική κοινότητα για την έρευνά του, που σχετίζεται 

με τη «Βιοηλεκτρονική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής». Μέχρι στιγμής, 

έχει λάβει προσκλήσεις για παρουσίαση της δουλειάς του στην Ινδία, στον 

Καναδά, στην Αργεντινή, στην Ελβετία και στην Ταϊβάν.

Διακεκριμένος ομιλητής του Διεθνούς Ινστιτούτου 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρολόγων μηχανικών (IEEE)  
ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιούλιος Γεωργίου 
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Επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοι-

νοπραξίας Europractice, η κατασκευή μικροτσίπ για εφαρμογή σε βιοϊατρικά ηλεκτρονικά 

συστήματα, το οποίο σχεδιάστηκε στο Εργαστήριο Ολιστικής Ηλεκτρονικής του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, από 

την ομάδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Ιούλιου Γεωργίου. 

Δεδομένου ότι τα εξειδικευμένα ολοκληρωμένα κυκλώματα (μικροτσίπς) έχουν γίνει απα-

ραίτητα σε εφαρμογές στους τομείς της υγείας, την αυτοκινητοβιομηχανία, το διαδίκτυο των 

πραγμάτων (Internet of things) κ.ά., υπάρχει μεγά-

λη ανάγκη από άρτια καταρτισμένους σχεδιαστές 

ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, με εμπειρία στις πιο 

πρόσφατες τεχνολογίες. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υπέγραψε συμφωνία με τον οργανισμό Εuropractice, 

για να διοργανώσει διαγωνισμό μεταξύ πανεπιστημί-

ων της Ευρώπης, όπου δέκα νικητές θα λάβουν από 

€15.000 ως χορηγία για την κατασκευή ολοκληρω-

μένου κυκλώματος, σε προηγμένη τεχνολογία, κάτω 

από 90 νανόμετρα. Από τις 300 αιτήσεις επιλέχθηκε 

η πρόταση της ομάδας του Δρα Ιούλιου Γεωργίου ως 

μία από τις 10 καλύτερες. 

Κατά τη διάρκεια του περασμένου εξαμήνου σχεδιά-

στηκε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα, με ψηφιακές και 

αναλογικές δομές, για βιοϊατρικούς σκοπούς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο υποβλή-

θηκε με επιτυχία για κατασκευή στην Taiwan Semiconductor Corporation. Πρόκειται για ένα 

έργο προηγμένης τεχνολογίας, όπου οι πύλες μπορούν να έχουν διαστάσεις ακόμα και 65 

νανόμετρα. 

Σημειώνεται ότι η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η μόνη στην Κύπρο που διαθέτει 

τη γνώση και τα εργαλεία για τη σχεδίαση και τη δοκιμή τέτοιων μικροτσίπς.

Ποιος είναι ο Ιούλιος Γεωργίου

Ο Ιούλιος Γεωργίου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι επικεφαλής του Εργαστηρί-

ου Ολιστικής Ηλεκτρονικής. ‘Έχει σπουδάσει στο Imperial College London, Ηνωμένο Βασί-

λειο (Πτυχίο Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, M.Eng. (1998) και Διδακτορικό 

σε «Βιοϊατρική Ηλεκτρονική», Ph.D. (2003)). Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής 

στο Johns Hopkins University, HΠΑ μέχρι την πρόσληψή του ως Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου το 2005. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: εξαιρετικά χαμηλής ισχύος 

αναλογικά και ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα, εμφυτεύσιμα βιοϊατρικά ηλεκτρονικά 

συστήματα, βιοεμπνευσμένα κυκλώματα, διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή, ολοκληρωμέ-

νοι αισθητήρες και σχετικά συστήματα. Ο Δρ Γεωργίου ήταν/είναι κριτής και αξιολογητής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ερευνητικό πλαίσιο των Framework Programme 7 και Horizon 

2020. Είναι πρόεδρος της τεχνικής επιτροπής IEEE Biomedical Circuits and Systems και 

υπηρετεί ως Συνεργάτης Συντάκτης του επιστημονικού περιοδικού IEEE Transactions on 

Circuits and Systems και του Frontiers in Neuromorphic Engineering. Έχει γράψει πάνω από 

90 άρθρα σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές και κατέχει 6 διεθνείς πατέντες. 

Διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος σε αρκετά τοπικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμ-

ματα (με συνολικό προϋπολογισμό πέραν του 1,6 εκατομμυρίου ευρώ) και έχει καθοδηγή-

σει μεγάλο αριθμό μεταδιδακτορικών και μεταπτυχιακών ερευνητών από διάφορες χώρες.

Επιτυχία της ομάδας του Ιούλιου Γεωργίου σε 
διαγωνισμό της Ακαδημαϊκής  
και Ερευνητικής Κοινοπραξίας Εuropractice
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Το έργο και οι επιδόσεις δύο καθηγητών του Πανεπιστημίου Κύπρου παρου-

σιάστηκαν κατά την υψηλού επιπέδου Υπουργική Διάσκεψη που πραγματο-

ποιήθηκε στη Σλοβακία στις 21-22 Σεπτεμβρίου 2016 (βλ. βίντεο http://

www.cost.eu/media/multimedia/European-Cooperation-in-Science-and-

Technology-COST-what-s-in-it-for-researchers) 

Οι Αναπληρωτές Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηλίας Κυριακίδης 

και Ιούλιος Γεωργίου είναι συντονιστές μεγάλων δικτύων επιστημονικής 

συνεργασίας που αποτελούνται από ερευνητές, μηχανικούς και επιστή-

μονες από όλη την Ευρώπη και που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 

COST μέσω του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Επιστήμη (European Science 

Foundation (ESF)). Το πρόγραμμα COST αποτελεί μια από τις μακροβιότερες 

ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και 

της τεχνολογίας, καθώς λειτουργεί για περίπου 40 χρόνια, και το πρώτο 

και μεγαλύτερο διακρατικό δίκτυο για τον συντονισμό εθνικών ερευνητικών 

δράσεων. Τα εν λόγω δίκτυα συγκεντρώνουν εμπειρογνώμονες από την 

Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο για καλύτερο συντονισμό και αντι-

μετώπιση ερευνητικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών σε ευρωπαϊκό και 

παγκόσμιο επίπεδο. 

 Ο Δρ Κυριακίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολό-

γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και ιδρυτικό μέλος της επι-

στημονικής ομάδας του Ερευνητικού Κέντρου Ευφυών Συστημάτων και 

Δικτύων «Κοίος». Διετέλεσε συντονιστής του δικτύου «Ευφυής Παρακο-

λούθηση, Έλεγχος και Ασφάλεια Συστημάτων Υποδομών Ζωτικής Σημασίας 

(IntelliCIS)», της πρώτης τέτοιας δράσης με έδρα συντονισμού την Κύπρο. 

Ο Δρ Ιούλιος Γεωργίου είναι επίσης Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και ιδρυτικό μέλος 

του Ερευνητικού Κέντρου «Ηλεκτρονικών, Μικροκυμάτων, Φωτονικής και 

Αισθητήρων». Είναι ο συντονιστής του δικτύου «Μνμαντιστάσεις - Στοιχεία, 

Μοντέλα, Κυκλώματα, Συστήματα και Εφαρμογές (MemoCiS)». 

Διεθνής αναγνώριση καθηγητών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για τον συντονισμό πανευρωπαϊκών 

επιστημονικών δικτύων αριστείας – ESF COST ACTIONS 
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H διδακτορική φοιτήτρια Μαρία Ευθυμίου και ο Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας 

Μιλιδώνης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου τιμήθηκαν με το βραβείο καλύτερης επιστημονικής μελέτης στο 43o Ευ-

ρωπαϊκό Συνέδριο Οικονομολόγων σε θέματα Ασφάλισης και Διαχείρισης Ρίσκου 

(EGRIE).

Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε νεαρούς οικονομολόγους που συμμετέχουν 

στο ευρωπαϊκό συνέδριο EGRIE και είχε απονεμηθεί ξανά στον Ανδρέα Μιλιδώνη 

στο αντίστοιχο συνέδριο του 2012, περίοδο κατά την οποία η Μαρία Ευθυμίου 

απασχολείτο ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοι-

κονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το άρθρο για το οποίο έχουν βραβευθεί έχει τίτλο «Does limited attention affect 

institutional trading?» και ασχολείται με τον κλάδο της συμπεριφορικής χρηματο-

οικονομικής, δηλαδή, πώς συγκεκριμένες συμπεριφορές επενδυτών μπορούν να 

επηρεάσουν τις τιμές χρηματοοικονομικών τίτλων. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές 

εξετάζουν κατά πόσο μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές (π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες) 

προχωρούν σε αγοραπωλησίες εταιρικών ομολόγων, όταν ετεροχρονισμένες 

πληροφορίες ανακυκλώνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα προκαταρκτικά 

αποτελέσματα δείχνουν τέτοιες τάσεις να είναι βάσιμες (σε σχέση με τον όγκο 

συναλλαγών εταιρικών ομολόγων), στοιχείο που είναι ανησυχητικό, αφού οι τιμές 

των εταιρικών ομολόγων μπορεί επίσης να επηρεάζονται και να παρεκκλίνουν 

από τις βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής.

Η επιτροπή επιλογής του καλύτερου άρθρου ήταν πενταμελής και τα μέλη της προ-

έρχονταν από τους οργανισμούς: EGRIE, Πανεπιστήμιο Paris-Dauphine, Fondation 

du Risque, Institut d’Economie Industrielle, Εταιρεία SCOR.

Το συνέδριο για το έτος 2016 πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά στην Κύπρο από τις 

19 μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου και ασχολήθηκε με θέματα ασφάλισης, διαχείρισης 

ρίσκου, συνταξιοδοτικών ταμείων και αναλογιστικής επιστήμης. Περισσότερες 

πληροφορίες σε σχέση με το συνέδριο και τις παρουσιάσεις βρίσκονται στην ιστο-

σελίδα του συνεδρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://egrie2016.ucy.ac.cy/ 

Ευρωπαϊκή διάκριση επιστημονικής μελέτης  
για τη διδακτορική φοιτήτρια Μαρία Ευθυμίου  
και τον Επίκουρο Καθηγητή Ανδρέα Μιλιδώνη 
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Το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού (LInC) του Τμήματος 

Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε χρη-

ματοδότηση €675.000 στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορί-

ζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα, την 

Καινοτομία και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, με στόχο την ανά-

πτυξη ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης Cloud 

εφαρμογών και υπηρεσιών. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει το Εργα-

στήριο με το ακρώνυμο UNICORN– «A Novel Framework For 

Multi-Cloud Services Development, Orchestration, 

Deployment And Continuous Management 

Fostering Cloud Technologies Uptake From Digital 

SMEs/Startups» και με προϋπολογισμό πέραν των 

4 εκατομμυρίων ευρώ (€4.173.000), ξεκίνησε 

τον Ιανουάριο 2017 και θα διαρκέσει 3 χρόνια, 

δημιουργώντας ευκαιρίες για εργοδότηση και εκ-

παίδευση νέων ερευνητών σε τεχνολογίες αιχμής (https://

euraxess.ec.europa.eu/jobs/156779) και θέτοντας την Κύ-

προ στο επίκεντρο των ερευνητικών εξελίξεων, ανά το παγκό-

σμιο, στον τομέα του υπολογιστικού νέφους (Cloud computing). 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου, του οποίου 

το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού έχει τον επιστημο-

νικό συντονισμό, θα αναπτυχθεί μία προγραμματιστική πλατ-

φόρμα ανοικτού λογισμικού, η οποία θα απλοποιεί τον σχε-

διασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση υπηρεσιών σε Cloud 

υποδομές. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν βιβλιοθήκες 

λογισμικού, οι οποίες θα παρέχουν αυτόματους και ευφυείς 

μηχανισμούς εξασφαλίζοντας αυξημένη ασφάλεια, προστασία 

προσωπικών δεδομένων και αποτελεσματική παρακολούθη-

ση και διαχείριση Cloud εφαρμογών. Το UNICORN χτίζει πάνω 

σε τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Δια-

δικτυακού Υπολογισμού στο πλαίσιο ερευνητικών έργων του 

7ου Προγράμματος Πλαισίου CELAR και PaasPort. Στόχος του 

UNICORN είναι να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον 

ανάπτυξης εφαρμογών τόσο για νεοφυείς (startups) όσο και 

για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποι-

ούνται στον χώρο ανάπτυξης Cloud εφαρμογών 

και υπηρεσιών. Συντονιστής του έργου για το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής 

Γιώργος Πάλλης. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί από ένα 

δίκτυο ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και 

εταιρειών υψηλής τεχνολογίας που εκτείνεται σε οκτώ ευρω-

παϊκές χώρες και στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 11 φορείς: 

CAS Software AG (Γερμανία – συντονιστής του έργου), Πανε-

πιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), FOUNDATION FOR RESEARCH 

AND TECHNOLOGY HELLAS (Ελλάδα), Ubitech (Ελλάδα), 

MAGGIOLI SPA (Ιταλία), UNIVERSIDAD POLITECNICA DE 

CARTAGENA (Ισπανία), DIN DEUTSCHES INSTITUT FUER 

NORMUNG E.V. (Γερμανία), Steinbeis Beratungszentren 

GMBH (Γερμανία), SUITE5 (Ην. Βασίλειο), REDICOD AB (Σου-

ηδία), PIN SME (Βέλγιο).

Ερευνητικό έργο ύψους €675.000 στο Τμήμα Πληροφορικής 

Δημόσια διάλεξη, αφιερωμένη στη μνήμη του αριστούχου 

φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Νεό-

φυτου Χανδριώτη, έδωσε στο Πανεπι-

στήμιο Κύπρου ο διακεκριμένος παι-

δο-ογκολόγος Δρ Στέργιος Ζαχαρού-

λης, την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016. 

Ο Δρ Στέργιος Ζαχαρούλης είναι 

Διευθυντής του Παιδιατρικού-Ογκο-

λογικού Τμήματος στη «Harley Street 

Clinic του Λονδίνου» και Διευθυντής 

Παιδο-Νευροογκολογίας στο «The 

Royal Marsden NHS Foundation 

Trust» του Λονδίνου.

Κατά τη διάλεξή του ο Δρ Ζαχαρούλης 

ενημέρωσε το κοινό για τις σύγχρο-

νες θεραπευτικές προσεγγίσεις αντι-

μετώπισης του παιδικού καρκίνου. 

Ο γιατρός ανέφερε ότι ο παιδικός 

καρκίνος είναι σπάνιος με 43 παιδιά 

να διαγιγνώσκονται καθημερινά με καρκί-

νο. «Υπάρχει αύξηση τα τελευταία 30 χρόνια 

με μια συχνότητα κατά 25%, δηλ. 20 παιδιά σε 

100 χιλιάδες πληθυσμό. Έχουν διαγνωσθεί διάφοροι 

τύποι παιδικού καρκίνου, εξήγησε, όπως η οξεία λεμφο-

βλαστική λευχαιμία και οι όγκοι στον εγκέφαλο. Κάθε 

χρόνο 40 χιλιάδες παιδιά λαμβάνουν ενεργό θεραπεία 

κατά του καρκίνου. Πάνω από τα ¾ των παιδιών επιβιώνουν. 

Τα καλά αποτελέσματα επιβίωσης οφείλονται κυρίως στην 

πολύ καλή κλινική έρευνα. Οι μελέτες που γίνονται ενθαρ-

ρύνουν τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους. 

Το θετικό είναι ότι με τη βοήθεια της τεχνολογίας αρχίζουμε 

και αναγνωρίζουμε τους διαφορετικούς τύπους όγκου, με τις 

κατηγορίες γονιδιακών μεταλλάξεων και μια τελείως διαφο-

ρετική συμπεριφορά και διαφορετική απάντηση θεραπείας, 

ανέφερε ο Δρ Ζαχαρούλης.

Ο παιδο-ογκολόγος Δρ Ζαχαρούλης αναφέρθηκε επίσης στα 

διάφορα ηθικά διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί κατά 

τη θεραπεία του ασθενούς: Ποιος αποφασίζει αν θα συνεχί-

σουν οι γιατροί την πειραματική θεραπεία ή όχι; Ο γιατρός, ο 

γονιός ή ο ασθενής; Δύσκολα ερωτήματα, που πρέπει να εξα-

τομικεύονται ανάλογα με τις συνθήκες. Υπάρχει η καθημερι-

νή πραγματικότητα, ο ηρωισμός, ο ρεαλισμός και το αίσθημα 

νίκης σκεφτόμενοι τον αγώνα του καθενός ξεχωριστά. Κάθε 

καρκινοπαθής είναι ένας μικρός ήρωας. Ήρωας και σύμβολο 

ήταν και ο Νεόφυτος Χανδριώτης. Το χαμόγελο του Νεόφυτου 

ήταν ειλικρινές, χαμόγελο θέλησης για μάχη. Τα μετάλλια που 

εξασφάλισε ο Νεόφυτος ως πρωταθλητής και αθλητής μέσα 

από τους αγώνες του, ήταν ακριβώς όπως και ο αγώνας που 

έδωσε κατά του καρκίνου, τόνισε ο Δρ Ζαχαρούλης, o οποίος 

υπήρξε θεράπων ιατρός του αείμνηστου φοιτητή Νεόφυτου 

Χανδριώτη. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση άρχισε με προβολή 

φωτογραφιών από τη ζωή του Νεόφυτου Χανδριώτη.

Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον παιδικό καρκίνο
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Ιδιαίτερα τιμητική διάκριση για την υπο-

ψήφια διδάκτορα του Τμήματος Πληρο-

φορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Κάλια Ορφανού αποτελεί η επιλογή 

της, ανάμεσα σε 145 υποψηφίους 

από όλο τον κόσμο, για να της παρα-

χωρηθεί ένα από τα δέκα Fellowships 

που απονεμήθηκαν από το Ευρωπαϊκό 

Ερευνητικό Συμβούλιο Πληροφορικής 

και Μαθηματικών (European Research 

Consortium for Informatics and 

Mathematics - ERCIM) κατά τη φετινή 

δεύτερη ανακοίνωση του συγκεκριμέ-

νου προγράμματος. 

Η Κάλια Ορφανού, κατά τη διάρκεια 

της μεταδιδακτορικής υποτροφίας 

της από το ERCIM (Alain Bensoussan 

Fellowship Programme), θα φιλοξε-

νηθεί στο ερευνητικό εργαστήριο «Ια-

τρικής Πληροφορικής» του Centrum 

Wiskunde & Informatica (CWI) στο 

Άμστερνταμ της Ολλανδίας, όπου θα 

εργαστεί στο ερευνητικό πρόγραμμα 

με τίτλο «Improving Childhood Cancer 

Care when Parents Cannot be There – 

Reducing Medical Traumatic Stress in 

Childhood Cancer Patients by Bonding 

with a Robot Companion», αξιοποι-

ώντας και επεκτείνοντας τα αποτελέ-

σματα της έρευνας που διεξήγαγε στο 

πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής 

της. 

Η διδακτορική διατριβή της, υπό την 

κοινή εποπτεία των Καθηγητριών Ελ-

πίδας Κεραυνού-Παπαηλιού (Τμήμα 

Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου) 

και Αθηνάς Στασοπούλου (Τμήμα Πλη-

ροφορικής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), 

αφορά στην ενοποίηση των τεχνικών 

της χρονικής αφαιρετικότητας δεδομέ-

νων με Χρονικά Bayesian Δίκτυα, για 

ιατρικές εφαρμογές, όπου ανέπτυξε 

ενισχυμένης επίδοσης χρονικά μο-

ντέλα διάγνωσης/πρόβλεψης/αξιολό-

γησης κινδύνου στο ιατρικό πεδίο της 

στεφανιαίας νόσου.

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο 

Πληροφορικής και Μαθηματικών - 

ERCIM έχει ως αποκλειστική αποστο-

λή την προώθηση της έρευνας και την 

ανάπτυξη στην Ευρώπη των τομέων 

της τεχνολογίας, της πληροφορικής 

και των εφαρμοσμένων μαθηματικών. 

Τα ιδρύματα μέλη του στοχεύουν στην 

προώθηση συνεργασιών εντός της 

ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας 

και στην ενίσχυση της συνεργασί-

ας με την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Το 

ERCIM φιλοξενεί τον Συνεταιρισμό 

για τον Παγκόσμιο Ιστό στην Ευρώπη. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος 

του ERCIM με συμμετέχοντα Τμήματα 

το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-

νικών Yπολογιστών. 

Το Alain Bensoussan Fellowship 

Programme του ERCIM προσφέρει σε 

ερευνητές από τους τομείς της επιστή-

μης, της τεχνολογίας πληροφορικής 

και των εφαρμοσμένων μαθηματικών, 

οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει διδα-

κτορικό πρόγραμμα κατά τα τελευταία 

οκτώ χρόνια, την ευκαιρία να διανύ-

σουν δώδεκα μήνες σε ένα ευρωπαϊκό 

ινστιτούτο εκτός της δικής τους χώρας. 

Υπάρχουν δύο ανακοινώσεις του προ-

γράμματος κατ’ έτος, οι οποίες είναι 

ανοικτές παγκοσμίως. Σε κάθε ανα-

κοίνωση απονέμονται γύρω στις δέκα 

υποτροφίες.

Υποτροφία από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο 
Πληροφορικής και Μαθηματικών - ERCIM  
στην Κάλια Ορφανού, υποψήφια Διδάκτορα του Τμήματος Πληροφορικής



Δύο τεταρτοετείς φοιτητές του Τμή-

ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, οι Ραφαήλ 

Αποστολίδης και Στυλιανός Φιλίππου, 

ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούρ-

γησαν το σύστημα κλήσης ασθενών 

στο Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας του 

Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας 

Κύπρου, με αποτέλεσμα αυτό να εξυ-

πηρετεί σήμερα περίπου 600 ασθε-

νείς ημερησίως σε χρονικό διάστημα 

8 ωρών. 

