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Σημαντικότατη παγκόσμια διάκριση για την περιβαλλοντική πολιτική του έλαβε το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αξιολογήθηκε ανάμεσα σε 516 πα-
νεπιστήμια στον κόσμο σε σχέση με τις δράσεις και την περιβαλλοντική του συνεί-
δηση, καταλαμβάνοντας τη 228η θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη «UI GreenMetric 
2016» ανάμεσα σε καταξιωμένα ανώτατα ιδρύματα μεγάλου κύρους και εμβέλειας. 
Παράλληλα, κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των κυπριακών πανεπιστημίων που 
περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη.

Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης «UI GreenMetric 2016» δημοσιεύθη-
καν στις 29 Δεκεμβρίου 2016. Πρόκειται για την 7η έκδοση της κατάταξης, η οποία 
συγκρίνει τόσο τις δράσεις των πανεπιστημίων για αειφορία στις πανεπιστημιου-
πόλεις τους, όσο και τη διαχείριση των πολιτικών, φιλικών προς το περιβάλλον, 
από την πανεπιστημιακή διοίκηση. Στη φετινή κατάταξη συμπεριελήφθησαν 516 
καταξιωμένα Πανεπιστήμια από 74 χώρες. 

Τα αποτελέσματα υπολογίζονται με βάση τις πληροφορίες που παραχώρησαν τα 
πανεπιστήμια σε έξι (6) βασικές κατηγορίες: Περιβάλλον και Υποδομές (15%), Ενέρ-
γεια και Κλιματική Αλλαγή (21%), Διαχείριση Αποβλήτων (18%), Χρήση Νερού (10%), 
Μεταφορές (18%) και Παιδεία (18%).

Υπενθυμίζεται ότι το 2015 το Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε βραβευθεί στην κατη-
γορία Πράσινο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στο πλαίσιο των Πέμπτων Περιβαλλοντικών 
Βραβείων, ενώ τον Οκτώβριο του 2016 φοιτητές και φοιτήτριες, ένοικοι των Φοι-
τητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κύπρου, πέτυχαν την πρώτη θέση στον Ευρω-
παϊκό Διαγωνισμό Εξοικονόμησης Ενέργειας ανάμεσα σε Φοιτητικές Εστίες πανε-
πιστημίων ευρωπαϊκών χωρών για την ακαδημαϊκή χρονιά 2015-2016 στο πλαίσιο 
του Προγράμματος «SAVES». 

Καθοδηγούμενο από τη φιλοσοφία λειτουργίας των πράσινων πανεπιστημίων, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου θα αποτελέσει από το 2018 το πρώτο πανεπιστήμιο στον 
κόσμο που θα είναι ενεργειακά αυτόνομο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχει 
τεθεί σε λειτουργία το Φωτοβολταϊκό Πάρκο «Φαέθων», συνολικής ισχύος 394,8 
KW, ενώ εντός του 2018 προγραμματίζεται η υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Πάρ-
κου «Απόλλων», ισχύος 10ΜW, εντός της νεκρής ζώνης.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τη σχετική Παγκόσμια Κατάταξη «UI 
GreenMetric 2016»: http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/

Παγκόσμια περιβαλλοντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο
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Πέντε χιλιάδες δέντρα με ιδιαίτερη 
περιβαλλοντική, οικολογική αλλά και 
αισθητική σημασία περιβάλλουν πλέον 
διαφορετικά σημεία της Πανεπιστη-
μιούπολης. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
προχώρησε, από το 2001 μέχρι σήμερα, 
στη δενδροφύτευση αυτού του μεγά-
λου αριθμού δέντρων, όπως κυπριακές 
ελιές, πεύκα, κυπαρίσσια, φοινικόδε-
ντρα κ.ά., σε διαφορετι-
κές τοποθεσίες της Πα-
νεπιστημιούπολης στο 
πλαίσιο των δράσεων 
«Πράσινο Πανεπιστήμιο» 
και με γνώμονα την προ-
ώθηση μιας περιβαλλο-
ντικής κουλτούρας. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
σε συνεργασία με το Τμή-
μα Δασών, δημιούργησε 
το 2001 ένα μικρό δάσος 
νότια της Πανεπιστημι-
ούπολης. Συγκεκριμένα, 
έχουν φυτευτεί 2.000 
δασικά δέντρα, όπως 
ορθόκλαδα κυπαρίσσια, 
πεύκα, τρεμιθιές, μα-
στιχόδεντρα και 2.700 
θαμνώδη φυτά που δη-
μιουργούν έναν βασικό 
πνεύμονα πρασίνου στην 
περιοχή. 

Η συγκεκριμένη έκταση 
είναι τώρα υπό την ευ-
θύνη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, που παρακολου-
θεί την πρόοδο και την 
εξέλιξη των δενδρυλλί-
ων τα οποία έχουν ήδη 
μεγαλώσει και παρέχει προς αυτά την 
κατάλληλη φροντίδα. 