Το έργο αναβάθμισης του συστήματος 

κλήσης ασθενών για τον χώρο Ημε-

ρήσιας Νοσηλείας του Ογκολογικού 

Κέντρου έγινε σε συνεργασία με το 

Τμήμα Πληροφορικής του Κέντρου και 

έχει αποπερατωθεί με απόλυτη επιτυ-

χία. Οι δύο φοιτητές του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου ήταν υπεύθυνοι για τον 

ολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση 

του έργου μέσα σε προκαθορισμένα 

χρονοδιαγράμματα. Με το πέρας της 

υλοποίησης του έργου, οι δύο φοιτη-

τές παρείχαν επίσης εκπαίδευση για τη 

λειτουργία του συστήματος προς όλους 

τους χρήστες σε πραγματικό περιβάλ-

λον στην απουσία ασθενών. 

Το Ογκολογικό Κέντρο, ένας μη κερ-

δοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε 

μετά από συμφωνία μεταξύ της Κυπρι-

ακής Δημοκρατίας και της Τράπεζας 

Κύπρου, λειτουργεί από το 1998 και 

τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια έχει 

εξυπηρετήσει περισσότερους από 

33.000 ασθενείς. Στην Κύπρο κατα-

γράφονται κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 

3.500 νέα περιστατικά καρκίνου και το 

Κέντρο παρέχει πολύ σημαντικές υπη-

ρεσίες, σε περίπου 550-600 ασθενείς 

καθημερινώς, με στόχο την παροχή θε-

ραπευτικών αγωγών για την αντιμετώ-

πιση της νόσου. 

Μέχρι πρόσφατα, το Τμήμα Ημερησίας 

Νοσηλείας του Ογκολογικού Κέντρου 

της Τράπεζας Κύπρου δεν είχε σύστη-

μα κλήσης ασθενών και οι ασθενείς 

καλούνταν στους χώρους θεραπείας 

τους δια βοής. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλεκτρο-

λόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών, Αναπληρωτής Καθηγη-

τής Γεώργιος Έλληνας, αφού συνεχά-

ρη τους δύο φοιτητές, τόνισε: «Είναι 

πολύ σημαντικό οι γνώσεις που παίρ-

νουν οι φοιτητές στο Τμήμα να με-

τουσιώνονται σε εφαρμογές και έργα 

προς όφελος της κοινωνίας. Έργα σαν 

και αυτό αναδεικνύουν τις ικανότητες 

των φοιτητών μας και την ποιότητα 

της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, που παρέχει τα κατάλληλα 

εφόδια στους φοιτητές μας, έτσι ώστε 

να μπορούν να υλοποιούν με επιτυχία 

τέτοια έργα. Πολλά συγχαρητήρια λοι-

πόν στους δύο φοιτητές για την προ-

σφορά τους!».

Προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών δημιούργησαν 
υπηρεσία προς όφελος των ασθενών

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 53o, Ιανουάριος 2017 11
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ΣΤΗ ΔΡΑ ΚΛΕΙΤΩ ΠΕΤΑΛΛΙΔΟΥ
Ευρωπαϊκή υποτροφία Marie Skłodowska-Curie εξασφάλισε 

το Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του Τμήματος Χημεί-

ας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» 

- Πρόγραμμα Marie Skłodowska-Curie, έχει απονείμει τριετή 

υποτροφία (2017-2020) ύψους €254.000 στη Δρα Κλει-

τώ Πεταλλίδου, μεταδιδακτορική συνεργάτιδα του Εργαστη-

ρίου Ετερογενούς Κατάλυσης του Τμήματος Χημείας του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου. Το εν λόγω πρόγραμμα θεωρείται ένα 

από τα πιο ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμ-

ματα, με πιθανότητα επιτυχίας που κυμαίνεται μεταξύ 5-7%. 

Το έργο για το οποίο εξασφαλίστηκε η υποτροφία και το 

οποίο θα συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 

τίτλο «Η επίδραση του νερού στον μηχανισμό της αντίδρα-

σης Fischer-Tropsch σε στηριζόμενους καταλύτες κοβαλ-

τίου: Θεωρητικές και πειραματικές μελέτες» και θα δώσει 

τη δυνατότητα στη Δρα Κλειτώ Πεταλλίδου να εργαστεί για 

δύο χρόνια ως μεταδιδακτορική συνεργάτιδα στο Πανεπι-

στήμιο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρνιας των Η.Π.Α. στην ομάδα 

ενός από τους πλέον καταξιωμένους διεθνώς επιστήμονες 

στο πεδίο της Κατάλυσης, του Καθηγητή Enrique Iglesia, και 

έναν χρόνο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην ομάδα του Κα-

θηγητή στο Τμήμα Χημείας Άγγελου Μ. Ευσταθίου. 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Στόχος της έρευνας είναι η μελέτη του μηχανισμού και 

διαφόρων κινητικών παραμέτρων της αντίδρασης Fischer-

Tropsch (FT) προς παραγωγή υγρών υδρογονανθράκων 

(συνθετικά καύσιμα) με χρήση προχωρημένων θεωρητικών 

και πειραματικών τεχνικών.

Η αντίδραση FT είναι σήμερα μια σημαντική βιομηχανική κα-

ταλυτική αντίδραση, η οποία μετατρέπει μείγμα μονοξειδίου 

του άνθρακα και υδρογόνου (αέριο σύνθεσης), το οποίο πα-

ράγεται μέσω του φυσικού αερίου, σε κλάσμα υγρών υδρο-

γονανθράκων (συνθετικά καύσιμα). Η αντίδραση FT παρέχει 

τη δυνατότητα χρήσης υγρών καυσίμων με μηδενικές εκ-

πομπές SΟx και με σημαντική μείωση αιθάλης σε σύγκρι-

ση με καύσιμα που προέρχονται από τη διύλιση του αργού 

πετρελαίου. Σκοπός της έρευνας θα είναι η κατανόηση της 

επίδρασης διαφόρων παραμέτρων της αντίδρασης στη λει-

τουργία υπαρχόντων βιομηχανικών καταλυτών με στόχο τη 

βελτίωση σχεδιασμού τους για μεγιστοποίηση της δραστικό-

τητας και του χρόνου ζωής τους. 

Η έρευνα αυτή θα διεξαχθεί υπό την εποπτεία του Καθηγητή 

Άγγελου Μ. Ευσταθίου του Τμήματος Χημείας του Πανεπι-

στημίου Κύπρου σε συνεργασία με τον Καθηγητή Enrique  

 

Iglesia του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Μπέρκλεϋ 

της Καλιφόρνιας. Η υποτροφία σηματοδοτεί την έναρξη νέας 

συνεργασίας μεταξύ των δύο ερευνητικών εργαστηρίων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ - 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ, 
BERKELEY
Το Εργαστήριο Επιστήμης και Εφαρμοσμένης Κατάλυσης 

στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Berkeley, λειτουργεί 

υπό την εποπτεία του Καθηγητή Enrique Iglesia, ο οποίος 

είναι και ο Διευθυντής του Κέντρου Κατάλυσης στο εν λόγω 

Πανεπιστήμιο. Στο Εργαστήριο χρησιμοποιούνται εξειδι-

κευμένες φασματοσκοπικές, θεωρητικές και μηχανιστικές 

τεχνικές με στόχο τη μελέτη και κατανόηση λειτουργίας δια-

φόρων ετερογενών καταλυτικών συστημάτων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Το Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης στο Τμήμα Χημείας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 1997 και εποπτεύ-

εται από τον Καθηγητή Άγγελο Μ. Ευσταθίου. Η έρευνα του 

Εργαστηρίου αφορά στον σχεδιασμό, ανάπτυξη, χαρακτη-

ρισμό και μελέτη στερεών καταλυτών με περιβαλλοντικές 

και ενεργειακές εφαρμογές. Το Εργαστήριο είναι διεθνώς 

γνωστό για την εξειδίκευσή του στη χρήση in situ δυναμι-

κών τεχνικών και σταθερών ισοτόπων αερίων για την εις 

βάθος μελέτη του μηχανισμού και της κινητικής ετερογενών 

καταλυτικών αντιδράσεων με στόχο τον καλύτερο σχεδια-

σμό καταλυτών. Το Εργαστήριο από την ίδρυσή του έχει προ-

σελκύσει πέραν των 4 εκατ. ευρώ από ανταγωνιστικά ερευ-

νητικά προγράμματα και συνεργασίες με βιομηχανίες του 

εξωτερικού (Linde Engineering – Germany, MEL Chemicals 

– UK, SASOL Technology - South Africa). To Εργαστήριο 

έχει αποκτήσει τέσσερα Διεθνή Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, 

έχει εκπονήσει 12 Διδακτορικές Διατριβές και 3 Διατριβές 

Μάστερ και έχει δημοσιεύσει πέραν των 90 επιστημονικών 

άρθρων στα καλύτερα περιοδικά του πεδίου της Κατάλυσης 

και Φυσικοχημείας. Ο Καθ. Άγγελος Μ. Ευσταθίου έχει δη-

μοσιεύσει πέραν των 140 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά με πέραν των 3.900 αναφορών στα άρθρα αυτά. 

Πρόσφατα έχει επιλεγεί ως Editor στο επιστημονικό περιο-

δικό Catalysis Communications (I.F. = 3.7).

Ευρωπαϊκή υποτροφία 
Marie Skłodowska-Curie
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ΣΤΟΝ ΔΡΑ ΧΑΡΑΛΑMΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
Διετής υποτροφία Marie Skłodowska-Curie της ΕΕ απονε-

μήθηκε στον Δρα Χαράλαμπο Αναστασίου, μεταδιδακτορικό 

συνεργάτη του Εργαστηρίου Ηλεκτρομαγνητικών και Καινο-

τόμων Εφαρμογών - ENAL, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου, μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Η υποτροφία απονεμήθηκε με στόχο την εξεύρεση νέας 

θεραπείας για τον καρκίνο και η συνολική χρηματοδότηση 

ανέρχεται στο ποσό των €163.648.

ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΗ 
ΑΝΑΡΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Συγκεκριμένα, η υποτροφία αφορά στη διερεύνηση μιας 

καινούριας ιατρικής θεραπείας, η οποία βασίζεται στις διερ-

γασίες πλάσματος σε ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία 

δωματίου. Αυτή η νέα μορφή θεραπείας παρουσιάζει πολλές 

προοπτικές για ιατρική εφαρμογή, οι οποίες κυμαίνονται από 

την ίαση χρόνιων πληγών, λήψη φαρμάκων, ενεργοποίηση 

του ανοσοποιητικού συστήματος για την καταπολέμηση μιας 

σειράς από ασθένειες, μέχρι και τη θεραπεία του καρκίνου. 

Μια σημαντική ιδιότητα της ενέργειας αυτής στη θεραπεία 

του καρκίνου είναι ότι μπορεί να θεραπεύσει επιλεκτικά τον 

ιστό που νοσεί, αφήνοντας άθικτο τον υγιή ιστό. Αυτή η δυ-

νατότητα «επιλογής», η οποία είναι και το επίκεντρο αυτού 

του προγράμματος, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη χει-

ρουργική θεραπεία του καρκίνου. 

Για τη διερεύνηση και βελτιστοποίηση αυτής της δυνατότη-

τας για «επιλογή», έχει προγραμματιστεί μια σειρά από πει-

ράματα, για να διερευνηθεί πώς το ηλεκτρικό πεδίο και τα 

είδη αντιδραστικού οξυγόνου που παράγονται από την ενέρ-

γεια του πλάσματος αλληλεπιδρούν με καρκινικά και υγιή 

κύτταρα. Ο στόχος είναι να καθοριστούν οι βέλτιστες συν-

θήκες υπό τις οποίες τα καρκινικά κύτταρα πεθαίνουν, ενώ 

παράλληλα τα υγιή κύτταρα δεν επηρεάζονται. Η διαδικασία 

αυτή, όπου η θεραπεία μπορεί να προκαλέσει απόπτωση των 

κυττάρων (ελεγχόμενο θάνατο), γίνεται με το άνοιγμα της 

μεμβράνης και επιτρέποντας στα είδη αντιδραστικού οξυγό-

νου (reactive oxygen species (ROS)) να εισέλθουν. Με τις 

βέλτιστες συνθήκες η διαδικασία αυτή θα ισχύει για τα καρ-

κινικά κύτταρα, αλλά όχι για τα υγιή. 

Η διεθνής αυτή διεπιστημονική έρευνα, η οποία βρίσκεται 

υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρα Γεώργιου Η. Γεωργίου, συ-

γκεντρώνει επιστήμονες από τομείς Φυσικής, Βιολογίας και 

Μηχανολογίας από την Κύπρο και τη Ρουμανία. Συγκεκριμέ-

να, το έργο θα διεξαχθεί σε πολύ στενή συνεργασία με τον  

 

ερευνητή Φυσικής, Δρα Ionut Topala από το Πανεπιστήμιο 

Alexandru Ioan Cuza στη Ρουμανία, τον Επίκουρο Καθηγητή 

του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστι-

κής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρα Τριαντάφυλλο Στυλια-

νόπουλο και τον Καθηγητή Βιολογίας στο Ινστιτούτο Νευρο-

λογίας και Γενετικής, Δρα Κυριάκο Κυριάκου. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικών και Καινοτόμων Εφαρ-

μογών (ENAL) ιδρύθηκε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μη-

χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και το διαχειρίζεται ο Αναπληρωτής Καθηγητής 

Γεώργιος Η. Γεωργίου. Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο 

με το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα Επιστημονικού Ερ-

γαστηρίου (ISO / IEC 17025) και διερευνά ένα ευρύ φάσμα 

επιδράσεων στην περιοχή των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. 

Επίσης, διερευνά καινοτόμες εφαρμογές, όπως η παγίδευση 

του DNA μέσω της εφαρμογής ηλεκτρικών πεδίων.
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Το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχα-

νικών και Μηχανικών Υπολογιστών συμμετέχουν ως εταίροι 

στο πρωτοποριακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα FET VisorSurf, το 

οποίο φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για την παραγωγή υλι-

κών με προγραμματιζόμενες ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες.

Σε νέο σημαντικό και πρωτοποριακό πρόγραμμα της Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης συμμετέχουν δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Το έργο, το οποίο 

τιτλοφορείται VisorSurf – «A Hardware Platform for Software-

driven Functional Metasurfaces» αφορά σε έναν πρωτοπορια-

κό συνδυασμό της επιστήμης των υλικών με την πληροφορική 

και την ηλεκτρονική, που στοχεύει στην παραγωγή υλικών με 

προγραμματιζόμενες ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες.

Το έργο VisorSurf χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση μέσω του εξαιρετικά ανταγωνιστικού προγράμματος 

FET Open (Future and Emerging Technologies), Research 

and Innovation Actions (554 υποβληθείσες προτάσεις: πο-

σοστό επιτυχίας 4%), του πλαισίου Ηorizon 2020. Ο συ-

νολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 

€5.750.000 και το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει χρη-

ματοδότηση ύψους €1.700.000.

Το έργο στοχεύει στην επίλυση ενός σημαντικού προβλή-

ματος στον τομέα των υλικών. Συγκεκριμένα, όπως είναι 

ευρέως γνωστό, οι ιδιότητες ενός υλικού, όπως ο τρόπος 

αλληλεπίδρασής του με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, π.χ. 

ενός ραντάρ, είναι στατικές. Αυτό σημαίνει πως μετά την κα-

τασκευή του και την ενσωμάτωση σε μια συσκευή ένα υλι-

κό δεν μπορεί πλέον να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα και 

οποιαδήποτε αλλαγή ή αναβάθμιση περιλαμβάνει την αντι-

κατάσταση και ανακατασκευή του υλικού εξαρχής.

Απώτερος στόχος του έργου VisorSurf είναι η κατασκευή 

υλικών με συμπεριφορά δυναμική και καθοριζόμενη από 

λογισμικό. Βασικοί πυλώνες για τη νέα αυτή κατηγορία 

υλικών είναι οι επιστημονικοί τομείς των Μεταϋλικών 

(Metamaterials), των Νανοδικτύων (Nanonetworks) και 

της Ηλεκτρονικής (Electronics). Ενδεικτικές δυνατότητες 

των νέων υλικών είναι η αορατότητα σε συγκεκριμένα ηλε-

κτρομαγνητικά φάσματα, όπως και η δυναμική απορρόφηση 

ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών με πολλαπλές εφαρμογές, 

όπως π.χ. σε συσκευές ιατρικής απεικόνισης υψηλής ευ-

κρίνειας για εξουδετέρωση θορύβου, σε δυναμικές κεραίες 

στην ασύρματη επικοινωνία, σε οπτικά δίκτυα για προγραμ-

ματιστικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα διάδοσης σήματος, αντι-

καθιστώντας εξαιρετικά ογκώδεις υπάρχουσες διατάξεις, 

και σε συστήματα μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρι-

κή, με καλύτερη απορρόφηση. 

Το έργο φιλοδοξεί να παραδώσει εντός 3,5 ετών το πρώ-

το λειτουργικό πρωτότυπο, το οποίο θα επικεντρώνεται στη 

δυναμική απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, 

θέτοντας τις βάσεις για πρωτοπόρες εμπορικές εφαρμογές 

στον χώρο της Ιατρικής. Η ομάδα των συνεργατών του έρ-

γου προέρχεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας (Συντονιστής Έργου), το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

το Γερμανικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Fraunhofer, το Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Φινλανδικού Πανεπιστημί-

ου AALTO, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυ-

τεχνικής Σχολής Βαρκελώνης (UPC) στην Ισπανία, και την 

SignalGenerix Ltd, κυπριακή εταιρεία που δραστηριοποιείται 

στον τομέα πρωτοπόρων εφαρμογών του Internet of Things 

και επεξεργασίας σήματος.

Η συνεισφορά του Πανεπιστημίου Κύπρου στο έργο 

VisorSurf καθοδηγείται από τον Καθηγητή Ανδρέα Πιτσιλ-

λίδη, ο οποίος ηγείται του Ερευνητικού Εργαστηρίου Δικτύ-

ων του Tμήματος Πληροφορικής, και από τον Αναπληρωτή 

Καθηγητή Ιούλιο Γεωργίου, που ηγείται του Εργαστηρίου 

Ολιστικής Ηλεκτρονικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-

χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Επίσης συμμετέχει η 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άννα Φιλίππου, συν-επικεφαλής 

του Ερευνητικού Εργαστηρίου Θεμελιώσεων Υπολογιστικών 

Συστημάτων και Θεωρητικής Πληροφορικής, του Τμήματος 

Πληροφορικής. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου ηγείται 

του σχεδιασμού και ανάπτυξης εξειδικευμένων ηλεκτρονι-

κών στοιχείων (Advanced ASIC Hardware) και του λογισμι-

κού επικοινωνίας και προγραμματισμού των υπό ανάπτυξη 

πρωτοτύπων (Communication software and Firmware and 

Application Programming Interface). Ως εκ τούτου, κατέχει 

επιπλέον πρωτεύοντα ρόλο στον σχεδιασμό των δικτυακών 

πρωτοκόλλων επικοινωνίας, σε συνεργασία με το Ελληνικό 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. 

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους €1.700.000  
για το έργο VisorSurf
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Πώς μπορούμε να καταστήσουμε βιώσιμη την αγροτική μας επιχείρηση 

που «κινδυνεύει»; Πώς μπορούμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί και να αυ-

ξήσουμε την παραγωγή μας, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας μας;

Οι επαγγελματίες αγρότες, αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται με την αγροτική ανά-

πτυξη, έναν τομέα με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στην Κύπρο, είχαν την ευ-

καιρία να συζητήσουν τους πιο πάνω προβληματισμούς και να ενημερωθούν από 

τον εμπειρογνώμονα Καθηγητή Johan van Rooyen επί του θέματος, κατά την 1η 

ετήσια διάλεξη της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. 

Η διάλεξη διοργανώθηκε την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

σηματοδοτώντας την επέτειο της ίδρυσης του πρώτου Συνεργατικού Ιδρύματος 

στην Κύπρο, της Χωρικής Τράπεζας Λευκοινοίκου,  στις 22 Νοεμβρίου το 1909 

και πραγματεύθηκε το θέμα της ανταγωνιστικότητας στην αλυσίδα αξίας και την 

αειφόρο αγροτική απόδοση. 

Ο Καθηγητής Johan van Rooyen είναι Διευθυντής του Κέντρου Αγροτικής Οικο-

νομίας, Ανάπτυξης και Διοίκησης της Τράπεζας Standard και Καθηγητής Αγρο-

τικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Stellenboch στη Νότιο Αφρική. Ο κ. van 

Rooyen διδάσκει στρατηγική της βιομηχανίας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, 

ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας και της υπαίθρου και ανάλυση επιχειρημα-

τικών παραδειγμάτων. Κατά την ομιλία του παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τις ανά 

το παγκόσμιο ανταγωνιστικές επιδόσεις της Νοτίου Αφρικής στη γεωργία κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων ξηρασίας από το 

1970. Περαιτέρω παρουσίασε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, η αξιοποίηση 

των οποίων μπορεί να συμβάλει στο να καταστεί πιο κερδοφόρα μία αγροτική 

επιχείρηση, διαχωρίζοντας τα διάφορα προϊόντα και αναλύοντας τις δυνατότητες 

του καθενός από αυτά ξεχωριστά.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστο-

φίδης, «οι περιβαλλοντικές, οι οικονομικές και οι κοινωνικές προκλήσεις στον 

αγροτικό τομέα, στη γεωργία και την καλλιέργεια είναι πολλές. Στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου θέλουμε να συνδράμουμε στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους μέσα 

από τη μεταφορά γνώσης επί του αντικειμένου στην κοινωνία και μέσα από την 

προώθηση της καινοτομίας και της σύγχρονης τεχνολογίας για τη βιώσιμη διαχεί-

ριση των καλλιεργειών του τόπου». 

O Γενικός Διευθυντής της Συνεργατικής Kεντρικής Τράπεζας Νικόλας Χατζηγιάν-

νης σε χαιρετισμό του υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Συ-

νεργατισμός στην επιβίωση και στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην Κύπρο 

«Στήριξε με σθένος τους αγρότες να διασώσουν και να αναπτύξουν τη γη και την 

παραγωγή τους, τους προμήθευσε με γεωργικά χρειώδη, καταπολέμησε την το-

κογλυφία που αφαίμασσε τον γεωργικό κόσμο και διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο 

στη εκβιομηχάνιση της αγροτικής παραγωγής» σημείωσε ο κ. Χατζηγιάννης. 

Πρόκειται για την πρώτη ετήσια διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστή-

μιο Κύπρου, με χορηγία της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ, έπειτα από 

συμφωνία συνεργασίας διάρκειας τριών ετών που υπέγραψαν τα δύο μέρη.

1η ετήσια διάλεξη της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου



Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της 

Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου αναγορεύθηκε την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 

2016, ο διακεκριμένος δικηγόρος Γεώργιος Μπίζος, ο οποίος έζησε δίπλα «στον 

πατέρα της νοτιοαφρικανικής δημοκρατίας» και τον άνθρωπο που πρωτοστάτησε 

στον αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσιστικού καθεστώτος του 

απαρτχάιντ, Νέλσον Μαντέλα. 

Το έργο και την προσφορά του τιμωμένου εξήρε με ομιλία του ο Αναπληρω-

τής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου Χαράλαμπος 

Παπαχαραλάμπους, ο οποίος τόνισε ότι ο Γεώργιος Μπίζος στη διάρκεια του B’ 

Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα το 1941, όταν ήταν μόλις 13 χρόνων, 

κατέφυγε, μαζί με τον πατέρα του, από την κατεχόμενη από τους Ναζί Ελλάδα στη 

Νότιο Αφρική ως πρόσφυγας. Είναι κάτοχος πτυχίου καθώς και μεταπτυχιακού 

Νομικής από το Πανεπιστήμιο Rand και ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 1954. Από 

τα μέσα της δεκαετίας του 1950 διετέλεσε δικηγόρος υπεράσπισης του Νέλσον 

Μαντέλα, καθώς και άλλων πολιτικών κρατουμένων. Ο Μπίζος βραβεύτηκε αρκε-

τές φορές για το έργο του. Στις 10.6.1999 του απονεμήθηκε το αργυρούν μετάλ-

λιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας από τον Πρόεδρο Μαντέλα, στις 5.4.2001 το Διεθνές 

Βραβείο Δικηγορίας της Διεθνούς Ακαδημίας Δικηγόρων, ενώ η «International 

Bar Association» τον ονόμασε το 2004 τροπαιούχο του Βραβείου εις μνήμην 

Bernard Simons. Τιμώντας σήμερα έναν υποδειγματικό ενσαρκωτή του νομικού 

λόγου των δικαιωμάτων, ανέφερε ο κ. Παπαχαραλάμπους, ενός λόγου που επι-

χειρεί στο πεδίο του κυρωτικού δικαίου ως νέο επιστημολογικό παράδειγμα, για 

να θυμηθούμε και τον Kuhn, να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο θετικό δίκαιο 

και στο αίτημα της δικαιοσύνης, τιμώντας λοιπόν έτσι όχι απλώς έναν διεθνώς 

εγνωσμένου κύρους δικηγόρο, αλλά έναν στρατευμένο μαχητή της δικαιοσύνης, 

ανακηρύσσουμε τον κ. Γεώργιο Α. Μπίζο Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Κοινωνι-

κών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Κατά την αντιφώνησή του και φανερά συγκινημένος, ο Γεώργιος Μπίζος ανέφε-

ρε ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει σε ένα ακροατήριο 60 φοιτητών Νομικής, 

οι οποίοι είναι οι δικηγόροι του μέλλοντος. Ο κ. Μπίζος ευχαρίστησε θερμά τις 

Πρυτανικές Αρχές για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, αλλά και για την εμπειρία 

της επίσκεψής του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο ευχήθηκε να αναπτυχθεί 

ακόμη περισσότερο. «Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου», σημείωσε, 

«έχει τις δυνατότητες να διακριθεί παγκοσμίως». Ιδιαίτερη μνεία έκανε επίσης 

και στο κράτος, το οποίο συμβάλλει με τον δικό του τρόπο στην επέκταση της 

Πανεπιστημιούπολης.

Χρέη Τελετάρχη στην Τελετή ανέλαβε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ενώ ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνι-

κών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, Καθηγητής Σάββας Κατσικίδης, ανέ-

γνωσε το ψήφισμα, το οποίο παραδόθηκε επίσημα σε περγαμηνή στο νέο μέλος 

του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου ο δικηγόρος Γεώργιος Μπίζος
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Σε συνέντευξη Tύπου, που έλαβε χώρα την Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016, στο Πανεπι-

στήμιο Κύπρου, ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφί-

δης, ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρίου, εκπρόσωποι 

του ερευνητικού κέντρου Sarah Cannon Research Institute, του νοσοκομείου Harley 

Street Clinic, του νοσοκομείου University College Hospital του Ηνωμένου Βασιλείου 

καθώς και ο Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Ελλάδος, Καθηγητής Βα-

σίλειος Γρηγορίου ανακοίνωσαν την έναρξη της πρωτοβουλίας «Sharing Knowledge 

– Μοιράζοντας τη Γνώση, η Νέα Εποχή στην Ιατρική Θεραπεία».

Η πρωτοβουλία έχει σκοπό να προάγει την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και 

εμπειρίας στον ιατρικό χώρο, μεταξύ κρατών και επιστημονικών 

ιδρυμάτων, δημιουργώντας ένα δίκτυο με απώτερο στόχο την ενί-

σχυση συνεργιών και συνεργασιών σε όλους τους τομείς με κοινό 

όφελος. Οι πυλώνες ανάπτυξης της πρωτοβουλίας είναι τρεις: ο 

εκπαιδευτικός, ο ερευνητικός και ο κλινικός/νοσηλευτικός, καλύ-

πτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εξ ολοκλήρου τη βιοϊατρική επιστήμη.

Τη συνέντευξη Τύπου χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, τονίζοντας ότι το 

Πανεπιστήμιο ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, που δρα 

μέσα σε αυτήν, με αυτήν και για αυτήν, δεν θα μπορούσε παρά να 

στηρίξει και να προβάλει την εν λόγω δράση. «Με την ευκαιρία της 

συνέντευξης Τύπου θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη της εύρυθμης 

πρακτικής των φοιτητών της Ιατρικής στα δημόσια νοσοκομεία: Έτσι 

θα επιτευχθεί στην πράξη η νέα εποχή στην ιατρική θεραπεία. Με 

τον τρόπο αυτό οδεύουμε στην αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσι-

ών στον τόπο μας με αμοιβαία τα οφέλη για θεράποντες, φοιτητές, ασθενείς και την 

ακαδημαϊκή κοινότητα. Υπέρτατο συμφέρον πρέπει να είναι για όλα τα επηρεαζόμενα 

μέρη η εξυπηρέτηση του συλλογικού καλού μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των φοιτητών μας. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα εγκαινιάζουμε μία πρωτο-

βουλία που θα συνεισφέρει τα μέγιστα στην ενημέρωση του κοινού για την πρόοδο 

στην ιατρική παρέχοντας ελπίδα στους ασθενείς και στις οικογένειές τους», πρόσθε-

σε ο Πρύτανης. 

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Ζαχαρίας 

Ζαχαρίου σημείωσε ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα διάχυσης της γνώσης με-

ταξύ επιστημόνων, με απώτερο σκοπό τις καλύτερες υπηρεσίες προς τον ασθενή. Ο 

Δρ Στέργιος Ζαχαρούλης, Συμβουλος Παιδο-ογκολόγος στο Royal Marsden Hospital 

NHS Trust, Διευθυντής Παιδο-ογκολογίας στο Harley Street Clinic, δήλωσε: «Οι σύγ-

χρονες ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία της μοριακής βιολογίας και γενετικής του 

παιδικού καρκίνου έχουν δημιουργήσει καινούριους ορίζοντες στη θεραπεία και πρό-

γνωση. Ήδη έχουν αρχίσει τα πρώτα βήματα εξατομίκευσης της θεραπείας παιδικών 

όγκων, ενώ η ανοσοθεραπεία έχει σημειώσει ήδη σημαντική πρόοδο». 

Ο Δρ Πάνος Κοτταρίδης, Σύμβουλος Αιματολόγος για τη Λευχαιμία και τη Μεταμό-

σχευση Μυελού των Οστών, UCLH NHS Foundation Trust, δήλωσε στην ομιλία του 

ότι «οι εξελίξεις στη γονιδιακή ακολουθία και οι γνώσεις πάνω στη μοριακή επαγωγή 

και ανάπτυξη της λευχαιμίας ανοίγουν πόρτες, δίνοντας τη δυνατότητα να χρησιμο-

ποιούνται στοχευμένοι παράγοντες στην προσαρμοσμένη θεραπευτική αγωγή της 

οξείας λευχαιμίας». 

Η κα Aida Yousefi, Διευθύνουσα Σύμβουλος στο Harley Street Clinic, κάνοντας μια 

πλήρη παρουσίαση των δυνατοτήτων του Ιδρύματος Ερευνών του οποίου ηγείται, τό-

νισε ότι «στην πραγματικότητα, δεν είναι τα τούβλα, αλλά το συναίσθημα και η φρο-

ντίδα εκείνα τα στοιχεία που προσφέρουν την ποιότητα υπηρεσιών στον ασθενή».
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Για ακόμη μια χρονιά τα βραβεία έρευνας ΙΠΕ 2016 σε 
ακαδημαϊκούς και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου

Για ακόμη μια χρονιά τα ετήσια «Βραβεία Έρευνας» απονεμή-

θηκαν σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου. Τα Βραβεία απένειμε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. 

Νίκος Αναστασιάδης στο πλαίσιο της Τελετής Απονομής των 

«Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας και Έρευνας 2016» της 

Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και 

του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (IΠΕ), τη Δευτέρα, 14 Νο-

εμβρίου 2016. 

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 

2016» στον τομέα των «Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επι-

στημών» απονεμήθηκε στον Καθηγητή Χαρίδημο Τσούκα του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το βραβείο απονεμήθηκε από κοι-

νού με τον Δρα Μιχαλίνο Ζεμπύλα, Αναπληρωτή Καθηγητή του 

Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στην ευχαριστήρια ομιλία του ο Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας 

σημείωσε ότι τα βραβεία μπορεί να είναι ατομικές διακρίσεις, 

αλλά το έργο που βραβεύεται δεν είναι αποτέλεσμα μόνο μιας 

στενά ατομικής προσπάθειας, αλλά απαιτεί μια, συχνά αδιόρατη, 

συλλογικότητα, δίχως την οποία κανείς δεν μπορεί να δημιουρ-

γήσει. «Θέλω, λοιπόν, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο δικό 

μου «χωριό» - στη δική μου κοινότητα, ή μάλλον, ορθότερα, 

στις δικές μου κοινότητες. Πρώτα απ’ όλα στο Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου, το οποίο, με την επιμονή του στην αριστεία και την εν γέ-

νει θεσμική του λειτουργία και κουλτούρα, έχει δημιουργήσει τις 

κατάλληλες συνθήκες μέσα στις οποίες μπορεί να εργαστεί δη-

μιουργικά ένας ακαδημαϊκός. Ευχαριστώ θερμά το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου (και μέσω αυτού τον ανώνυμο Κύπριο φορολογού-

μενο) για αυτό το πολύ καλό περιβάλλον εργασίας. Δεν λείπουν 

βεβαίως τα προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να υποτιμώνται και 

τα θεσμικά επιτεύγματα. Γινόμαστε καλύτεροι, όταν, αντλώντας 

υπερηφάνεια από τα συλλογικά μας κατορθώματα, υιοθετούμε 

όλο και πιο φιλόδοξους στόχους», συμπλήρωσε.

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 

2016» απονέμεται σε άριστους, διακεκριμένους ερευνητές 

με μακροχρόνια ερευνητική εμπειρία, που δραστηριοποιούνται 

ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι με την υψηλής ποιότητας 

και υψηλού αντίκτυπου ερευνητική τους δραστηριότητα τιμούν 

τον τόπο. Για το 2016 το Βραβείο αποφασίστηκε να απονεμηθεί 

σε ερευνητή στον τομέα των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 

Επιστημών (Social Sciences and Humanities). 

Στον νικητή του «Κυπριακού Βραβείου Έρευνας – Διακεκριμέ-

νος Ερευνητής 2016» απονέμεται ως βραβείο έργο τέχνης, το 

οποίο έχει φιλοτεχνηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας – Νέος Ερευνητής 2016» για τη 

Θεματική Ενότητα «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» 

απονεμήθηκε στον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Οικονομι-

κών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δημήτριο Ξεφτέρη για το έργο 

«Οικονομικές Επιδράσεις του Εκλογικού Ανταγωνισμού».

Ο Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Ξεφτέρης σημείωσε ότι «η 

αναγνώριση αυτής της μελέτης των οικονομικών επιπτώσεων 

του εκλογικού ανταγωνισμού δεν αντανακλά μόνο τους δικούς 

μου κόπους αλλά και αυτούς των συνεργατών μου στο έργο 

Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας
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αυτό: των Enriqueta Aragones, Κώστα Ματάκο, Ορέστη Τρου-

μπούνη, Michel Le Breton, Didier Laussel, Νίκου Ζήρου και 

Matias Νunez. Από πλευράς μου ευχαριστώ το Ίδρυμα Προώθη-

σης Έρευνας για τη βράβευση αυτή, όλους τους συναδέλφους 

μου στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη 

σημασία που προσδίδουν στην έρευνα και, πάνω απ’ όλα, την 

οικογένεια μου, που μου δίνει τη δύναμη να προσπαθώ κάθε 

μέρα για το καλύτερο». 

Το Βραβείο Έρευνας στην κατηγορία Νέος Ερευνητής 2016 για 

τη Θεματική Ενότητα «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» απονε-

μήθηκε στη Δρα Ελένη Μούσιη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο 

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έργο με τίτλο 

«Μεταλλο-οργανικά πλέγματα βασισμένα σε πολυαλκοόλες και 

πολυτοπικούς υποκαταστάτες με δότες άτομα Ν ως υλικά για την 

αποθήκευση Η2».

Η Δρ Ελένη Μούσιη σημείωσε ότι θεωρεί μεγάλη τιμή την απο-

νομή του συγκεκριμένου βραβείου, το οποίο είναι μία αναγνώ-

ριση της προσπάθειάς της στον τομέα της έρευνας. «Ευχαριστώ 

το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας για την ευκαιρία που δίνει σε 

νέους ερευνητές να συμμετάσχουν σε τέτοιους διαγωνισμούς 

και για την τιμή που μου κάνει με την απονομή ενός τόσο ση-

μαντικού βραβείου. Επίσης, ευχαριστώ θερμά το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου που είναι η βάση των σπουδών μου αλλά και της 

ερευνητικής μου εργασίας τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερες ευ-

χαριστίες απευθύνω στον καθηγητή και πλέον συνεργάτη μου 

Δρα Αναστάσιο Τασιόπουλο για την ανεκτίμητη βοήθειά του όλα 

αυτά τα χρόνια και στην ομάδα Πολυμεταλλικών Πλειάδων του 

Τμήματος Χημείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τέλος ευχαριστώ 

τους γονείς μου, που με στηρίζουν από τη μέρα που γεννήθηκα, 

και τον σύζυγο και τη μικρή μου κορούλα για την αστείρευτη 

υποστήριξη και συμπαράσταση σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο της 

έρευνας», συμπλήρωσε.

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - Νέος Ερευνητής 2016» απο-

νέμεται σε ερευνητές οι οποίοι έχουν υλοποιήσει συγκεκριμένο 

ερευνητικό έργο υψηλής ποιότητας, που έχει ολοκληρωθεί τα 

τελευταία τρία χρόνια, μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του 

Διαγωνισμού, σε μια από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές 

και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. 

Στον νικητή του «Κυπριακού Βραβείου Έρευνας - Νέος Ερευνη-

τής 2016» επιδίδεται ως βραβείο έργο τέχνης, ενώ παραχω-

ρείται στον Ανάδοχο Φορέα χορηγία ύψους €35.000 για σκο-

πούς συνέχισης της έρευνας του νέου ερευνητή ως Συντονιστή.

Κύριος στόχος των Βραβείων Έρευνας είναι η ανάδειξη του 

έργου και της προσωπικότητας επιστημόνων που δραστηριο-

ποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επι-

δείξουν σημαντικά και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα. 

Παράλληλα, η απονομή των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας, 

που το ‘Ίδρυμα Προώθησης ‘Eρευνας (ΙΠΕ) καθιέρωσε από το 

2007, αναδεικνύει προσωπικότητες ερευνητών που δραστηρι-

οποιούνται στην Κύπρο, κάνοντας ευρύτερα γνωστό το ερευ-

νητικό τους έργο, το οποίο έχει διεθνή εμβέλεια και σημαντικό 

αντίκτυπο στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, αλλά και στην 

κοινωνία εν γένει.

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Ξεφτέρης

Δρ Ελένη Μούσιη



Υψηλή τιμητική διάκριση  
για τον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτριο Μιχαηλίδη
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Η Ιταλία τού απένειμε τον τιμητικό τίτλο του Ανώτατου Ταξιάρχη για τη 
μεγάλη συμβολή του στην αρχαιολογία της χώρας

O τιμητικός τίτλος του Ανώτατου Ταξιάρχη (Grande Ufficiale della Stella d’ Italia) 

δόθηκε από την κυβέρνηση της Ιταλίας στον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας), Δημήτριο Μιχαηλίδη. Σκεπτικό 

της σημαντικής αυτής διάκρισης ήταν η μεγάλη συμβολή του στην ανάπτυξη της 

πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας με ιδιαίτερη αναφορά στην 

αρχαιολογία.

Η τελετή παρασημοφόρησης πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Ιταλίας στην 

Κύπρο, την Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2016. Τον τιμητικό τίτλο απένειμε στον Ομό-

τιμο Καθηγητή Δημήτριο Μιχαηλίδη, εκ μέρους του Πρόεδρου της Ιταλικής Δημο-

κρατίας, ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Κύπρο κ. Guido Cerboni.

Οι δεσμοί του Κύπριου αρχαιολόγου με την Ιταλία χρονολογούνται από τη δεκα-

ετία του 1970 και τις πρώτες του ακαδημαϊκές και επιστημονικές εμπειρίες στην 

Περούτζια και τη Ρώμη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιταλία, ο κ. 

Μιχαηλίδης δεν προέβη μόνο σε σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά 

προχώρησε και σε ανασκαφές στο αρχαίο και μεσαιωνικό μέρος του Ότραντο και 

στην εκκλησία San Clemente, στη Ρώμη. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, ο 

Καθηγητής Μιχαηλίδης, λόγω και της εξαιρετικής του γνώσης της ιταλικής γλώσ-

σας και της Ιταλίας, συνέχισε να διατηρεί πολύ στενές επιστημονικές και φιλικές 

σχέσεις με ιταλικά πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς κύκλους της Ιταλίας, αναφέ-

ρεται μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της απόφασης απονομής του τιμητικού τίτλου. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 

σημείωσε ότι ο Δημήτριος Μιχαηλίδης άφησε το δικό του στίγμα στην κυπριακή 

αρχαιολογία. «Η σημερινή αρχαιολογική εικόνα της Κύπρου και της Ιταλίας οφεί-

λει πολλά στη δουλειά και στην παρουσία του τόσο ως «ιχνευτή» αρχαιολόγου 

όσο και ως ιστορικού μελετητή. Πρόκειται για έναν αξιοκράτη, χαμηλών τόνων, 

έντιμο, επιστήμονα με βάθος που με την αξιόλογη διεθνή παρουσία του έχει κερ-

δίσει τον σεβασμό και τη διεθνή αναγνώριση. Σημαντικός ήταν και παραμένει 

ο ρόλος του Δημήτριου Μιχαηλίδη ως αρχαιολόγου στη διαμόρφωση ιστορικής 

συνείδησης», σημείωσε ο Πρύτανης. 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
Ο Δημήτριος Μιχαηλίδης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, γεννήθηκε στη Λευκωσία και σπούδασε Ιστορία 

της Τέχνης και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Δίδαξε στο Università per Stranieri της Perugia και εργάστηκε 

στο British School της Ρώμης, στην Ιταλία. Το 1982 επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων ως Αρ-

χαιολογικός Λειτουργός της Επαρχίας Πάφου. Το 1992 διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Αναπληρωτής Καθηγητής 

και το 2000 προήχθη στη βαθμίδα του Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, θέση από 

την οποία αφυπηρέτησε το 2014. Υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1996-2000) και 

Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 1996 μέχρι την αφυπηρέτησή του.

Έχει διευθύνει ανασκαφές στην αρχαία Βερενίκη, τη σημερινή Βεγγάζη της Λιβύης, στο Ότραντο της νότιας Ιταλίας και στο 

Αββαείο του San Clemente στη Ρώμη. Για το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου διηύθυνε συστηματικές ανασκαφές στην Οικία του 

Ορφέα, στην Οικία των Τεσσάρων Εποχών και στα Λουτρά του Τρίτωνα στην Πάφο, όπως και πολυάριθμες άλλες συστημα-

τικές και σωστικές ανασκαφές στην Επαρχία Πάφου. Ως Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνδιηύθυνε το πρόγραμμα 

αρχαιολογικής επισκόπησης και ανασκαφής «Ποταμιά-Άγιος Σωζόμενος» και συνεχίζει να διευθύνει τις ανασκαφές στους 

«Άγιους Πέντε», στη Γεροσκήπου, και στην Οικία του Ορφέα στην Πάφο. Έχει παρουσιάσει την έρευνά του σε περισσότερα 

από 150 διεθνή συνέδρια και έχει δώσει πολυάριθμες δημόσιες διαλέξεις και σεμινάρια σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Βόρεια 

Αφρική, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία. Έχει δημοσιεύσει γύρω στα 130 επιστημονικά άρθρα και είναι συγ-

γραφέας ή επιμελητής (ή συν-επιμελητής) έκδοσης 19 βιβλίων. 