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2014, 
με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου 
και με την υποστήριξη φοιτητών, ακα-
δημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, 
δενδροφυτεύτηκαν πέραν των 100 δεν-
δρυλλίων κυπριακών ελαιών, δωρεά 
του Τμήματος Γεωργίας, για τη δημιουρ-
γία του «Ελαιώνα της Γνώσης». 

Σε μία προσπάθεια να αξιοποιήσει στο 
μέγιστο την πληθώρα ελαιόδεντρων 
που έχει φυτεύσει στους χώρους της 

Πανεπιστημιούπολης, το ίδρυμα παρά-
γει το δικό του παρθένο ελαιόλαδο, με 
την εμπορική ονομασία «Κυπρία γη». Το 
Πανεπιστήμιο διαθέτει πλήθος ελαιό-
δεντρων, τα οποία βρίσκονται διάσπαρ-
τα στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης, 
οι καρποί των οποίων αξιοποιούνται για 
την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιό-
λαδου. Η Πρυτανεία σκοπεύει να εμφια-

λώνει και να εκμεταλλεύεται εμπορικά 
το λάδι αυτό, με στόχο τη δημιουργία 
ταμείου μεταπτυχιακών και διδακτορι-
κών/μεταδιδακτορικών υποτροφιών. 

Με την ευκαιρία της φετινής Εβδομά-
δας του Δέντρου (19-25 Φεβρουαρίου 
2017), ο Πρύτανης σημείωσε ότι οι 
δενδροφυτεύσεις στην Πανεπιστημιού-
πολη εντάσσονται στο πλαίσιο της πε-
ριβαλλοντικής ευθύνης και κοινωνικής 
προσφοράς του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών 
αποτελεί επίσης μία από τις προτεραι-

ότητες του Πανεπιστημίου, το οποίο 
ήδη ανέλαβε δράση για την πρόληψη 
και έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Το 
Πρυτανικό Συμβούλιο προκήρυξε ερευ-
νητικό πρόγραμμα, με χρηματοδότηση 
συνολικού ύψους €50.000, με στόχο 
την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση 
των πυρκαγιών με την αξιοποίηση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοι-

νωνιών.

Επιπρόσθετα, σε πλήρη 
εξέλιξη βρίσκονται και 
οι ενέργειες του Πανεπι-
στημίου για την υλοποί-
ηση του έργου «Μαύρος 
Χρυσός», που αφορά στη 
δημιουργία του μεγαλύ-
τερου βιολογικά πιστο-
ποιημένου χαρουποδά-
σους στην Κύπρο.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
σε συνεργασία με το Ιν-
στιτούτο Γεωργικών 
Ερευνών, το Γενικό Χη-
μείο του Κράτους και το 
Τμήμα Γεωργίας, στοχεύ-
ει να δημιουργήσει το με-
γαλύτερο φυσικό χαρου-
πόδασος της Kύπρου, με 
την καλλιέργεια 40.000 
χαρουπιών, σε κρατική 
γη που αναμένεται να 
εκμισθωθεί σύντομα. 
Έχει περάσει ήδη ένας 
χρόνος από τη φύτευση 
40.000 σπορόφυτων, τα 
οποία εμβολιάσθηκαν 
τον Μάρτιο του 2017, 
ώστε να είναι έτοιμα να 

φυτευτούν στη γη που θα εξευρεθεί το 
ερχόμενο φθινόπωρο. Οι καρποί θα αξι-
οποιούνται κυρίως για σκοπούς έρευ-
νας, για παραγωγή νέων και μεταποίηση 
υφιστάμενων προϊόντων από χαρούπι, 
κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων και 
στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά και 
για ερευνητικές δραστηριότητες γύρω 
από την καλλιέργεια του χαρουπιού. 
Ήδη υλοποιήθηκε η παραγωγή και εμ-
φιάλωση αλκοολούχου ποτού από χα-
ρούπι, με την επωνυμία «Ceratonia», σε 
συνεργασία με το Οινοποιείο Καμαντα-
ρένα (ΣΟΔΑΠ), με στόχο την εμπορική 
εκμετάλλευσή του. 

Πνεύμονας πρασίνου το Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Σε μια άκρως συγκλονιστική 
μαρτυρία προέβη ο Ελληνοε-
βραίος Μοσέ Αελιών, ένας από 
τους τελευταίους επιζώντες 
του Άουσβιτς, σε εκδήλωση που 
πραγματοποίησε το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου σε συνεργασία με την 
Πρεσβεία του Ισραήλ στις 23 Ια-
νουαρίου 2017, με την ευκαιρία 
της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης 
των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος. 