Είναι Αντιπρόεδρος της Association Internationale pour l’Etude de la Mosaïque Antique και Επίτιμος Πρόεδρος της 

International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος από το 1996 μέχρι το 

2014. Είναι επίσης Πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).Το 1978 διετέλεσε Fellow του M. 

Aylwin Cotton Foundation και το 1988 τού απενεμήθη ο τίτλος του Fellow του Society of Antiquaries of London.
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ, ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Με νέους Συνεργάτες στο ακαδημαϊκό δυναμικό της συνεχίζεται η ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι 

εγνωσμένου κύρους, σε διεθνές επίπεδο, νέοι Συνεργάτες πρόκειται να συμβάλουν τόσο στο ερευνητικό όσο και στο διδακτικό 

έργο και στον εμπλουτισμό του προγράμματος σπουδών της Σχολής, κυρίως μέσω της εκτενούς πρακτικής εμπειρίας και εμπειρο-

γνωμοσύνης που διαθέτουν. 

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, κατά την τελευταία συνεδρία της, αποφάσισε ομόφωνα όπως προσφέρει τη θέση Συνεργατών Καθη-

γητών (Adjunct Professors) της Ιατρικής Σχολής στους εξής:

• Καθηγητή Αριστομένη Εξαδάκτυλο, Διευθυντή του Τμήματος Επειγοντολογίας (Emergency Medicine) στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο της Βέρνης. Πρόκειται για τον μοναδικό Έλληνα Καθηγητή και Διευθυντή με δική του Έδρα στην Επειγοντολογία 

στην Ευρώπη. Το σύνθημα του Τμήματός του είναι «Δεν εργάζεσαι ποτέ μόνος» (“You never work alone”), κάτι που αναδεικνύ-

ει τη μεγάλη σημασία που έχει η ομαδική εργασία για την ειδικότητά του. 

• Καθηγητή Πέτρο Κουτράκη, Καθηγητή στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, Επικεφα-

λής του Exposure, Epidemiology and Risk Program, Διευθυντή του U.S. EPA και Διευθυντή της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 

Χάρβαρντ στην Κύπρο (διεθνής πρωτοβουλία).

• Καθηγητή Μιχάλη Κουτσιλιέρη, Καθηγητή Φυσιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Καθ. Κουτσιλι-

έρης έχει καταλάβει διοικητικές θέσεις στο Εθνικό Συμβούλιο για την έρευνα, στο Ερευνητικό Κέντρο Αλέξανδρος Φλέμινγκ, 

ενώ διετέλεσε 3 φορές Πρόεδρος της Ένωσης Καθηγητών Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2005 τιμήθηκε με 

το Β΄ Βραβείο Εθελοντισμού από το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδας.

• Καθηγητή Δημήτριο Μπούμπα, Καθηγητή Παθολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μέλος της διοικού-

σας επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ρευματολογικής Εταιρείας (EULAR), Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ειδίκευσης 

και Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο και Πρόεδρος της 

Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) για την κρίση προχωρημένων βιοϊατρικών ερευνητικών προτάσεων.

H Ιατρική Σχολή στεγάζεται στο ανακαινισμένο και πλήρως εξοπλισμένο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ). 

Εκεί στεγάζονται, μεταξύ άλλων, τα κλινικά εργαστήρια και τα εργαστήρια ανατομίας, καθώς και το Κέντρο Ερευνών Μοριακής 

Ιατρικής. 

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, «διανύουμε 

μία νέα εποχή για την Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, με την προσέλ-

κυση άρτια καταρτισμένου ακαδημαϊκού 

προσωπικού, νέους χώρους διδασκαλί-

ας, καθώς βέβαια και την κατοχύρωση 

της κλινικής άσκησης των φοιτητών μας 

στα δημόσια νοσηλευτήρια. Το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου προχωρά δυναμικά, 

προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο σπου-

δών, μία εξατομικευμένη προσέγγιση 

όσον αφορά την καθοδήγηση και στήρι-

ξη προς τους φοιτητές μας και ανεβάζει 

όλο και πιο ψηλά τον πήχη της αριστείας. 

Ας μην ξεχνάμε», πρόσθεσε, «πως χάρη 

στη συμβολή των χιλιάδων μελών της 

πανεπιστημιακής μας κοινότητας, το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου κατετάγη 55ο καλύ-

τερο νέο πανεπιστήμιο σύμφωνα με τους 

Times New Higher Education Rankings, 

ενώ βρίσκεται ανάμεσα στα 351-400 

καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως». 

Σημειώνεται ότι η Ιατρική Σχολή του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου έχει προχωρήσει σε 

διεθνή προκήρυξη θέσης Καθηγητή και 

Κοσμήτορά της, καθώς και σε προκή-

ρυξη πέντε νέων θέσεων ακαδημαϊκού 

προσωπικού.

Υπογραφή πρωτοκόλλου 
συνεργασίας μεταξύ της Ιατρικής 
Σχολής και της Παγκύπριας 
Ομοσπονδίας Συνδέσμων 
Πασχόντων και Φίλων

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων (ΠΟ-

ΣΠΦ) υπεγράφη την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016.

Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν εκ μέρους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ο Κοσμήτορας, Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρίου και εκ μέρους της ΠΟΣΠΦ, 

ο Πρόεδρος κ. Μάριος Κουλούμας. 

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχο-

λής ευχαρίστησε τον Σύνδεσμο 

για την παρουσία του και υπεν-

θύμισε τη ρήση του Ιπποκράτη 

περί το 300 π.Χ. ότι «ο καλύτερος 

ασθενής, είναι ο ενημερωμένος 

ασθενής». Υπογράμμισε επίσης 

ότι η καλή ιατρική περίθαλψη βα-

σίζεται όχι μόνο στη γνώση, αλλά 

και στο συναίσθημα. Ο γιατρός και 

ο ασθενής πρέπει να συζητούν στο 

ίδιο επίπεδο.
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Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Οργανισμού Νεο-

λαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016, με στόχο την από κοινού ανάληψη δρά-

σεων για την ενδυνάμωση των νέων καθώς και την αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του 

Πανεπιστημίου στον καταρτισμό πολιτικών για τους νέους. 

Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Κων-

σταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, ο Πρόεδρος του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, κ. Παναγιώτης Σεντώνας. 

Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 

τόνισε ότι δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα για έναν τόπο από τη δημιουργικότητα των νέων 

ανθρώπων. «Ο διαχρονικός χρυσός μιας χώρας είναι τα μυαλά των νέων ανθρώπων. Το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου άρχισε ήδη μια σημαντική συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, 

η οποία σήμερα επισημοποιείται με την υπογραφή του Μνημονίου. Το τελευταίο διάστημα όλο 

και περισσότερα νέα παιδιά ζητούν τη συνεργασία του Πανεπιστημίου και αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για εμάς. Οι νέοι επιστρέφουν και πάλι στο «σπίτι» τους, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου», 

σημείωσε. Ο Πρύτανης επεσήμανε ακόμη ότι οι δυνατότητες ανάληψης κοινών δράσεων μεταξύ 

των δύο μερών είναι τεράστιες. 

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, κ. Παναγιώτης Σεντώνας, αφού ευχαρίστησε 

το Πανεπιστήμιο για τη θετική ανταπόκρισή του στην υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου, τόνισε 

ότι «τα πανεπιστήμια αποτελούν «εργοτάξιο» παραγωγής νέας γνώσης και νέων ιδεών και θα 

πρέπει αυτή η γνώση να μπολιάζει τις πολιτικές που το κράτος καταρτίζει. Τέτοιες συνεργασίες 

είναι πολύ σημαντικές, καθότι, αφενός συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των νέων ανθρώπων και 

αφετέρου ανοίγουν τον δρόμο για το μπόλιασμα των πολιτικών του κράτους με τη γνώση και τις 

ιδέες που παράγονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου». 

Πιο συγκεκριμένα, το Μνημόνιο Συνεργασίας προνοεί την από κοινού ανάληψη δράσεων για την 

ενδυνάμωση των φοιτητών και τη συνεργασία για βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους μέσω 

τοποθετήσεων για πρακτική άσκηση. Περαιτέρω, στο Μνημόνιο εμπεριέχονται πρόνοιες για την 

από κοινού υλοποίηση δράσεων σε θέματα που αφορούν στους βασικούς τομείς που επηρεάζουν 

τη ζωή των νέων, όπως η απασχόληση, η κινητικότητα, η διαχείριση σταδιοδρομίας και η ψυχο-

κοινωνική ενδυνάμωση. 

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν οι γνώσεις και η εμπειρογνωμοσύνη των μελών του ακαδημαϊκού 

και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς 

καταρτισμού προτάσεων πολιτικής για τους νέους, καθώς και στην υλοποίηση και παρακολούθηση 

της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία, που ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου καταρτίζει. Το Μνη-

μόνιο προνοεί επίσης την από κοινού συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Οργανισμού 

Νεολαίας σε ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα. 

Μνημόνιο συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου  
και Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου 
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Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής 

Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» έχει καθιερωθεί 

ως κέντρο ποιοτικής έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα 

της Φωτοβολταϊκής (ΦΒ) Τεχνολογίας. Τους τελευταίους μή-

νες, πέραν των είκοσι ατόμων, από διάφορες χώρες όπως το 

Κατάρ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος και η Τυνησία, λαμβάνουν εκ-

παίδευση σε θέματα Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας στις εγκα-

ταστάσεις της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας 

«ΦΩΣ». 

Από τον Νοέμβριο του 2016, η Ερευνητική Μονάδα Ενεργει-

ακής Αειφορίας «ΦΩΣ» θα ξεκινήσει την προσφορά προγραμ-

μάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε επαγγελματίες και 

επιχορηγούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού (ΑνΑΔ). Το πρώτο πρόγραμμα κατάρτισης έχει τίτλο 

«Σχεδιαστής και εγκαταστάτης φωτοβολταϊκών συστημάτων». 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει επίσης εγκριθεί από την 

Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού. Απονομή Πιστοποιητικού Κα-

τάρτισης θα δίνεται σε όσους υποψηφίους ολοκληρώσουν με 

επιτυχία το πρόγραμμα, βάσει των κανονισμών περί Προώθη-

σης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (Πιστοποίηση Εγκαταστατών Μικρής Κλίμακας Συ-

στημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), Κανονισμοί του 

2015- (Κ.Δ.Π. 374/2015). 

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργοδοτούμενους επι-

χειρήσεων/οργανισμών που είναι ηλεκτρολόγοι ή ηλεκτρο-

λόγοι μηχανικοί στο επάγγελμα και που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συγκε-

κριμένα των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Τα μαθήματα άρχισαν στις 8 Νοεμβρίου 2016 και οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ερευ-

νητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» http://www.

foss.ucy.ac.cy/pdf/upcomingevents/course1_sxediastis_

egkatastatis_pv_systems_021122016.pdf για περισσότε-

ρες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής. 

Το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας, της Ερευνητικής 

Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» είναι αφοσιωμένο 

στην ποιοτική εκπαίδευση και την προώθηση βέλτιστων πρα-

κτικών για επίτευξη της ποιότητας στο ενεργειακό ισοζύγιο 

του νησιού μας.

Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» 
συνεχίζει να προσφέρει στον τομέα της φωτοβολταϊκής 
τεχνολογίας με καινούρια προγράμματα κατάρτισης 
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Νέα χρηματοδότηση για ερευνητικό έργο σε θέματα 
ενέργειας εξασφάλισε η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής 
Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου
Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» συνεχίζει να διαπρέπει στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Το έργο με 

τίτλο «Προώθηση της μεγαλύτερης διείσδυσης της διεσπαρμένης φωτοβολταϊκής ενέργειας διαμέσου της αποθήκευσης για 

όλους» (Ακρωνύμιο StoRES) έχει πρόσφατα εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-

ξης (ΕΤΠΑ) μέσω του προγράμματος Interreg MED. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται περίπου στα €2.000.000 και η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αει-

φορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους €600.000. Το έργο άρχισε τον Νοέμβριο του 

2016 και θα έχει διάρκεια τριών χρόνων. 

Το έργο StoRES προβλέπει την ανάπτυξη βέλτιστης πολιτικής για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών 

(ΦΒ) και των συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω δοκιμών έξυπνων λύσεων σε πέντε νησιά και αγρο-

τικές περιοχές της Μεσογείου. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει το εταιρικό σχήμα είναι με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί υψηλή 

διείσδυση ΦΒ στο ενεργειακό μείγμα των περιοχών αυτών, μέσω της επίλυσης όλων των θεμάτων που αφορούν στην 

αγορά, την τεχνολογία, το δίκτυο και τις διατιμήσεις, χωρίς να διακυβεύεται η σταθερότητα του δικτύου ή η ασφάλεια του 

εφοδιασμού. 

Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τα επίπεδα αυτο-κατανάλωσης φωτοβολταϊκής ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου 

μέσα από μία βέλτιστη λύση αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας. Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί αποτελείται από δοκιμές 

που θα γίνουν σχετικά με τους διαφόρους τρόπους αποθήκευσης φωτοβολταϊκών που υπάρχουν σε διάφορες πιλοτικές 

περιοχές, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις τοπικές παραμέτρους για τη βελτιστοποίηση και χρησιμοποιώντας μέτρα ενεργει-

ακής απόδοσης. Το έργο StoRES αναμένεται να αλλάξει τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά την αξιοπιστία του δικτύου με 

μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά και τις αγροτικές περιοχές, δίνοντας έτσι μια οικονομικά πιο 

ωφέλιμη, προσιτή και βιώσιμη επιλογή για ενεργειακό εφοδιασμό.

Το έργο συντονίζει η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» και το εταιρικό σχήμα αποτελείται από μέλη τα 

οποία βρίσκονται σε 7 ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου και συγκεκριμένα σε Κύπρο, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Σλο-

βενία, Γαλλία και Ιταλία. Επιπρόσθετα, το σχήμα περιλαμβάνει ερευνητικούς οργανισμούς, δημόσιες και τοπικές αρχές, ρυθ-

μιστικές αρχές ενέργειας, ενεργειακά γραφεία και διαχειριστές συστημάτων διανομής (ΔΣΔ) που έχουν να διαδραματίσουν 

καταλυτικό ρόλο στην προώθηση των ΑΠΕ και της ηλιακής ενέργειας στις περιοχές τους.

Από την Κύπρο, εκτός από την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ», συμμετέχουν επίσης η Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας Κύπρου, το Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. 

Ο Σπύρος Θεοχαρίδης βραβεύθηκε  
από τον ευρωπαϊκό οργανισμό EUREC

Διεθνές βραβείο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUREC (The Association of European Renewable Energy Research Centres, 

http://www.eurec.be/en/) έλαβε ο κ. Σπύρος Θεοχαρίδης, προπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι το 2016 και τώρα μεταπτυχιακός συνεργάτης στην Ερευνητική 

Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Θεοχαρίδης έλαβε το δεύτερο βραβείο στον διαγωνισμό με τίτλο «EUREC Awards: Promoting 

excellence in Renewable Energy education», που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EUREC, για τις τρεις 

καλύτερες πτυχιακές εργασίες από προπτυχιακούς φοιτητές, με θέμα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Στόχος των συγκεκριμένων βραβείων είναι να προωθήσουν την αριστεία στη μελέτη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 

να ανταμείψουν το ταλέντο και να ενθαρρύνουν τις αναφορές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε όλο τον κόσμο. 

Η πτυχιακή εργασία του κ. Θεοχαρίδη είχε τίτλο «PV Prediction and Live Monitoring Tool for PV Systems in Cyprus». Σκοπός 

της πτυχιακής ήταν η υλοποίηση, σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ενός εργαλείου για την πρόβλεψη της 

παραγωγής των φωτοβολταϊκών συστημάτων της Κύπρου για την επόμενη μέρα, έτσι ώστε αυτά τα δεδομένα να αποστέλ-

λονται στον διαχειριστή δικτύου, για να ρυθμίζουν την παραγωγή από τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς. 

Η τελετή βράβευσης έγινε στις Βρυξέλλες, στις 7 Οκτωβρίου 2016. Στη συγκέντρωση, οι τρεις νικητές του διαγωνισμού 

παρουσίασαν τα προγράμματα που ανέπτυξαν και αμέσως μετά έγινε η απονομή των βραβείων. 
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Ταυτοποίηση ενζύμου που ελέγχει τη γήρανση 
Ερευνητές από το Eργαστήριο Επιγενετικής του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, με επικε-

φαλής τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Κυρμίζη, έχουν ταυτοποιήσει ένα νέο ένζυμο (πρωτεΐνη) που ελέγχει τη γήρανση. 

Προηγούμενες μελέτες απέδειξαν ότι η κατανάλωση τροφών με λιγότερες θερμίδες καθυστερεί τη γήρανση και χαρίζει μα-

κροζωία. Παρέμενε όμως άγνωστος ο βιολογικός μηχανισμός που εξηγεί το πώς ο περιορισμός των θερμίδων σηματοδοτεί-

ται μέσα στα κύτταρα, για να προσφέρει τις ευεργετικές του επιδράσεις. Οι ερευνητές του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, χρησιμοποιώντας τον ζυμομήκυτα ως μοντέλο πειραματισμού, έδειξαν ότι το νέο ένζυμο (Nat4/

Naa40) λειτουργεί ως ρυθμιστής της επίδρασης της ολιγοθερμικής δίαιτας στα κύτταρα, καθορίζοντας με αυτόν τον τρόπο 

το προσδόκιμο ζωής. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα του Εργαστηρίου Επιγενετικής, η αναστολή της λειτουργίας αυτού του ενζύμου παρομοιάζεται με 

συνθήκες δίαιτας μειωμένων θερμίδων, οι οποίες επιμηκύνουν τη διάρκεια ζωής των κυττάρων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα 

δίνουν μια εξήγηση για το πώς η δίαιτα με περιορισμένες θερμίδες καθυστερεί τη γήρανση. Συγκεκριμένα, η αδρανοποίηση 

του ταυτοποιημένου ενζύμου επιτρέπει την έκφραση γονιδίων που αυξάνουν την ανθεκτικότητα των κυττάρων σε διάφορες 

μορφές στρες και έτσι εμποδίζει τη συσσώρευση φθορών, οι οποίες επιβαρύνουν την καλή λειτουργία του οργανισμού. 

Επειδή το ένζυμο αυτό είναι ένα σημαντικό συστατικό που συμβάλλει στη ρύθμιση γονιδίων και στα ανθρώπινα κύτταρα, τα 

αποτελέσματα της έρευνας είναι καθοριστικά για την κατανόηση της γήρανσης στον άνθρωπο. Αναμένεται ότι τα αποτελέ-

σματα θα αξιοποιηθούν, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένων φαρμάκων για την επιβράδυνση της γήρανσης 

και αύξηση του προσδόκιμου «υγιούς» ζωής, με την αντιμετώπιση νοσημάτων που σχετίζονται με τη γήρανση, όπως νευρο-

εκφυλιστικές ασθένειες, καρκίνος, καρδιοπάθειες κ.ά. 

Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη κατά κύριο λόγο από τον μεταδιδακτορικό ερευνητή Diego Molina-Serrano και τη διδακτορική 

φοιτήτρια Βάσσια Σχίζα, υπό την καθοδήγηση του Δρα Αντώνη Κυρμίζη, και σε συνεργασία με ερευνητές από πανεπιστήμια 

των Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστρίας και Τσεχίας. 

Τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευθεί στο διεθνούς κύρους περιοδικό ΕΜΒΟ Reports (http://embor.embopress.org/content/

early/2016/10/31/embr.201642540). Το ερευνητικό αυτό έργο διεξήχθη στο πλαίσιο ενός υψηλά ανταγωνιστικού προ-

γράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, με στόχο τη στήριξη της καινοτόμου και πρωτοποριακής έρευνας στην 

Ευρώπη (ERC, http://erc.europa.eu/), το οποίο απονεμήθηκε στον Δρα Αντώνη Κυρμίζη.
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Στο Ερευνητικό Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών - 
Σπουδαστήριο Πετρώνδα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη 
μετάφραση στη σερβική γλώσσα έργων Κυπρίων λογοτεχνών

Στη μετάδοση της Ελληνικής Φιλολογίας από την Κύ-

προ στη Σερβία θα συμμετάσχει το Ερευνητικό Κέντρο 

Νεοελληνικών Σπουδών-Σπουδαστήριο Πετρώνδα 

του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο 

Treći Trg του Βελιγραδίου, το Ερευνητικό Κέντρο 

Πετρώνδα εξασφάλισε χρηματοδότηση συνολικού 

ύψους έως €54.905, για το πρόγραμμα με την ονο-

μασία «Greek Literature from Cyprus in Serbian». Το 

πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του προ-

γράμματος «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) 

και αφορά στη λογοτεχνική μετάφραση, είναι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Βυζαντινών 

και Νεοελληνικών Σπουδών, Aleksandra Milanović, 

Tamara Nosonjin, Zorka Šljivančanin και Saša 
Đorđević, υπό την εποπτεία του Καθηγητή Παντε-

λή Βουτουρή και του Επίκουρου Καθηγητή Μαρίνου 

Πουργούρη, θα μεταφράσουν στη σερβική γλώσσα, 

στα επόμενα δύο χρόνια, τα εξής έργα Κυπρίων λο-

γοτεχνών: 

•  Ευφροσύνη Μαντά – Λαζάρου, Ναρκοσυλλέκτρια, 

2014. 

•  Κυριάκος Χαραλαμπίδης, Αμμόχωστος Βασιλεύου-

σα, 1982. 

• Αγγέλα Καιμακλιώτη, Εκ του σύνεγγυς, 2014. 

•  Στέλλα Βοσκαρίδου – Οικονόμου, Φόβ, Υπογλώσ-

σιο νυχτερινό, 2015. 

•  Γιώργος Φιλίππου Πιερίδης, Ο καιρός της δοκιμασί-

ας, 1979. 

•  Λουΐζα Παπαλοΐζου, Απειλούμενα είδη, 2012. 

•  Γεώργιος Ν. Χαριτωνίδης, Αναμνήσεις με πολλά 

κουκούτσια, 2003. 

•  Γιώργος Χριστοδουλίδης, Πληγείσες περιοχές/γυ-

μνές ιστορίες, 2016.

• Μαρία Α. Ιωάννου, Καζάνι, 2015.

•  Αντώνης Γεωργίου, Ένα αλπούμ ιστορίες, 2014.

Τα μεταφρασμένα έργα θα προβάλλονται στη Σερβία 

μέσα από λογοτεχνικά φεστιβάλ, εκθέσεις βιβλίου και 

δημόσιες παρουσιάσεις. Στην προβολή των βιβλίων 

θα συμμετέχουν τόσο οι συγγραφείς όσο και οι μετα-

φραστές. 

Το Ερευνητικό Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών-Σπου-

δαστήριο Πετρώνδα ιδρύθηκε το 2014. Οι χώροι 

στους οποίους στεγάζεται βρίσκονται στη Λευκωσία, 

Νικοδήμου Μυλωνά 30. Στο Κέντρο λειτουργεί βιβλι-

οθήκη και φυλάσσεται αρχειακό υλικό που διατίθεται 

στους ερευνητές. Επίσης, το Κέντρο διοργανώνει δι-

άφορες εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, επιστημο-

νικά συνέδρια κ.ά. Όλες οι εκδηλώσεις είναι ανοικτές 

για το κοινό. Προσωρινός Διευθυντής του Κέντρου 

είναι ο Καθηγητής Παντελής Βουτουρής.



EΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ €700.000 ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Σειρά δράσεων που θα αποσκοπούν στη βελτίωση των μέτρων διαχείρισης και προστασίας των 

δύο ειδών θαλάσσιων χελωνών (Caretta caretta και Chelonia mydas) που ωοτοκούν στην Κύ-

προ και την υπόλοιπη Μεσόγειο, καθώς και στη διερεύνηση μέτρων και πιλοτικής εφαρμογής 

τους για μείωση των ζημιών που προκαλούνται στα αλιευτικά εργαλεία επαγγελματιών ψαράδων 

λόγω ακούσιου εγκλωβισμού θαλάσσιων χελωνών, ανέλαβε να υλοποιήσει το Ωκεανογραφικό 

Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο εξασφάλισε χρηματοδότηση συνολικού ύψους €701.593 από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE (Άξονας Nature & Biodiversity), για την 

υλοποίηση ενός νέου Ερευνητικού Έργου με τίτλο «Συλλογικές δράσεις για τη βελτίωση των 

μέτρων διατήρησης των ευρωπαϊκών πληθυσμών θαλάσσιων χελωνών / Collective actions for 

improving the conservation status of the EU sea turtle populations» (LIFE EUROTURTLES), 

στο οποίο συμμετέχουν ακόμη 8 εταίροι. Συντονίστρια του Έργου για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

είναι η Δρ Γιάννα Σαμουήλ, Ειδική Επιστήμονας στο Ωκεανογραφικό Κέντρο. Στην ομάδα συγ-

γραφής της πρότασης συμμετείχαν επίσης οι Μόνικα Δημητρίου και Γεώργιος Φυττής, Ειδικοί 

Επιστήμονες στο Ωκεανογραφικό Κέντρο και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Βιολογικών 

Επιστημών. 

Kύριος στόχος του συγκεκριμένου Έργου είναι η υλοποίηση μιας σειράς δράσεων που αποσκο-

πούν στη βελτίωση μέτρων διατήρησης των δύο ειδών θαλάσσιων χελωνών, τα οποία θεωρούνται ως προστατευόμενα 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/EOK (Παραρτήματα ΙΙ και ΙV). Επιπρόσθετα, το 

Έργο αποσκοπεί, μέσω της διερεύνησης μέτρων και πιλοτικής εφαρμογής τους στην περιοχή Natura 2000 «Πόλις-Γιαλιά» 

(CY4000001), στη μείωση προβλημάτων που προκαλούνται στα αλιευτικά εργαλεία επαγγελματιών ψαράδων λόγω ακού-

σιου εγκλωβισμού θαλάσσιων χελωνών. 

Το Ερευνητικό Έργο LIFE EUROTURTLES, λαμβάνοντας υπόψη την πολυεθνική κατανομή των πληθυσμών αυτών των θα-

λάσσιων χελωνών (οι οποίες έχουν περιοχές αναπαραγωγής και τροφοληψίας σε διαφορετικές μεσογειακές χώρες), έχει 

δημιουργήσει για τις ανάγκες υλοποίησής του μια ευρεία και αξιόλογη ομάδα εταίρων από ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκρι-

μένα, στο Έργο LIFE EUROTURTLES συμμετέχουν 9 φορείς από 6 χώρες της Μεσογείου. Συντονιστής είναι το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Κροατίας. Συμμετέχουν επίσης το Blue World Institute of Marine Research and Conservation (Κροατία), 

το Τμήμα Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας «Charles Darwin» του Πανεπιστημίου της Ρώμης, η WWF Ιταλίας, το Πανεπιστήμιο 

Primorska (Σλοβενία), το Nature Trust Malta (Μάλτα), ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας – ΑΡΧΕΛΩΝ 

(Ελλάδα), και από την Κύπρο το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων 

Ερευνών. Το Ωκεανογραφικό είναι και ο εθνικός συντονιστής δράσεων για την Κύπρο. Το Έργο έχει συνολική διάρκεια 5 

ετών (1 Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι 31 Αυγούστου 2021) και συνολικό προϋπολογισμό €5.116.167.

Για την Κύπρο έχει μεγάλη σημασία η υλοποίηση του εν λόγω Έργου, καθώς πρόκειται για το πρώτο Έργο LIFE που χρη-

ματοδοτεί δράσεις που επικεντρώνονται αποκλειστικά στο θαλάσσιό της περιβάλλον. Παράλληλα, αποτελεί και το πρώτο 

Ερευνητικό Έργο με υλοποίηση δράσεων διατήρησης και προστασίας που αφορούν στην πράσινη χελώνα (Chelonia mydas), 

η οποία ωοτοκεί στην Κύπρο, μια από τις ελάχιστες περιοχές της Μεσογείου στις οποίες αυτό το είδος ωοτοκεί. 

Η περιοχή στην οποία επικεντρώνεται το Έργο LIFE EUROTURTLES 

στην Κύπρο είναι η περιοχή Natura 2000 «Πόλις-Γιαλιά» 

(CY4000001), με κάποιες δράσεις να εφαρμόζονται σε όλη την 

επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο LIFE 

EUROTURTLES, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Επιστημονική 

Υπεύθυνο και Συντονίστρια του Έργου για την Κύπρο Δρα Γιάννα 

Σαμουήλ (email: rhoads.yianna@ucy.ac.cy, τηλ.: 22893984). 

Η Δρ Γιάννα Σαμουήλ, πρώην υπότροφος Fulbright και απόφοι-

τος του Cornell University (MSc, PhD) και του University of Miami 

(BSc) στη Θαλάσσια Βιολογία, ασχολείται με ερευνητικά θέματα 

θαλάσσιας βιοποικιλότητας, παράκτιας οικολογίας, κλιματικής 

αλλαγής και δορυφορικών δεδομένων. Είναι επίσης εθνικό ση-

μείο επαφής και συντονίστρια ερευνητικών προγραμμάτων της 

Διεθνούς Επιτροπής για την Επιστημονική Εξερεύνηση της Μεσο-

γείου - CIESM (Tropical Signals, JellyWatch).

Προστασία των θαλάσσιων χελωνών και πιλοτική εφαρμογή μέτρων για 
μείωση των ζημιών στα αλιευτικά εργαλεία επαγγελματιών ψαράδων
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Ο πρωτοεμφανιζόμενος συγγραφέας  
Σωφρόνης Σωφρονίου τιμήθηκε για το μυθιστόρημά του  
«Οι Πρωτόπλαστοι»

Με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος για τις εκδόσεις του έτους 2015 

βραβεύθηκε ο απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, κ. Σωφρόνης Σωφρονίου για το έργο του «Οι Πρωτόπλαστοι» (εκδό-

σεις Το Ροδακιό). Τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας Κύπρου για τις εκδόσεις 

του 2015 ανακοινώθηκαν από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, την 1η Νοεμβρίου 

2016 και το εν λόγω Βραβείο απονεμήθηκε στον κ. Σωφρονίου, μετά από 

ομόφωνη απόφαση της Κριτικής Επιτροπής. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επιτροπής Βράβευσης, «το μυθιστόρημα του 

Σωφρόνη Σωφρονίου επιτυγχάνει με θαυμαστή συνθετική ικανότητα μια 

πρωτότυπη πρόσμιξη της ιστορίας με τη μυθοπλασία, της δράσης με τον μύθο, 

ως υπόβαθρο για να θέσει τα θεμελιώδη μεταφυσικά και υπαρξιακά ερωτή-

ματα της αυτογνωσίας και της ελεύθερης συνείδησης […] Κεντρικό ιστορικό 

πρόσωπο είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Λεόντιος, που πέθανε λίγο μετά 

την εκλογή του, το 1947. Βασικό είναι το ζήτημα της ευθύνης, το οποίο ο 

συγγραφέας ανακινεί συμβολικά στο φανταστικό επίπεδο της μυθοπλασίας, 

εμπλέκοντας στη δράση τον ζωγράφο Ιερώνυμο Μπος και τον περίφημο πίνα-

κά του Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων». Στο βιβλίο του «Οι Πρωτόπλα-

στοι», που κυκλοφορεί εδώ και μερικούς μήνες από τις εκδόσεις Το Ροδακιό, 

διασταυρώνονται οι βίοι αληθινών και φανταστικών προσώπων και η δρά-

ση ταξιδεύει στον χώρο (Κύπρος, Άμστερνταμ, Νέα Υόρκη) και στον χρόνο 

(21ος, 20ός, 19ος, 16ος αιώνας).

Ο βραβευθείς απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Σωφρόνης Σωφρο-

νίου δήλωσε ότι «το μυθιστόρημα Οι Πρωτόπλαστοι προέκυψε μέσα από δου-

λειά και έρευνα ετών. Η βράβευση του βιβλίου από την Πολιτεία με χαροποιεί, 

ιδιαίτερα γιατί το κείμενο δεν είναι ένα χάδι απέναντί της, αλλά, τουλάχιστον 

εν μέρει, μια υπενθύμιση για την ανά πάσα στιγμή ευθύνη της απέναντι στη 

σπορά του φόβου. Μου υπενθυμίζει επίσης ότι ένα μυθιστόρημα αποτελεί μια 

απόπειρα να συγκολληθούν φαινομενικά ασύνδετες πληροφορίες και κατα-

στάσεις, με την ευχή να δημιουργηθεί ένα όλο, που με τη σειρά του θα ενερ-

γοποιήσει μορφές επικοινωνίας». 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστο-

φίδης συνεχάρη τον απόφοιτo Σωφρόνη Σωφρονίου για τη βράβευσή του με 

το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος αναφέροντας χαρακτηριστικά «Το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου με περηφάνια και χαρά συγχαίρει δημόσια τον απόφοιτό 

του Σωφρόνη Σωφρονίου για τη βράβευσή του. Είμαστε περήφανοι για τους 

απόφοιτούς μας και τη δημιουργικότητά τους. Θαυμάζουμε το ανήσυχο καλ-

λιτεχνικό τους πνεύμα και τον δημιουργικό τρόπο έκφρασής τους. Η διάκριση 

του Σωφρόνη τιμά πρώτα από όλα τον ίδιο. Είναι άλλωστε μια προσωπική 

του κατάκτηση. Αποτελεί δε απόδειξη για τις αστείρευτες ικανότητες και το 

ταλέντο της νέας γενιάς, των φοιτητών και των αποφοίτων μας. Οι νέοι μας 

αποτελούν ένα από τα δημιουργικότερα κύτταρα της κοινωνίας μας. Αξίζει να 

πιστέψουμε σ’ αυτούς και να τους δώσουμε τα εφόδια να πρωτοτυπήσουν, 

όπως πρωτοτύπησε και ο Σωφρόνης. Του αξίζει ένα μεγάλο μπράβο». 

Ο Σωφρόνης Σωφρονίου γεννήθηκε στο Παλαιχώρι. Έχει σπουδάσει Ψυ-

χολογία στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και Νευροεπιστήμες στη Νέα Υόρκη. 

Εργάστηκε για τρία χρόνια ως ερευνητής στο Τμήμα Νευρολογίας του Νοσο-

κομείου Mount Sinai.

Το βραβείο επιδόθηκε από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού στις 14 Δε-

κεμβρίου 2016, ώρα 7:00 μ.μ., στο Κινηματοθέατρο Παλλάς.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 53o, Ιανουάριος 2017 29



Στην απόφοιτο του Τμήματος Τουρκικών  
και Μεσανατολικών Σπουδών Κωνσταντία Σωτηρίου  
το Βραβείο Ελληνικού Μυθιστορήματος  
του The Athens Prize for Literature

Η Επιτροπή του βραβείου The Athens Prize for Literature και του περιοδικού 

«(δε)κατα» είχε και αυτή τη χρονιά να αντιμετωπίσει μια δύσκολη επιλογή. Τα 

δέκα μυθιστορήματα που επελέγησαν για την τελική απόφαση ήταν τα περισσό-

τερα γραμμένα από δόκιμους πεζογράφους και κάποια από νεότερους. Η τελική 

απόφαση κατά πλειοψηφία ήταν η βράβευση της Κωνσταντίας Σωτηρίου για τη 

νουβέλα της «Η Αϊσέ πάει διακοπές» των εκδόσεων Πατάκη.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση του σκεπτικού της επιτροπής, «το αφήγημα αυτό 

έκρουσε μέσα μας χορδές ιδιαίτερης συγκίνησης. Είναι από όσο γνωρίζουμε το 

πρώτο βιβλίο της συγγραφέως, αλλά έχει γραφτεί με μαεστρία. Η επιτροπή βρήκε 

το θέμα του τελείως ξεχωριστό. Πρόκειται για την ιστορία μιας Ελληνοκύπριας 

χωριατοπούλας που ορφανεύει νωρίς, ανατρέφεται από τη μεγαλύτερη αδερφή 

της στην πόλη και, την εποχή που Έλληνες και Τούρκοι συγκατοικούν στις κυ-

πριακές πόλεις, παντρεύεται έναν Τούρκο αλλάζοντας και το δικό της όνομα σε 

Χατισέ. Ο άντρας της, ο Αρίφ, σκοτώνεται από ένοπλους Ελληνοκύπριους, τους 

ομοεθνείς της, που σταματούν το λεωφορείο στο οποίο επιβαίνει. Ο Τουρκοκύ-

πριος είναι ο μόνος από τους επιβάτες που μιλάει ελληνικά και βγαίνει για να με-

σολαβήσει στους ενόπλους, λέγοντάς τους πως είναι αδέρφια τους και αδέρφια 

δικά του. Κύπριοι, γεννημένοι και τούτοι όπως κι εκείνοι στο ίδιο χώμα, στο ίδιο 

νησί. Η Χατισέ βλέπει από τη μια στιγμή στην άλλη τον κόσμο της να γκρεμίζεται – και δεν αργεί ο κόσμος να γκρεμιστεί για 

όλο το νησί, λίγο αργότερα, με την εισβολή των τουρκικών δυνάμεων, που είχε ως κωδικό της όνομα τη φράση που είναι 

ο τίτλος της νουβέλας. «Η Αϊσέ πάει διακοπές». Η Αϊσέ είναι η Τουρκία. Και η Τουρκία πάει για διακοπές στην Κύπρο τον 

Ιούλιο του 1974. 

Η συγγραφέας δίνει μια ιδιόμορφη δομή στο βιβλίο. Η καταστροφή έρχεται νωρίς, στις πρώτες κιόλας σελίδες και από κει 

και ύστερα παρακολουθούμε τη ζωή της Χατισέ και του μικρού παιδιού της, που μεγαλώνει χωρίς πατέρα στα Κατεχόμενα. 

Το πένθος και τα στάδιά του, η οδυνηρή προσπάθειά της να ισορροπήσει ξανά, μέσα από τις αναμνήσεις της, πριν και μετά 

τη γνωριμία με τον σκοτωμένο άντρα της. Έχουμε μια αντιστροφή της κλιμάκωσης στο βιβλίο αυτό, που όμως λειτουργεί 

θεραπευτικά, όπως το στάδιο της αποδοχής στο πένθος. Και μέσα από τις αναμνήσεις της Χατισέ προβάλλει ολόκληρη η ζωή 

του μεγάλου αυτού νησιού, οι συνήθειες, οι μύθοι του, οι συνταγές μαγειρικής, τα ζώα και τα φυτά, οι άνθρωποι, οι σχέσεις 

ανάμεσα στους γείτονες και τους συγχωριανούς.

Η νουβέλα καταφέρνει να βαθύνει και να απλωθεί πολύ πέρα από το προσωπικό δράμα της ηρωίδας και πέρα από την κα-

ταστροφή του τόπου της, αποκτώντας στην αίσθηση του αναγνώστη τη μυθιστορηματική έκταση που λείπει από τις λιγοστές 

σελίδες της.

Ένα επιπλέον γοητευτικό στοιχείο είναι το δεύτερο ενικό πρόσωπο του αφηγητή, που συνήθως επιδρά αρνητικά στον ανα-

γνώστη, αλλά στο συγκεκριμένο αφήγημα παίρνει με επιτυχία τη θέση της πρωτοπρόσωπης αφήγησης (κάτι που η μικρή 

χωριάτισσα θα ήταν ελάχιστα πειστικό να κάνει) και ουσιαστικά ενεργεί σαν τριτοπρόσωπη, χωρίς την ψυχρή απόσταση της 

τελευταίας.

Τέλος, τα αποσπάσματα που είναι γραμμένα στο κυπριακό ιδίωμα και οι λαϊκοί στίχοι που παρεμβάλλονται στα λιτά και 

στρωτά ελληνικά της αφήγησης δίνουν μια ιδιαίτερη γεύση, μια μαγευτική αίσθηση της συνέχειας της ελληνικής γλώσσας 

από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με τις αρχαίες λέξεις και εκφράσεις που το κυπριακό ιδίωμα διατηρεί και με εκείνες τις 

ασυνήθιστες στο ελλαδίτικο αφτί λέξεις, που όμως, αν διαβαστούν φωναχτά, αποκτούν αμέσως τη σωστή τους έννοια. Ο 

ήχος τους επικαλύπτει το παράδοξο της γραφής τους.

Η αφήγηση της Σωτηρίου, αν και ρεαλιστική, στολίζεται με ένα πλήθος ποιητικών αποστροφών που συμβάλλουν εξαιρετικά 

στην εντύπωση μιας πολύ σοβαρής λογοτεχνικής φωνής.

Ανταγωνιζόμενη μυθιστορήματα εξαιρετικά δομημένα και δυνατά, από έμπειρους και ήδη καταξιωμένους συγγραφείς, όπως 

όλοι όσους συμπεριλάβαμε στην τελική μας λίστα, η Σωτηρίου κέρδισε με τη δραματική ένταση, την υπόρρητα ποιητική ατμό-

σφαιρα και τη λιτή και απέριττη αφήγηση που εντάσσει την «Αϊσέ» της – ως φόρμα και ύφος – στην παράδοση του Στρατή 

Δούκα και του Θανάση Βαλτινού.»

Πηγή: https://www.ianos.gr/magazine.html
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Στην απόφοιτο του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Άννα Κουππάνου, για το έργο της «Η 

απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» (εκδόσεις Κέδρος), απονεμήθηκε το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για 

Μεγάλα Παιδιά και Εφήβους για εκδόσεις του έτους 2015. Τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας Κύπρου για τις εκδόσεις του 

2015 ανακοινώθηκαν την 1η Νοεμβρίου 2016 και το εν λόγω Βραβείο απονεμήθηκε στην κα Κουππάνου, μετά από ομό-

φωνη απόφαση της Κριτικής Επιτροπής.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Επι- τροπής Βράβευσης, «αλληγορικό 

μυθιστόρημα αστυνομικής πλοκής, περιπετειώδες, επιστημονικής φα-

ντασίας, στην ουσία του όμως κοι- νωνικό που επιδέχεται πολλαπλές 

αναγνώσεις είναι το βιβλίο αυτό της Άννας Κουππάνου. Τοποθετημένο 

σε αόριστο χρόνο και τόπο μυθι- στόρημα, με πρωταγωνιστές και 

σκύλους που μιλούν και σκέπτονται όπως οι άνθρωποι, η συγγραφέας, 

τηρώντας κριτική στάση απέναντι στις παθογένειες της σύγχρονης 

κοινωνίας, θίγει με ευφάνταστο και πρωτότυπο τρόπο καίρια κοινωνικά 

προβλήματα της εποχής μας, όπως είναι ο εξουσιαστικός ρόλος της 

τηλεόρασης, η επιρροή της επιστή- μης στη θετική ή αρνητική πορεία 

των ανθρώπων, τα αίτια δημιουργί- ας απολυταρχικών καθεστώτων και 

τα γνωρίσματά τους, η περιθωριο- ποίηση και εκμετάλλευση αδύναμων 

ομάδων και η επαναστατική αντί- δρασή τους, η αναγνώριση του Άλ-

λου. Όλα τα παραπάνω θέματα, με την ευρεία έννοια πολιτικά, διαπερ-

νά μια βαθιά φιλοσοφούσα σκέψη που αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα 

με κεντρικότερο τη σύγκρουση της ιδιώτευσης με την επανάσταση για 

το καλό της κοινότητας. Η αλληγο- ρία του μυθιστορήματος αυτού και 

τα πολυδιάστατα εννοιολογικά επί- πεδά του ωθούν τους αναγνώστες 

σε διαφορετικές προσεγγίσεις: κοι- νωνικές, πολιτικές, οικολογικές, 

ζωοφιλικές κ.λπ. Η δημιουργία προσδοκιών στον αναγνώστη από 

την εξέλιξη της πλοκής και από τους σφαιρικούς και εξελισσόμενους χαρακτήρες προκαλεί σασπένς, ενώ οι ανατροπές 

στην αφήγηση, την έκπληξη. Το διάχυτο χιούμορ, ο σκωπτικός και σαρκαστικός χαρακτήρας, οι εναλλαγές καταστάσεων 

και συναισθημάτων, η κινηματογραφική ταχύτητα του λόγου της αφήγησης και των διαλόγων με την άμεση αλληλοδιαδοχή 

σκηνών αναδεικνύουν τη λογοτεχνικότητα του κειμένου που θέλγει τον νεαρό αναγνώστη, οξύνοντας την κριτική του σκέψη. 

Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε είναι ένα βιβλίο που προωθεί την εφηβική λογοτεχνία πέρα από τα 

πολιτισμικά όρια της Κύπρου».

Το εν λόγω βιβλίο τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο για ανέκδοτο μυθιστόρημα του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νε-

ανικού Βιβλίου το 2013 και με το βραβείο του ηλεκτρονικού περιοδικού Λογοτεχνίας «Αναγνώστης» για τις εκδόσεις του 

2015. Η διάκριση αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την κυπριακή παιδική και νεανική λογοτεχνία, αφού για πρώτη φορά 

τιμήθηκε με το βραβείο αυτό Κύπρια λογοτέχνις. Η Άννα Κουππάνου τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Παιδικής/Νεανικής 

Λογοτεχνίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και το 2010 για το βιβλίο της «Οι Αργοναύτες του Χρόνου».

Η βραβευθείσα απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Άννα Κουππάνου ανέφερε για τη βράβευσή της: «Τις τελευταίες 

μέρες ειπώθηκαν πολλά σχετικά με το τι είναι η λογοτεχνία και τι όχι, ποιοι είναι οι συγγραφείς και ποια η σχέση τους με το 

έργο τους, ποιοι είναι οι σκοποί της εκπαίδευσης σε σχέση με τη λογοτεχνία και ποιοι οι σκοποί της λογοτεχνίας σε σχέση 

με την εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει τις απαντήσεις. Αυτό που ξέρω είναι ότι ζούμε σε έναν μικρό κόσμο που δεν 

είναι ποτέ ένας, δεν είναι μονοφωνικός και δεν είναι μονογλωσσικός. Το δικό μου βιβλίο μιλά για εκείνους που δεν έχουν 

φωνές και προσπαθούν να τις αποκτήσουν και για εκείνους που θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα τους βοηθήσουν ή θα 

τους εμποδίσουν. Σε μια από τις δύο θέσεις μάς ρίχνει πάντα ο χρόνος. Ελπίζω να έχουμε το θάρρος να σταθούμε κάθε φορά 

στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το βραβείο. Είναι μια αναγνώριση ότι το μήνυμα που έστειλα βρήκε 

δέκτες, ότι η φωνή μου ακούστηκε». 

Με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας για Μεγάλα Παιδιά 
και Εφήβους βραβεύθηκε η απόφοιτος Άννα Κουππάνου 
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Η ψηφιακή συλλογή του πρώην Προέδρου  
της Δημοκρατίας κ. Γιώργου Βασιλείου  

στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου
Σε νέα δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου προέβη ο πρώην Πρόεδρος της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας, κ. Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος δώρισε στη Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου την προσωπική ψηφιακή συλλογή του. Η εν λόγω συλλογή 

αποτελείται από 160.000 και πλέον ψηφιακά τεκμήρια και αφορά στην πενταετία 

της Προεδρίας του, με σκοπό τη διάσωση, διατήρηση, διάθεση και αξιοποίησή της 

από το ευρύτερο ερευνητικό κοινό. 

Η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Δωρεάς μεταξύ του πρώην Προέδρου της 

Δημοκρατίας, κ. Γιώργου Βασιλείου και του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποι-

ήθηκε την Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016 και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου την υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. 

Ο κ. Βασιλείου σημείωσε ότι πρόκειται για μία πολύ σημαντική ημέρα, η οποία 

έρχεται ως επιστέγασμα τεράστιου όγκου και χρόνου εργασίας με στόχο την αρ-

χειοθέτηση και ψηφιοποίηση πέραν των 160.000 ψηφιακών εγγράφων. «Όταν 

συμπληρώθηκε το αρχείο, η ικανοποίηση που νιώσαμε ήταν μεγάλη», ανέφερε. 

«Το αρχείο δεν περιλαμβάνει μόνο τα τυπικά έγγραφα της Προεδρίας μου αλλά, 

μεταξύ άλλων, και όλα τα κείμενα των διαπραγματεύσεων για επίλυση του κυπρι-

ακού προβλήματος, σημαντικά έγγραφα της ενταξιακής πορείας της Κύπρου στην 

ΕΕ και πολλά σχόλια από τον Τύπο. Είμαι βέβαιος», κατέληξε, «ότι θα το αξιοποι-

ήσετε στο έπακρο».

Ο Πρύτανης, αφού καλωσόρισε τον κ. Βασιλείου στο «σπίτι» του, όπως χαρα-

κτήρισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τόνισε την εκτίμηση που τρέφουν τα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας για ό,τι έχει κάνει ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και για την Κύπρο εν γένει. Ελπίζω, πρόσθεσε, 

όλοι οι Πρόεδροι να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας. Είναι εξαιρετικά μεγάλη 

τιμή για ένα πανεπιστήμιο να διατηρεί Προεδρικό αρχείο και εξαιρετική η ευκαιρία 

που δίνεται στους φοιτητές μας για άμεση πρόσβαση σε αυτό. Σε μερικούς μήνες, 

συνέχισε, ολοκληρώνεται η πιο επιβλητική και οργανωμένη βιβλιοθήκη της Κύ-

πρου, το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» και το αρχείο 

που παραλαμβάνουμε και τυπικά σήμερα θα αποτελέσει μια αξιόλογη προσθήκη 

στις συλλογές της, πρόσθεσε. Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι το αρχείο θα αποτελέσει 

ένα πολύτιμο εργαλείο και θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό από την ερευνητική 

κοινότητα και ιδιαίτερα από ακαδημαϊκούς και φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας και του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

Ο κ. Γιώργος Βασιλείου έχει επίσης δωρίσει στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Κύπρου τα έτη 2003, 2004 και 2005 μεγάλη συλλογή βιβλίων και περιοδικών 

οικονομικού περιεχομένου και κυρίως με θέματα ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης 

διαφόρων χωρών. 
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Σεμινάρια του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προς διδάσκοντες
Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης προσφέρει κάθε ακαδημαϊκό έτος σεμινάρια και παρουσιάσεις σε θέματα που 

αφορούν στο διδακτικό προσωπικό του ΠΚ. Η επιλογή των θεμάτων που καλύπτουν οι δραστηριότητες γίνεται από το 

Συμβούλιο του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. με βάση τις προτεραιότητες του Κέντρου και εντός του προϋπολογισμού που κατανέμεται. 

Σκοπός των δραστηριοτήτων είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των διδασκόντων και η δημιουργία διαλόγου και συ-

νεργασίας εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης. Στο Χειμερινό Εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2016-17, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. διοργάνωσε αριθμό δραστηριοτήτων που απευθύνονταν στο διδακτικό 

προσωπικό. 

Όπως κάθε χρόνο, έγιναν δύο εργαστήρια για τη χρήση του Blackboard ως εργαλείου τηλεμάθησης. Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

προσέφερε, επίσης, ένα εργαστήριο για επίδειξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφορμών και ψηφιακών εργαλείων. 

Τα εργαστήρια διοργανώθηκαν με σκοπό την προώθηση της Πολιτικής Τηλεμάθησης του ΠΚ που ενθαρρύνει τη χρήση 

εργαλείων τηλεμάθησης ως συμπληρωματική μέθοδο διδασκαλίας με αποκλειστικό σκοπό την εφεδρική υποστήριξη 

των μαθημάτων.

Από τις Διοικητικές Υπηρεσίες η Βιβλιοθήκη έκανε μια σύντομη παρουσίαση των υπηρεσιών της προς τους διδά-

σκοντες και έγινε χρήσιμη συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Το Κέντρο προωθεί επίσης την εκπαίδευση του 

διδακτικού προσωπικού στην ομότιμη αξιολόγηση (peer observation) και προχώρησε σε σύντομη παρουσίαση του 

θέματος. Το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. επιθυμεί την εμβάθυνση στο θέμα της ομότιμης αξιολόγησης και σκοπεύει να προχωρήσει σε 

εκπαίδευση των διδασκόντων που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως παρατηρητές. Στόχος του Κέντρου είναι η προ-

σθήκη ενός ακόμα εργαλείου για την αξιολόγηση της διδασκαλίας.

Με αφορμή το πρώτο Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας που αναμένεται να απονεμηθεί στο ΠΚ τον Ιούνιο του 2017, 

το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. προσέφερε εργαστήριο με θέμα τα βραβεία διδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συ-

ζητήσουν την πολιτική βράβευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν ήδη αποφασιστεί για το Βραβείο, να λάβουν 

πρακτικές πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων και να ενημερωθούν γενικότερα για το πώς λειτουργούν παρόμοια 

βραβεία σε άλλα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η συμμετοχή των διδασκόντων στις δραστηριότητες του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. είναι προαιρετική.
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου  
29ο κορυφαίο πανεπιστήμιο παγκοσμίως 

Σύμφωνα με τη νέα διεθνή κατάταξη  
των Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017

Ακόμα μία σημαντική αναγνώριση του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου αποτελεί η νέα διεθνής κατάταξη των Times Higher 

Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην 29η θέση σύμ-

φωνα με την κατάταξη των Times “Brics and Emerging 

Economies 2017”, η οποία περιλαμβάνει μόνο τα ιδρύματα 

χωρών των οποίων οι οικονομίες κατατάσσονται ως ανα-

δυόμενες από τον FTSE, συμπεριλαμβανομένων των χω-

ρών BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική). 

Φέτος αξιολογήθηκαν 300 κορυφαία πανεπιστήμια από 41 

συνολικά χώρες.

Σύμφωνα με τον Phil Baty, αρχισυντάκτη των THE World 

University Rankings, «δεν είναι καθόλου εύκολο για κάποιο 

πανεπιστήμιο να συμπεριληφθεί στη λίστα Times Higher 

Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017, 

η οποία χρησιμοποιεί 13 πολύ αυστηρούς και απαιτητικούς 

δείκτες απόδοσης, ίδιους με αυτούς που χρησιμοποιεί η βα-

σική λίστα των THE World University Rankings. Τα πανεπι-

στήμια θα πρέπει να επιδείξουν υψηλά επίπεδα απόδοσης σε 

όλους τους τομείς (Διδασκαλία, Έρευνα, Μεταφορά Τεχνο-

γνωσίας, και Διεθνή Εικόνα και Προοπτική) και να ανταγω-

νιστούν με άλλα, κορυφαία στον τομέα της έρευνας, πανεπι-

στήμια ανάμεσα σε 50 χώρες με αναδυόμενες οικονομίες. 

Εμείς αξιολογούμε και κατατάσσουμε μόνο τα κορυφαία πα-

νεπιστήμια των χωρών αυτών». 

Για την εν λόγω λίστα, εξετάζεται η απόδοση κάθε πανεπι-

στημίου στους ακόλουθους τομείς: Διδασκαλία, Έρευνα, Με-

ταφορά Τεχνογνωσίας και Διεθνή Εικόνα και Προοπτική. Η 

μεθοδολογία, όμως, αναπροσαρμόζεται, έτσι ώστε να αντι-

κατοπτρίζει καλύτερα τα χαρακτηριστικά και τις προτεραιό-

τητες ανάπτυξης των πανεπιστημίων στις αναπτυσσόμενες 

οικονομίες. Περισσότερη βαρύτητα δίνεται, για παράδειγμα, 

στους τομείς της Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία και της Διε-

θνούς Εικόνας και Προοπτικής.

Παρόλο που το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει (και ση-

μειώνει εξαιρετικά αποτελέσματα) τη σύγκρισή του με τα 

κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, η κατάταξή του ως το 

29ο κορυφαίο Πανεπιστήμιο στην εν λόγω λίστα αποτελεί 

σημαντικό επίτευγμα. 

Πηγή: https://www.timeshighereducation.com/world-

university-rankings/2017/brics-and-emerging-economies



Με ένα ξεχωριστό σύνθημα είχε ξεκινήσει για το Πανεπιστήμιο Κύπρου το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Όπως δήλωνε ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, στόχος του Ιδρύματος ήταν να μη χάσει ούτε 

έναν φοιτητή για οικονομικούς λόγους. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως Πανεπιστήμιο 

Αλληλεγγύης, κατέβαλε μία τεράστια προσπάθεια για να εξασφαλίσει δωρεές, υποτροφίες και άλλου είδους χορηγήματα για 

ενίσχυση του Ταμείου του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών.

Τρία χρόνια μετά, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατάφερε να αυξήσει τους πόρους του και να εξασφαλίσει σημαντικό αριθμό 

χορηγιών για τους άπορους φοιτητές του, μέσω του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών, το οποίο λειτουργεί από το 1996. Οι 

πόροι του Σωματείου προέρχονται κυρίως από δωρεές, εισφορές, κληροδοτήματα, πώληση αναμνηστικών ειδών του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες. 

500 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου ενέκρινε την παροχή 

οικονομικής βοήθειας σε πάνω από 500 φοιτητές, με το συνολικό ποσό των €227.526. Επιπρόσθετα στηρίζει οικονομικά 

δύο ορφανούς φοιτητές και από τους δύο γονείς, με το συνολικό ποσό των €5.000 ετησίως, ενώ μέσω του Σωματείου 

Ευημερίας Φοιτητών έχουν παραχωρηθεί και 11 υποτροφίες συνολικού ύψους €11.200.

ΤΑΜΕΙΟ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
«ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΑΝΔΡΙΩΤΗΣ» 

€250.000 διαθέτει σήμερα το Ταμείο Αλληλεγγύης Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χανδριώτης», 

που δημιουργήθηκε από τους φοιτη-

τές/τριες του Πανεπιστήμιο Κύπρου 

τον Ιούλιο του 2016 εις μνήμην του 

Νεόφυτου Χανδριώτη, αριστούχου 

φοιτητή στο Τμήμα Μηχανικών Μηχα-

νολογίας και Κατασκευαστικής της Πο-

λυτεχνικής Σχολής. 

Το Ταμείο έχει ως κύριο στόχο την 

παροχή οικονομικής βοήθειας σε φοι-

τητές που αντιμετωπίζουν ιατρικά προ-

βλήματα με ιδιαίτερη έμφαση στους 

άπορους φοιτητές. Ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης τόνισε ότι 

ο αγώνας που έδωσε ο αείμνηστος 

Νεόφυτος ήταν απερίγραπτα γενναίος 

προσθέτοντας ότι «ο Νεόφυτος θα μεί-

νει για πάντα στις καρδιές μας ως πα-

ράδειγμα απαράμιλλου ήθους και θάρ-

ρους που επέδειξε στην άδικη μάχη 

που κλήθηκε να δώσει στο ξεκίνημα 

της ζωής του». Το Ταμείο Αλληλεγ-

γύης που ιδρύσαμε φέτος, σημείωσε 

ο Πρύτανης, θα αποτελεί φόρο τιμής 

σε αυτόν ακριβώς τον αγώνα και θα 

βρίσκεται κοντά, με άμεσο και αποτε-

λεσματικό τρόπο, στους φοιτητές που 

μπορεί να χρειαστούν οικονομική στή-

ριξη για ιατρικούς λόγους.

Νέα ανώνυμη δωρεά €175.000 
για τους φοιτητές 
Δωρήτρια, η οποία επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμη, συνεχίζει για 4η συ-

νεχόμενη χρονιά τη γενναιόδωρη στήριξή της, η οποία ανέρχεται σήμερα 

συνολικά στις €750.000. Συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-

2017, η δωρήτρια προσέφερε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, για σκοπούς 

στήριξης των άπορων φοιτητών του, το ποσό των €175.000. 

Οι αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες 

τους για την πολύτιμη συνεισφορά της στην οικονομική στήριξη για ευημε-

ρία των φοιτητών του. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου τόνισε ότι 

ανέκαθεν η πολιτική του Πανεπιστημίου ήταν να είναι δίπλα στους φοιτητές 

του και να τους στηρίζει σε κάθε δυσκολία τους. Όσον αφορά στην οικονο-

μική βοήθεια, το ίδρυμα, πρόσθεσε, αξιοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διά-

θεσή του, για την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών 

και ως εκ τούτου η εν λόγω δωρεά θα δοθεί στο Σωματείο, όπως συνέβη 

και τα προηγούμενα έτη. Σημειώνεται ότι ποσό €15.000 θα διατεθεί, ώστε 

να καλυφθεί η εγγραφή των πέραν των 500 άπορων φοιτητών στο Ταμείο 

Αλληλεγγύης Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Φοιτητών «Νεόφυτος Χαν-

δριώτης».

Ο στόχος μας να μη χάσουμε κανένα φοιτητή λόγω οικονομικών προβλη-

μάτων επιτεύχθηκε, κυρίως χάρη στην αρωγή και στήριξη από την ανώνυμη 

δωρήτρια. Η εν λόγω δωρήτρια στηρίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρο από την 

αρχή της οικονομικής κρίσης και της οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Την 

εκτιμούμε και την αγαπάμε βαθύτατα, κατέληξε ο Πρύτανης. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα ανακοινώσει σύντομα αναλυτικά στοιχεία σχε-

τικά με τη χρηματοδότηση του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών κατά την 

τελευταία δεκαετία. 

Κοντά στους άπορους φοιτητές διαχρονικά  
το Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Πρωτιά για τους ενοίκους των φοιτητικών εστιών στον 
ευρωπαϊκό διαγωνισμό εξοικονόμησης ενέργειας «SAVES»
208 φοιτητές και φοιτήτριες, ένοικοι των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κύπρου, πέτυχαν την πρώτη θέση στον Ευ-

ρωπαϊκό Διαγωνισμό Εξοικονόμησης Ενέργειας ανάμεσα σε Φοιτητικές Εστίες πανεπιστημίων ευρωπαϊκών χωρών για την 

ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016, στο πλαίσιο του Προγράμματος «SAVES».

Το πρόγραμμα «SAVES», που διαχειρίζονται από κοινού οι Τεχνικές Υπηρεσίες και η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέ-

ριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, τυγχάνει χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος «Ευφυής 

Ενέργεια» και έχει ως στόχο την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε φοιτητικές εστίες, εμπλέκοντας τους φοιτητές σε 

διαγωνισμούς και σε διάφορες δραστηριότητες επιμόρφωσης σε θέματα ορθολογιστικής χρήσης ενέργειας, ώστε να διαφορο-

ποιήσουν τις συνήθειές τους και να υιοθετήσουν στην καθημερινότητά τους πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας. 

Στο Πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν 17 συνολικά πανεπιστήμια από 5 ευρωπαϊκές χώρες, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

ειδικότερα το Κτήριο 9 των Φοιτητικών Εστιών στην Πανεπιστημιούπολη κατόρθωσε να πετύχει την πρωτιά. 

Συνολικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 οι Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν εξοικονομήσει 100.000 

kWh ηλεκτρικής ενέργειας (ποσοστό 40%), σε σχέση με την κατανάλωση κατά το έτος αναφοράς, πετυχαίνοντας την καλύτερη 

επίδοση από όλα τα πανεπιστήμια.

Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας: 
εισήγηση ως μέρος του Master 
Plan της Πανεπιστημιούπολης 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστο-

φίδης ανακοίνωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες, έτσι ώστε το Εθνικό 

Πάρκο Αθαλάσσας να είναι διακριτό ως χώρος στους χάρτες/master plan 

του Πανεπιστημίου. Στόχος μας είναι οι φοιτητές μας να περπατούν και να 

ποδηλατούν στο πάρκο, για να το μετατρέψουν σ’ έναν ζωντανό διαδραστι-

κό χώρο συνάντησης για τη φοιτητική κοινότητα και την κοινωνία ευρύτε-

ρα. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι τυχερό που γειτνιάζει με έναν χώρο που 

αναπτύχθηκε μ’ έναν άριστο προγραμματισμό από το Τμήμα Δασών. 

Η πρόταση του Πρύτανη για το Πάρκο Αθαλάσσας βρήκε σύμφωνη την 

Επίτροπο Περιβάλλοντος κα Ιωάννα Παναγιώτου, η οποία σημείωσε ότι 

με αυτόν τον τρόπο θα προστατευθεί καλύτερα. «Πρέπει να είμαστε μέρος 

του Πάρκου της Αθαλάσσας, να το απολαμβάνουμε και να το προστατεύ-

ουμε, και σε αυτή την προσπάθεια θα έχετε τη βοήθειά μου», διαβεβαίωσε 

η Επίτροπος. 
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Τιμητική εκδήλωση αφιερωμένη στους φοιτητές/-τριες
Σε τιμητική εορταστική εκδήλωση αφιερωμένη στους 208 φοιτητές/-τριες ενοίκους των Φοιτητικών Εστιών που έλαβε 

χώρα στην κεντρική πλατεία των Φοιτητικών Εστιών, στην Πανεπιστημιούπολη, την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2016, ο Πρύ-

τανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, αφού τους συνεχάρη για την επιτυχία τους, ση-

μείωσε ότι το πρόγραμμα «SAVES» είναι απόλυτα συνυφασμένο με το όραμα του Πανεπιστημίου να καταστεί πρωτοπόρο 

ίδρυμα καλλιέργειας και διάδοσης περιβαλλοντικής συνείδησης. Την εκδήλωση χαιρέτισε η Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. 

Ιωάννα Παναγιώτου.

Εκ μέρους των ενοίκων των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κύπρου η διδακτορική φοιτήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας, 

κα Μαριάννα Παγκρατίδου σημείωσε: «Το να κερδίζεις είναι ωραίο. Το να κερδίζεις ως ομάδα, είναι ακόμα πιο ωραίο. Το να 

κερδίζεις ως ομάδα και μαζί και το περιβάλλον, ξεπερνά κάθε διάσταση της λέξης “ωραίο”». 

Η κατανάλωση κάθε κτηρίου μετριέται χωριστά με έξυ-

πνους μετρητές που έχουν εγκαταστήσει οι Τεχνικές Υπη-

ρεσίες, οι οποίοι δίδουν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρω-

σης στους φοιτητές για την επίδοση του κτηρίου τους. 

Εκ μέρους των Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Κώστας Χαρα-

λάμπους δήλωσε ότι σύμφωνα με υπολογισμούς, ένα σε-

βαστό ποσοστό εξοικονόμησης 15% περίπου οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι φοιτητές έχουν ευαισθητοποιηθεί και 

ότι έχουν υιοθετήσει στην καθημερινότητά τους πρακτικές 

εξοικονόμησης ενέργειας, όπως για παράδειγμα να σβή-

νουν τα φώτα όταν δεν χρειάζονται, να περιορίζουν 

τη χρήση συσκευών κλιματισμού προσαρμόζοντας 

ανάλογα την ενδυμασία τους, να μην παραγεμίζουν 

με νερό τον βραστήρα και να κλείνουν με καπάκι τα 

μαγειρικά σκεύη όταν μαγειρεύουν.

Ακολούθησε η αποκάλυψη της τιμητικής πινακίδας, 

η οποία θα εγκατασταθεί μόνιμα στον χώρο των 

Φοιτητικών Εστιών και η οποία απονέμεται στους 

ενοίκους του Κτηρίου 9 των Φοιτητικών Εστιών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, που κέρδισαν τον Ευρωπα-

ϊκό Διαγωνισμό Εξοικονόμησης Ενέργειας. Για την 

επιτυχία των φοιτητών/-τριων το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου έδωσε, επίσης, ως βραβείο ένα τραπέζι επι-

τραπέζιας αντισφαίρισης.



Με δύο νέα κτήρια συνεχίζει την κτηριακή της ανάπτυξη  
η Πανεπιστημιούπολη
Στις 18 Φεβρουαρίου 2016, ο κ. Λεβέντης προχώρησε σε μία σημαντική δωρεά €6.000.000 για το Κτήριο του Τμήματος 

Βιολογικών Επιστημών, το οποίο θα ονομαστεί «Κτήριο Βιολογικών Επιστημών Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη». H Πλατεία μεταξύ 

του Κτηρίου και των Χώρων Διδασκαλίας 03 θα ονομαστεί Πλατεία «Πέτρα», ονομασία που παραπέμπει στον τόπο καταγω-

γής του Δωρητή, ως έκφραση ευγνωμοσύνης των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας προς την οικογένεια Λεβέντη. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πρόκειται να διενεργήσει καλλιτεχνικό διαγωνισμό προς φιλοτέχνηση γλυπτού έργου που θα 

κοσμήσει την εν λόγω Πλατεία, το κόστος του οποίου θα 

καλύψει ο Δωρεοδόχος. 

«Κτήριο Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών 

Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής». Μία επίσης κομβικής σημα-

σίας δωρεά για την πορεία ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ήταν η δωρεά ύψους €3.000.000 που παραχώ-

ρησε στις 5 Οκτωβρίου 2015 ο Δρ Αρτέμης Χατζηπανα-

γής για την ανέγερση του κτηρίου όπου θα στεγάζονται οι 

χώροι διδασκαλίας ΧΩΔ03. 

Τα δύο νέα κτήρια που αναμένεται να εμπλουτίσουν το το-

πίο της Πανεπιστημιούπολης βρίσκονται στο τελικό στάδιο 

του σχεδιασμού τους. Η μελέτη του σχεδιασμού τους ανα-

τέθηκε έπειτα από αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στην ομάδα 

των μελετητών που εξασφάλισε το πρώτο βραβείο - ομάδα 

KTPCG collective architects με επικεφαλής τον αρχιτέκτο-

να κύριο Μιλτιάδη Κατσαρό από την Αθήνα.

Πρόκειται για ένα απλό και μο-

ντέρνο σύμπλεγμα κτηρίων με 

λιτές αρχιτεκτονικές γραμμές. 

Ο σχεδιασμός και η οργάνω-

σή τους ανταποκρίνονται στις 

απαιτούμενες λειτουργικές 

ανάγκες και προσδοκούν στη 

δημιουργία μιας σύγχρονης 

κτηριακής ανάπτυξης σε ένα 

εκπαιδευτικό περιβάλλον. Απο-

τελούν αρχιτεκτονικό δείγμα 

έκφρασης της στέγασης της 

γνώσης και της επιστήμης με 

τεχνολογικά σύγχρονο τρόπο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 

επιλογή των υλικών του έργου, 

στον σχεδιασμό και τη χρήση 

έξυπνων συστημάτων ψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, καθώς 

και στην ένταξη ανανεώσιμων 

πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο 

και των δύο κτηρίων. Τα δύο 

συμπλέγματα έχουν μελετηθεί, 

ώστε να χαρακτηρίζονται ως κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης. Η μελέτη περιλαμβάνει καινοτόμα στοιχεία βιοκλιματι-

κής αρχιτεκτονικής, καθώς και άλλα ενεργητικά συστήματα, όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, συστήματα ανάκτησης θερμότητας 

και φυτεμένα δώματα. Το περσιδωτό κάθετο πέτασμα υπό μορφή κελύφους επένδυσης των κτηρίων έχει σχεδιαστεί με 

τρόπο ώστε να ενισχύεται η παθητική προστασία τους. 

Τα δύο κτήρια καταλαμβάνουν έκταση γύρω στις 15.000 τ.μ. και έχουν προϋπολογισμό κατασκευής €25.500.000 (συν 

ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το δάνειο της Τράπεζας Αναπτύξεως 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Κρατική Χορηγία και από τα ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω δύο Δωρεών.

Ολόκληρο το σύμπλεγμα των κτηριακών εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του 2020.
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Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και της Ιεράς Θεολογικής Σχολής Χάλκης

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ιεράς 

Θεολογικής Σχολής Χάλκης υπεγράφη την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016. 

Τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύ-

τανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους της Ιεράς 

Θεολογικής Σχολής Χάλκης, ο Μητροπολίτης Προύσης κ.κ. Ελπιδοφό-

ρος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης.

Κατά την τελετή της υπογραφής της συμφωνίας ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης εξέφρασε τη μεγάλη χαρά και ικανοποίησή 

του για την επίσκεψη του Παναγιοτάτου. «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου», ση-

μείωσε ο Πρύτανης, «είναι έτοιμο να προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη 

του στη Σχολή σε διάφορα επίπεδα, όπως σε θέματα Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού, αλλά και να αναλάβει την ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της», 

ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλαπλά πεδία στα οποία μπορούν να συ-

νεργαστούν τα δύο μέρη. 

Ο Μητροπολίτης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία μεταξύ των 

δύο μερών θα είναι λαμπρή, προσθέτοντας ότι η υπογραφή της Συμφωνίας Συνεργασίας αποτελεί τον πρώτο «καρπό» της 

ομιλίας του που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016 με θέμα «Ιερά Θεολογική 

Σχολή Χάλκης και Οικουμενικό Πατριαρχείο: ο ρόλος και η αποστολή τους». «Ως Κωνσταντινουπολίτης και ως Ρωμιός, αλλά 

και ως ιεράρχης του Οικουμενικού Πατριαρχείου είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος που μου δίνεται η ευκαιρία να επισκεφθώ την 

ιερή αυτή νήσο», δήλωσε. Ο Μητροπολίτης Προύσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον σημαντικό ρόλο της Θεολογικής Σχολής 

της Χάλκης, αλλά και στη σύνδεσή της με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. «Πρόκειται για δύο θεσμούς τόσο σημαντικούς για τη 

ρωμιοσύνη αλλά και για την Ορθοδοξία. Οι μαθητές της Σχολής, μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας και διαβίωσής 

τους, έμαθαν τον άνθρωπο και τον κόσμο χωρίς παρωπίδες», σημείωσε. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο Αρχιε-

πίσκοπος Κύπρου, κ.κ. Χρυσόστομος B’.

Ετήσια δημόσια διάλεξη Σχολής Οικονομικών Επιστήμων και Διοίκησης

Τη σημασία του Brexit για την Ευρώπη ανέλυσε ο κάτοχος Νόμπελ Οικονομίας, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου Σερ Χριστόφορος Πισσαρίδης κατά την ετήσια δημόσια διάλεξη της Σχολής Οικονομικών, που πραγ-

ματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2016.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Κοσμήτορας της Σχολής Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου έκανε έναν σύντομο απολογισμό για τις 

πρώτες επιδράσεις του Brexit στις αγορές αλλά και τις συνέπειες σε μεταγενέστερο στάδιο στην Ευρώπη και στην Κύπρο 

ειδικότερα. Στη συνέχεια απηύθυνε ορισμένα καίρια ερωτήματα στον Σερ Πισσαρίδη όσον αφορά τις περαιτέρω επιδράσεις 

του Brexit, αλλά και το μέλλον της ΕΕ, ενώ ολοκληρώνοντας ευχαρίστησε τους χορηγούς της εκδήλωσης.

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης αναφέρθηκε σε προσωπικές εμπειρίες του παρελθόντος, οι οποίες 

έδειχναν την πορεία ενοποίησης της Ευρώπης, προβαίνοντας σε σύγκριση με τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, με την 

εμπιστοσύνη στους θεσμούς να είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Συνέστησε ότι πρέπει να γίνουν 

αλλαγές, για να τροχοδρομηθεί μια πορεία επανένωσης της Ευρώπης, καθώς επίσης και απο-

φυγή ενδεχόμενης εξόδου και άλλων κρατών-μελών από την ΕΕ.

Στη διάλεξή του ο Σερ Πισσαρίδης έκανε αρχικά μια ιστορική αναδρομή σχετικά με τη διαδι-

κασία ενοποίησης της Ευρώπης από το 1951 αλλά και τη στάση που τήρησε η Βρετανία καθ’ 

όλη τη διάρκεια μέχρι να φτάσουμε στο πρόσφατο Brexit. Έπειτα αναφέρθηκε στις επιπτώσεις 

της απόφασης των Βρετανών για Brexit με κυριότερη την αβεβαιότητα, η οποία δεν ευνο-

εί την επιχειρηματικότητα, με συνεπακόλουθο τη μετατόπιση διεθνών επιχειρήσεων από το 

ΗΒ προς την Ευρώπη. Στη συνέχεια ανέλυσε το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία 

πρέπει να περιλαμβάνει μεταρρύθμιση της ΕΕ, δημιουργία τραπεζικής ένωσης, συντονισμό 

των δημόσιων οικονομικών και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων του Eurogroup, με την πιο 

ενεργό συμμετοχή των μικρών κρατών. Ολοκληρώνοντας τόνισε ότι υπάρχουν πολλά που 

πρέπει να αλλάξουν και να βελτιωθούν και η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει αμέσως, πριν 

αποφασίσουν και άλλες χώρες να αποχωρήσουν και γίνει η Ευρώπη ο «ασθενής» της παγκό-

σμιας οικονομίας. Μετά την ομιλία του ο Σερ Πισσαρίδης απάντησε σε ερωτήσεις του κοινού 

σχετικές με το θέμα της διάλεξής του. Μέγας χορηγός της εκδήλωσης ήταν η RCB Bank, ενώ 

χορηγός επικοινωνίας ήταν «Η Καθημερινή».
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Δ΄ διαγωνισμός Εικαστικών Τεχνών «Τηλέμαχος Κάνθος»
Σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο Κέντρο Τεχνών «Τηλέμαχος Κάνθος» πραγ-

ματοποιήθηκε η τελετή απονομής των βραβείων του 4ου Διαγωνισμού Εικαστι-

κών Τεχνών, που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Τηλέμαχος 

Κάνθος. 

Στον φετινό διαγωνισμό Εικαστικών Τεχνών έλαβαν μέρος Κύπριοι καλλιτέχνες 

με αξιόλογα έργα. Για τρίτη μάλιστα φορά φέτος, ο διαγωνισμός περιελάβανε 

έργα νέων καλλιτεχνών. Τα έργα που υποβλήθηκαν ήταν περισσότερα από 90 με 

τους δημιουργούς τους να είναι σε ηλικία από 16 έως 90 ετών.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος ανέφερε ότι η τέχνη λειτουρ-

γεί ως συνδετικός κρίκος του παρελθόντος με το παρόν, αλλά και με το μέλλον. 

«Διαφυλάττει την ιστορική μνήμη και λειτουργεί ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ 

των γενεών, νοηματοδοτώντας την ύπαρξη και τη συνέχειά μας». «Όραμά μας», 

συνέχισε ο Πρύτανης, «είναι η δημιουργία στην Πανεπιστημιούπολη ενός εικα-

στικού μονοπατιού, όπου ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν 

τον κόσμο της Κύπρου μέσα από τα μάτια του Τηλέμαχου Κάνθου και του Δημήτρη 

Κωνσταντίνου, μέσα από τα έργα του Ανδρέα Λαδόμματου, του Ανδρέα Κάραγιαν 

και άλλων σημαντικών δημιουργών. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναγνωρίζοντας 

και αναδεικνύοντας την αξία της τέχνης και του διαλόγου μαζί της, θα προχωρήσει 

μάλιστα στην προκήρυξη διαγωνισμών για τη δημιουργία έργων που θα κοσμούν 

τα νέα κτήρια. Ο Τηλέμαχος Κάνθος, στο όνομα του οποίου γίνεται ο σημερινός 

διαγωνισμός, μέσα από τα έργα του απεικονίζει με τρόπο μοναδικό και πρωτότυ-

πο την κυπριακή ζωή. Η προσωπική εμπειρία του δημιουργού γίνεται λόγος και 

έργο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει την τιμή να στεγάζει στην Πανεπιστημιούπο-

λη τα έργα του Σκληροί Χρόνοι και το Γυναικοπάζαρο». Τέλος ο κ. Χριστοφίδης 

συνεχάρη και τους 91 συμμετέχοντες για την προσπάθειά τους και τους βραβευ-

θέντες για τη διάκρισή τους. 

Εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, χαιρετισμό απηύθυνε ο Μορ-

φωτικός Λειτουργός των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, κ. 

Πέτρος Δημιώτης. Χαιρετισμό απηύθυνε και η Πρόεδρος του Ιδρύματος Τηλέμα-

χος Κάνθος, Ελένη Κάνθου. Ακολούθησε μουσικό ιντερμέδιο με βιολί από την 

Αντζελίνα Σιαχίτ και την Κάλια Ηρακλέους, μαθήτριες του Προγράμματος Ανάπτυ-

ξης Νέων Ταλέντων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού υπό την Καλλιτεχνι-

κή Διεύθυνση του Καθηγητή Ματθαίου Καριόλου, και τη Λουΐζα Toktalian στο πιά-

νο. Τη διδασκαλία ανέλαβε η βοηθός του Προγράμματος Μελίνα Harrer-Κάνθου. 

Στην Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού συμμετείχαν ο Κοσμήτορας της Φι-

λοσοφικής Σχολής, Καθηγητής Μιχάλης Πιερής, ο Καθηγητής του Τμήματος Μα-

θηματικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Στάθης Παπαροδίτης και η κα Ελένη Κάν-

θου. Την Κριτική Επιτροπή στελέχωναν οι Μαρία Κάνθου-Δανιήλ, Ελένη Νικήτα, 

Γιάννης Γουρδής, Λουκία Λοΐζου-Χατζηγαβριήλ και Γιώργος Γαβριήλ.

Βραβείο Ζωγραφικής απονεμήθηκε στην Έλενα Τσιγαρίδου, το οποίο συνοδεύ-

τηκε από επιταγή ύψους χιλίων εξακοσίων ευρώ για το έργο της στη ζωγραφική. 

Στους Κυριάκο Λύρα και Κυπριανό Κυπριανού απονεμήθηκε το Βραβείο Αυτοδί-

δακτου Ζωγράφου συνοδευόμενο από επιταγή ύψους τετρακοσίων ευρώ για τον 

κάθε έναν. Το Βραβείο Χαρακτικής απέσπασε ο Κυριάκος Θεοχάρους, το οποίο 

συνοδευόταν από επιταγή ύψους χιλίων εξακοσίων ευρώ για το έργο του στη 

χαρακτική. 

Τα Βραβεία για νεαρούς καλλιτέχνες απονεμήθηκαν στους Χριστόδουλο Αθα-

νασίου και Δημήτρη Αγαπίου. Το βραβείο συνοδευόταν και από επιταγή ύψους 

διακοσίων πενήντα ευρώ για τον κάθε έναν ξεχωριστά. Τιμητικούς Επαίνους Ζω-

γραφικής απέσπασαν οι Πανίκος Τσαγγαράς και Ανδρέας Χριστοδούλου. Έπαινο 

για αυτοδίδακτους ζωγράφους έλαβαν οι Νίκος Κωνσταντίνου, Κυριάκος Πιερί-

δης και Αννέττα Στυλιανού. Έπαινο στη Χαρακτική εξασφάλισαν οι Ευγενία Βα-

σιλούδη και Μάριος Τουφεξής. Έπαινο για νεαρούς καλλιτέχνες εξασφάλισαν οι 

Αντώνης Αναστασίου, Μαρία Αντρέου και Αννίτα Δημητρίου.
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Αμμόχωστος: πώς αποφεύγουμε τον σχεδιασμό  
της επόμενης μοιρασμένης πόλης της Κύπρου;
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ “HANDS-ON 
FAMAGUSTA” ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

του Σωκράτη Στρατή, Δρα Αρχιτέκτονα, Πολεοδόμου, 
Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η πρωτοβουλία «Hands-on Famagus-

ta», που αποτελείται από αρχιτέκτονες 

και πολεοδόμους, προερχόμενους από 

τις δύο πλευρές της διαχωριστικής 

γραμμής με επικεφαλής τον Σωκράτη 

Στρατή, Αναπληρωτή Καθηγητή στο 

Τμήμα Αρχιτεκτονικής, έχει διαμορφώ-

σει τα τελευταία πέντε χρόνια τρόπους 

με τους οποίους η Κοινωνία των Πολι-

τών μπορεί να συμμετάσχει στη διαμόρ-

φωση κοινών οραμάτων για την πόλη 

της Αμμοχώστου μετά την επανένωση 

του νησιού, διαμορφώνοντας σχέσεις 

μεταξύ συμφιλίωσης και αστικής ανα-

συγκρότησης της πόλης. Για αυτόν 

τον σκοπό έχουν διαμορφώσει μια 

τρίγλωσση διαδραστική διαδικτυακή 

πλατφόρμα (www.handsonfamagusta.

org) καθώς και ένα κινητό πρόπλα-

σμα (μακέτα) ολόκληρης της πόλης της 

Αμμοχώστου μετά από μια λεπτομερή 

επιτόπου έρευνα στις περιοχές της 

πόλης εκτός της περίκλειστης περιο-

χής. Από το 2012 έχουν οργανώσει 

εργαστήρια, διαλέξεις, συζητήσεις και 

συμμετείχαν σε τηλεοπτικές εκπομπές 

διαμορφώνοντας νέα ερωτήματα και 

κοινές ανησυχίες για τους πολίτες της 

Κύπρου και από τις δύο πλευρές της 

διαχωριστικής γραμμής: με ποιους τρό-

πους χρειάζεται να αναζητήσει κανείς 

προκλήσεις για την πόλη της Αμμοχώ-

στου από τη Δερύνεια στη Σαλαμίνα 

και πιο βόρεια ακόμα, για να αποφευ-

χθεί ο σχεδιασμός της επόμενης μοι-

ρασμένης πόλης της Κύπρου; 

Το έργο της πρωτοβουλίας «Hands-

on Famagusta» ήταν το κύριο έκθε-

μα στο κυπριακό περίπτερο της 15ης 

Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία, 

με επιμελητή τον Σωκράτη Στρατή, 

που διήρκησε για έξι μήνες μέχρι τις 

27 Νοεμβρίου 2016. Ο κύριος σκο-

πός του κυπριακού περιπτέρου, με 

τίτλο «Contested Fronts: commoning 

practices for conflict transformation», 

ήταν η διαμόρφωση ενός διεθνούς 

δικτύου με πρακτικές που θα μπο-

ρούσαν να υποστηρίξουν συσχετίσεις 

μεταξύ συμφιλίωσης και αστικής ανα-

συγκρότησης της Αμμοχώστου. Η δη-

μοσίευση του βιβλίου με τίτλο «Guide 

to Common Urban Imaginaries in 

Contested Spaces», επιμέλειας του 

Σωκράτη Στρατή, εκδόσεις Jovis, Βε-

ρολίνο, 2016, προσφέρει έναν οδηγό 

δράσεων σε όσους ενδιαφέρονται για 

να ξανακοιτάξουν την πρόκληση Αμμό-

χωστος.
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Τόσο η διαδραστική διαδικτυακή πλατ-

φόρμα όσο και η κινητή μακέτα έχουν 

υποστηρίξει πολλές δραστηριότητες 

τον τελευταίο χρόνο τόσο στην Κύπρο 

όσο και στη Βενετία. Κάποιες έγιναν 

στο Σπίτι της Συνεργασίας, στο Ινστι-

τούτο Γκαίτε και στο Τμήμα Αρχιτεκτο-

νικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μια 

δραστηριότητα έγινε στον πεζόδρομο 

της οδού Λήδρας, μπροστά από το κτή-

ριο του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, όπου 

οι περαστικοί είχαν την ευκαιρία να πε-

ριεργαστούν τη μακέτα. Μια άλλη έγινε 

στον ναό των Αποστόλου Πέτρου και 

Παύλου, στην παλιά Αμμόχωστο, που 

υποστηρίχτηκε τόσο από την ελληνο-

κυπριακή όσο και από την τουρκοκυ-

πριακή κοινότητα Αμμοχώστου. Το πε-

ρασμένο φθινόπωρο έγιναν εργαστή-

ρια στον χώρο του κυπριακού περιπτέ-

ρου, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την 

ευκαιρία να έρθουν σε επαφή τόσο με 

το έργο της πρωτοβουλίας «Hands-on 

Famagusta» όσο και με έργα φοιτητών 

της αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου μέσα από το Εργαστήριο Αστι-

κού Σχεδιασμού.

Η διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα 

λειτουργεί ως «έξυπνο αρχείο» που 

υποστηρίζει τη διαμόρφωση των «Κοι-

νών» της πόλης. Ενθαρρύνει την κοι-

νωνία των πολιτών να πάρει θέση για 

το μέλλον της πόλης, αφού ενημερω-

θεί σχετικά τόσο για θεματικές ενοποί-

ησης της πόλης (ευρύ δημόσιο παρά-

κτιο μέτωπο, κοινές υποδομές, κοινός 

οικοπολιτισμός) όσο και για αντιπαρα-

θέσεις που είναι δυνατόν να προκύ-

ψουν στη διαδικασία ανασυγκρότησης. 

Έχει διαμορφωθεί μια συλλογική δομή, 

χάριν της μεταφραστικής πρακτικής σε 

τρεις γλώσσες που υιοθετήθηκε από 

την ομάδα μελέτης, για την ευκολότε-

ρη κατανόηση του «έξυπνου αρχείου» 

από όλα τα μέλη της κυπριακής κοινό-

τητας. Το αρχείο εμπεριέχει νέα ερω-

τήματα γύρω από τις προκλήσεις της 

διαδικασίας ανασυγκρότησης, αλλά και 

δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των 

κτηρίων, το ύψος τους, το μήκος των 

δρόμων, την έκταση των οικολογικών 

περιοχών. 

Πρόσφατα, η ομάδα πίσω από το 

«Hands-on Famagusta» απέστειλε επι-

στολή τόσο στον Πρόεδρο της Κυπρι-

ακής Δημοκρατίας όσο και στους εκ-

προσώπους της τουρκοκυπριακής κοι-

νότητας, ενημερώνοντάς τους ότι είναι 

στη διάθεσή τους για τη διαμόρφωση 

ενός κοινού θεσμού που να επιτρέψει 

τον σχεδιασμό της Αμμοχώστου στο 

σύνολό της. Στην ίδια επιστολή ανα-

φέρονται οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν 

για τον σχεδιασμό της επόμενης μοιρα-

σμένης πόλης της Κύπρου, αφού τόσο 

ο Τουρκοκυπριακός Δήμος της Αμμο-

χώστου όσο και το Συμβούλιο Ανοικο-

δόμησης και Επανεγκατάστασης, που 

δρα ως τεχνική υπηρεσία του Ελληνο-

κυπριακού Δήμου Αμμοχώστου, έχουν 

πρόσφατα αρχίσει ξεχωριστά τον σχε-

διασμό της πόλης, χωρίς τη δυνατότητα 

επικοινωνίας λόγω των άλυτων πολι-

τικών προβλημάτων.

Τον Ιούνιο 2016 υπεγράφη πρωτό-

κολλο συνεργασίας μεταξύ του Πανε-

πιστημίου Κύπρου και του Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμ-

μοχώστου με στόχο τη συνεργασία για 

εκπόνηση μελέτης για την ανοικοδό-

μηση και ανάπτυξη της πόλης της Αμ-

μοχώστου (βλ. Κοινότητα, τεύχος 52). 

contestedfronts.org 

Το έργο «Hands-on Famagusta» υλοποιήθηκε από την 

ομάδα Imaginary Famagusta (Akbil, Can Akbil, Κωνσταντί-

νου, Özgür Özersay, Χριστοδούλου-μέχρι 2014) μαζί με το 

γραφείο AA&U for Architecture Art and Urbanism (AA&U 

- Κουτσοδημητροπούλου, Χαραλάμπους) και το Εργαστήριο 

Αστικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Κύπρου (LU2CY - 

Κωνσταντίνου, Παπασιάντη). 
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Υπογραφή συμφωνίας με το Sylvia Ioannou Foundation για 
χρηματοδότηση Ερευνητικού Προγράμματος «ΖEΦΥΡΟΣ» 
Το πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο τη συστηματική συγκέντρωση και ανάδειξη του πληροφοριακού υλικού 

που παραδίδει η ταξιδιωτική γραμματεία για το νησί της Κύπρου θα αναλάβει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με χρηματοδότηση 

του Sylvia Ioannou Foundation. Το συμφωνητικό έγγραφο συνεργασίας για το πρόγραμμα «ΖEΦΥΡΟΣ» υπεγράφη στις 2 

Νοεμβρίου 2016. 

Το Sylvia Ioannou Foundation, πέραν της χρηματοδότησης του Προγράμματος, θα προσφέρει στο νέο Κέντρο Πληροφόρη-

σης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» μία πλούσια συλλογή ψηφιακών σελίδων από περιηγητικά έργα της συλλογής του 

Ιδρύματος, τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί πως η συλλογή του Ιδρύματος με 

βιβλία, χάρτες και χειρόγραφα περί Κύπρου και Ανατολικής Μεσογείου αποτελεί μία από τις παγκοσμίως σημαντικότερες 

ιδιωτικές συλλογές αυτού του είδους. 

Στο πλαίσιο εργασιών του «ΖΕΦΥΡΟΥ», ειδικοί μελετητές θα αποδελτιώσουν περίπου 130 έργα ταξιδιωτών από τέσσερις 

αιώνες (15ος-18ος), με στόχο την κατάρτιση μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, στην οποία θα μπορούν να ανατρέχουν 

ερευνητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να εντοπίσουν τις κάθε είδους πληροφορίες περί Κύπρου που περιέχο-

νται στα έργα αυτά. 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η ηλεκτρονική αυτή βάση θα συνδεθεί σε ιστοσελίδα, ώστε να είναι προσβάσιμη 

διαδικτυακά τόσο στους απανταχού επιστήμονες, όσο και στο ευρύ κοινό, και μάλιστα δωρεάν. Οι χρήστες θα είναι σε θέση 

να βρίσκουν στοιχεία που εμπίπτουν σε μεγάλο αριθμό και είδος κατηγοριών, αλλά και να βλέπουν σε υψηλή ανάλυση τις 

αντίστοιχες σελίδες των πρωτότυπων έργων, όπου εμπεριέχονται αυτά τα στοιχεία. Η ηλεκτρονική βάση που θα δημιουργη-

θεί αναμένεται να προσφέρει ανεκτίμητο υλικό για επιστημονικές μελέτες στο πεδίο της Ιστορίας (όχι μόνο της οικονομικής 

και πολιτικής, αλλά και της ιστορίας του καθημερινού βίου), της Φιλολογίας, της Αρχαιολογίας, της Εθνολογίας, της ιστορι-

κής Γεωγραφίας και σε πολλά άλλα γνωστικά αντικείμενα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής της συμφωνίας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντί-

νος Χριστοφίδης δήλωσε ότι το Πανεπιστήμιο είναι πολύ τυχερό που έχει κοντά του φίλους και συνεργάτες, όπως το Sylvia 

Ioannou Foundation, αλλά και προσωπικώς την ιδρύτριά του, κυρία Σύλβια Ιωάννου, η οποία στηρίζει σταθερά και ποικιλο-

τρόπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την κοινότητά του.

Βραβεύτηκε η Κλέα Χατζηστεφάνου – Παπαέλληνα  
στα «Απολλώνεια Βραβεία 2016» 

για την ανεκτίμητη προσφορά της στη Φυσική Αγωγή, τον Αθλητισμό και την κυπριακή κοινωνία

Τιμητική διάκριση στην τέως Πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και μόνιμο μέλος του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου Κλέα Χατζηστεφάνου-Πα-

παέλληνα απονεμήθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο εκδήλωσης απονομής των «ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 2016». 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής 

Αγωγής, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων, το Ινστιτούτο Διεθνούς και Ελληνικού Δικαίου και τον Σύλλογο 

Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής. Τα «ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ» είναι ετήσιος θεσμός και απονέμονται σε σημα-

ντικές προσωπικότητες και νομικά πρόσωπα της πολιτιστικής, αθλητικής, επιστημονικής και κοινωνικής ζωής της 

Ελλάδας. Στις προηγούμενες διοργανώσεις έχουν τιμηθεί, μεταξύ άλλων, οι Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

Κάρολος Παπούλιας και Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής των Ελλήνων Δημήτρης Σιούφας 

και Ευάγγελος Μεϊμαράκης, οι Πανεπιστημιακοί Καθηγητές Παύλος Τούτουζας, Χριστόδουλος Στεφανάδης, Δημήτρης 

Κρεμαστινός, οι Ολυμπιονίκες Νίκος Κακλαμανάκης, Δημοσθένης Ταμπάκος και άλλοι.

Η επιλογή της Κλέας Παπαέλληνα έγινε με ομόφωνη απόφαση, την οποία έλαβαν σε κοινή συνεδρίασή τους οι συνδι-

οργανωτές, για την ανεκτίμητη προσφορά της στη Φυσική Αγωγή, τον Αθλητισμό και την κυπριακή κοινωνία. 

Για την ιδιαίτερα τιμητική διάκριση η Κλέα Παπαέλληνα εξέφρασε τις ευχαριστίες της για τη μεγάλη τιμή, η οποία προ-

έρχεται από οργανισμούς που υπηρετούν ευρείς υψηλόφρονες στόχους και έχουν ως πυξίδα το αθλητικό ιδεώδες. 

Εξέφρασε την περηφάνια της και την πεποίθησή της ότι ενεργεί στα όσα συμβάλλει ως υπέρμαχος της Ελληνικής 

Παιδείας, ταγμένη στο νόημα του «ευ αγωνίζεσθαι». Τόνισε, επίσης, ότι τιμά όσα υποστήριξε και υποστηρίζει στα πανε-

πιστημιακά βήματα για το ενιαίο νόημα της Αρχαίας και Νέας Ελληνικής Γραμματείας, για τον παιδαγωγικό χαρακτήρα 

του Αθλητισμού και τη σημασία του στη διαμόρφωση του νέου πολίτη. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια για αυτήν την εξέχουσα τιμή στο πρόσωπο ενός μέλους 

της πανεπιστημιακής του κοινότητας. 



Η δύναμη της γνώσης – 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
του Sylvia Ioannou Foundation στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σε μια κατάμεστη αίθουσα από συνέδρους και συμμετέχο-

ντες πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης του 3ου Διεθνούς 

Επιστημονικού Συνεδρίου του Sylvia Ioannou Foundation, 

στις 2 Νοεμβρίου 2016. Πρόκειται για το πρώτο συνέδριο 

του Ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο από τις 

2 μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2016, σε συνεργασία με το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου. Το συνέδριο έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 

τελικής φάσης ολοκλήρωσης του Κέντρου Πληροφόρησης – 

Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» στην Πανεπιστημιούπολη.

Το Συνέδριο που διερεύνησε τις ιστορικές διαστάσεις και 

τις διαδρομές της γνώσης μέσα από βιβλία, βιβλιοθήκες 

και χάρτες, χαιρέτισαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, η Ιδρύτρια του 

Sylvia Ioannou Foundation, κα Σύλβια Ιωάννου και ο Υπουρ-

γός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής εκ μέρους 

του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, υπό 

την αιγίδα του οποίου τελέστηκε το Συνέδριο. Στο πλαίσιο 

της έναρξης του συνεδρίου παρουσιάστηκαν επίσης δράσεις 

του Ιδρύματος από τους Leonora Navari, καταλογογράφο, 

Άρτεμη Σκούταρη, επιμελήτρια και Διευθύντρια του Sylvia 

Ioannou Foundation, David J. Starkey, επιστημονικό επιμε-

λητή και Χρίστο Χαλκιά, από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαρο-

κόπειου Πανεπιστημίου.

Στον χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

ευχαρίστησε το Sylvia Ioannou Foundation και την Ιδρύτριά 

του για την πολύτιμη προσφορά τους στον πολιτισμό, τα 

γράμματα και την προστασία της ιστορίας και της πολιτιστι-

κής κληρονομιάς του τόπου. Αναγνωρίζοντας την πολύτιμη 

συνεισφορά της Σύλβιας Ιωάννου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

την αναγόρευσε σε Επίτιμη Διδάκτορα της Φιλοσοφικής 

Σχολής, καθώς μερίμνησε για τη δημιουργία πνευματικού 

ιδρύματος που διαφυλάσσει για τις επόμενες γενεές τον 

ιστορικό πλούτο και αποτελεί κέντρο επιστημονικής έρευνας 

για αρχαιολόγους, ιστορικούς και φιλολόγους. 

Την εναρκτήρια συνεδρία χαιρέτισε η κυρία Σύλβια Ιωάννου, 

Ιδρύτρια του Sylvia Ioannou Foundation, η οποία εξέφρασε 

τη συγκίνησή της για την υλοποίηση του οράματος της οικο-

γένειάς της, την αποπεράτωση της Βιβλιοθήκης – Κέντρου 

Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου»: «Προσωπικά, είμαι βα-

θύτατα συγκινημένη που επιτέλους υλοποιείται το όνειρο 

του πατέρα μου για τη δημιουργία μιας πρότυπης ακαδημαϊ-

κής Βιβλιοθήκης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου». 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Ανα-

στασιάδης, σε χαιρετισμό που εκφώνησε εκ μέρους του ο 

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, ανέ-

φερε χαρακτηριστικά: «Η εμπεριστατωμένη και πολύπλευρη 

παρουσίαση των έγκριτων εισηγητών θα αναδείξει τη συμ-

βολή σημαντικών βιβλιοθηκών της Ευρώπης και της Αμερι-

κής στη φύλαξη και διαχείριση των σπουδαίων τεκμηρίων 

που βρίσκονται φυλαγμένα σε αυτές». Η τελετή έναρξης 

ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Παναγιώτη Δουκέλλη, 

Καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολι-

τικών Επιστημών.

Στις 3 Νοεμβρίου 2016 το Συνέδριο επικεντρώθηκε στο 

θέμα «Συνάντηση με τους ειδικούς - Οι βιβλιοθήκες ως 

αποθετήρια γνώσης: Παρόν και μέλλον». Κατά τη διάρκεια 

της συνεδρίας αυτής οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 

να ενημερωθούν και να συζητήσουν με κορυφαία πρόσωπα 

της παγκόσμιας «κοινωνίας» των βιβλιοθηκών, όπως οι Φί-

λιππος Τσιμπόγλου (Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος), Paul 

Ayris (UCL Library Services), Milan Hughston (Museum of 

Modern Art Library (MoMA)), Γιάννης Ιωαννίδης (Ερευνη-

τικό Κέντρο «Αθηνά», OpenAIRE), Jakob Heide Petersen 

(Copenhagen Main Library) και Kaisa Sinikara (Helsinki 

University Library). Στις 4 Νοεμβρίου 2016 παρουσιάστη-

καν σπάνια τεκμήρια – χάρτες, με την τελευταία συνεδρία 

να εστιάζει στη χαρτογραφία, τους χάρτες ως αποθετήρια 

γνώσης και εκφράσεις ισχύος και τη χαρτογραφία ως πεδίο 

συνάντησης του επιστημονικού λόγου και της καλλιτεχνίας.

Πληροφορίες: τηλ. 22894305 / http://www.

sylv ia ioannoufoundat ion.org/3rd- internat ional-

conference/index(gr).html
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Η «Σκοτεινή Πέτρα» 
Το βραβευμένο έργο του Αλμπέρτο Κο-

νεχέρο, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου 

Ασπιώτη, παρουσιάστηκε για πρώτη 

φορά στην Κύπρο, από το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου (Γραφείο Αποφοίτων) και 

την Πρεσβεία της Ισπανίας, το Σάββα-

το, 24 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δέντρο 

για δύο μόνο παραστάσεις.Πρόκειται 

για ένα σύγχρονο έργο εμπνευσμένο 

από τη ζωή του Ραφαέλ Ροντρίγκεθ 

Ραπούν, συντρόφου του Φεντερίκο 

Γκαρθία Λόρκα τα τελευταία χρόνια της 

ζωής και των δύο.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ισπανία 1937. Εμφύλιος πόλεμος. Ο 

τραυματισμένος Ραφαέλ έχει συλλη-

φθεί από τους φασίστες Φαλαγγίτες 

του Φράνκο. Περνάει τις τελευταίες 

του ώρες αντιμέτωπος με τον νεαρό 

φρουρό του, Σεμπαστιάν. Πολύτιμα 

θεατρικά έργα που του είχε εμπιστευ-

τεί ένας φίλος του ποιητής πρέπει να 

σωθούν και ο Σεμπαστιάν είναι ο μό-

νος που μπορεί να τον βοηθήσει. Έργα 

σημαντικά, που «οι επόμενες γενιές 

πρόκειται να τα καταλάβουν». Ο ποι-

ητής είχε εκτελεστεί έναν χρόνο πριν. 

Ονομαζόταν Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. 

Η Σκοτεινή πέτρα του Αλμπέρτο Κο-

νεχέρο είναι ένα σύγχρονο έργο 

εμπνευσμένο από τη ζωή του Ραφαέλ 

Ροντρίγκεθ Ραπούν, φοιτητή - μηχανι-

κού ορυκτών πόρων, γραμματέα του 

θιάσου La Βarraca και συντρόφου του 

Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα τα τελευταία 

χρόνια της ζωής και των δύο. Ένα ζω-

ντανό έργο για τη μνήμη ως χώρο δι-

καιοσύνης, αλλά και για την ανάγκη 

της λύτρωσης. Ένα κείμενο, στο οποίο 

ενώνονται η δραματική ένταση και ο 

ποιητικός παλμός. Πρόκειται για μια 

ωδή στην ανθρώπινη επικοινωνία και 

στην ουσία της ελευθερίας. 

Συντελεστές: Μετάφραση: Μαρία Χα-

τζηεμμανουήλ, Σκηνοθεσία: Κωνστα-

ντίνος Ασπιώτης, Μουσική: Θέμης Κα-

ραμουρατίδης, Σκηνικά - Κουστούμια: 

Ηλένια Δουλαδίρη, Σχεδιασμός φω-

τισμών: Τάκης Λυκοτραφίτης, Βοηθός 

σκηνοθέτη: Μαρία Νικολαΐδη, Οργάνω-

ση παραγωγής: Στυλιανός Λαγαράκης, 

Παραγωγή: ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΘ Ε.Ε. 

Έπαιξαν: Σταύρος Ράγιας, Γιάννης Τσε-

μπερλίδης, Φωνή του Λόρκα: Κωνστα-

ντίνος Ασπιώτης
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Πολιτιστική-εκπαιδευτική δράση «Πάμε Μουσείο»
Την ευκαιρία να γνωρίσουν οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου και τα παιδιά τους τον πλούτο των κυπριακών μου-

σείων έδωσε το Γραφείο Αποφοίτων με μια διαφορετική πρόταση που υλοποιήθηκε την Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016, στην 

Πινακοθήκη Λεβέντη και την Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016 στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας του Ιδρύματος 

Κώστα και Ρίτας Σεβέρη. 

Η πρωτότυπη πολιτιστική και εκπαιδευτική δράση με αποδέκτες τους αποφοίτους 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 συνευρίσκονται στον χώρο εστίασης του χώρου 

πολιτισμού. 

«ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ» ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΕΒΕΝΤΗ 

Την Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016 απόφοιτοι και μικροί φίλοι του Πανεπιστημίου 

Κύπρου συναντήθηκαν στην Πινακοθήκη Λεβέντη. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευ-

καιρία να απολαύσουν την επαγγελματική ξενάγηση και να γνωρίσουν την προσω-

πική συλλογή έργων τέχνης του Α.Γ. Λεβέντη. Τα μικρά παιδιά κάτω των 12 ετών, 

με τη βοήθεια του προσωπικού της Πινακοθήκης, ενημερώθηκαν για τα έργα και 

έφτιαξαν τις δικές τους εικαστικές δημιουργίες. 

Μετά την ξενάγηση, μικροί και μεγάλοι συναντηθήκαν στην καφετέρια της Πινακο-

θήκης Λεβέντη, όπου τους περίμεναν φρεσκοψημένα κρουασάν και ροφήματα. Οι 

συμμετέχοντες αναχώρησαν ενθουσιασμένοι και κρατώντας ως δώρο μια αναμνη-

στική τσάντα του Γραφείου Αποφοίτων, η οποία περιείχε μεταξύ άλλων την ειδική 

έκδοση-αφιέρωμα στις δέκα ετήσιες διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν στο Πανε-

πιστήμιο Κύπρου εις μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη.

«ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ» ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (CVAR)

Την Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016 οι απόφοιτοι συναντήθηκαν στο Κέ-

ντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR), το οποίο βρίσκεται στην 

οδό Ερμού, στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας και ξεκίνησε τη 

λειτουργία του το 2014.

Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών & Έρευνας φιλοξενεί την ιδιωτική συλ-

λογή του Κώστα και της Ρίτας Σεβέρη, η οποία περιλαμβάνει πίνακες 

ζωγραφικής, ενδυμασίες και ενθυμήματα, όλα σχετικά με την Κύπρο και 

τις γειτονικές της χώρες.

Όσο οι ενήλικες ξεναγούνταν στο Κέντρο, προγραμματίστηκε για τους 

μικρούς μας φίλους ένα συναρπαστικό κυνήγι θησαυρού, κατά το οποίο τα παιδιά εξερεύνησαν το μουσείο και τα εκθέματα 

από τον 18ο μέχρι τον 20ό αιώνα.

Η εκδήλωση έληξε με ροφήματα και αλμυρά-γλυκά εδέσματα στο καφεστιατόριο του Κέντρου.
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