Στην ομιλία του με τίτλο «Η ελπίδα δεν 
πεθαίνει ούτε στο Άουσβιτς» ο κ. Αελι-
ών έδωσε τη δική του κατάθεση ψυχής 
για τη φρίκη που βίωσε κατά τη σκοτει-
νή εκείνη περίοδο. Γεννήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη τον Φεβρουάριο του 1926. Τον 
Απρίλιο του 1943 μεταφέρθηκε με την 

οικογένειά του από τη Θεσσαλονίκη στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς 
στην Πολωνία. Επιβίωσε στο στρατόπε-
δο αυτό, χάρη στην επιδεξιότητά του να 
διεκπεραιώνει διάφορες εργασίες. Τον 
Ιανουάριο του 1945, λίγες μέρες πριν 
ο Σοβιετικός Στρατός φτάσει στο Άου-
σβιτς, οι Γερμανοί διέταξαν εκκένωση 
του στρατοπέδου και περίπου 60.000 

κρατούμενοι, ανάμεσά τους και ο 
Μοσέ, οδηγήθηκαν σε μια πορεία 
θανάτου σε άλλα στρατόπεδα 
στο εσωτερικό της Γερμανίας. 
Έλαβε μέρος σε ακόμη μια πορεία 
θανάτου, στο στρατόπεδο Μα-
ουτχάουζεν της Αυστρίας και το 
παράρτημα του Έμπενζεε, μέχρι 
την απελευθέρωσή τους από τους 
Συμμάχους τον Μάιο του 1945. 

Σήμερα ζει στο Ισραήλ. Έχει δύο παιδιά, 
έξι εγγόνια και πέντε δισέγγονα.

Μετά το πέρας της ομιλίας του κ. Αελι-
ών ακολούθησε συζήτηση με το κοινό, 
την οποία συντόνισε ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου Γιώργος Καζαμίας. 

Ως Έτος Ποιοτικής Διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακηρύ-
χθηκε το 2017 έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου, που αναγνωρίζει 
την αναγκαιότητα για διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας. Η 
σχετική Χάρτα υπεγράφη τη Δευτέρα, 30 Ιανουάριου 2017 από τους 
Προέδρους όλων των Τμημάτων, στο πλαίσιο αναβάθμισης της Ποι-
οτικής Διδασκαλίας και της αναγνώρισης της Διδακτικής Αριστείας. 
Δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο θεσμοθετημένη πλέον πολιτική, η 
οποία θα αποσκοπεί στη διασφάλιση της Ποιότητας της Διδασκαλίας 
στο Πανεπιστήμιο.

«Έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στους πάνω από 7.000 φοιτητές 
μας. Οφείλουμε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι» τόνισε ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 
ο οποίος ανέγνωσε τη Χάρτα κατά την τελετή υπογραφής.

Όπως αναφέρεται στην εν λόγω Χάρτα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κα-
λείται να ενισχύσει, να αναβαθμίσει και να διασφαλίσει την ποιότητα 
της διδασκαλίας που προσφέρει. Η διασφάλιση της ποιότητας της 
διδασκαλίας θα συμβάλει στο όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου να 
εδραιωθεί ως ένας πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας, 
εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς και ως σημείο αναφοράς στην 
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, κάτι το οποίο θα υλοποιηθεί σε 
συνάρτηση με την αναβάθμιση της έρευνας, τη διεθνοποίηση, τη μά-
θηση, την επιχειρηματικότητα και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με 
τους αποφοίτους του.

Βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου 2016-2025 του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, η αριστεία στη μάθηση και τη διδασκαλία αποτελεί στρατηγική 
επιδίωξη, η οποία θα έχει ως απότοκο την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας και της διεθνούς αναγνώρισης του Πανεπιστημίου ανά-
μεσα στα κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου.

Μήνυμα ειρήνης και ελπίδας  
από τον Ελληνοεβραίο Μοσέ Αελιών

Έτος ποιοτικής διδασκαλίας το 2017 
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Ο γνωστός Έλληνας συγγραφέας Μί-
μης Ανδρουλάκης ήταν ο καλεσμένος 
του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη Γιορ-
τή των Γραμμάτων, σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 
2107. Kατά την ομιλία του o κ. Ανδρου-
λάκης επικεντρώθηκε στα δυο τελευ-
ταία του βιβλία, που περιλαμβάνουν 
άγνωστες πτυχές και σπάνια ντοκουμέ-
ντα της νεότερης και σύγχρονης ιστο-
ρίας της Ελλάδας («Ταξίδι μέλιτος» και 
«Δύο μόνο δάκρυα»), στα οποία αναλύει 
τις μεγάλες κρίσεις της ιστορίας, λίγο 
πριν και λίγο μετά. 

Ο κ. Ανδρουλάκης μέσα από μια σιδηρο-
δρομική γραμμική αντίληψη του χρόνου 
και μέσα από μια αναλογική αντίληψη 
της ιστορίας προσπάθησε να αναδείξει 
κάποια λάθη. Πολλές φορές οι πολιτικοί 
και οι επιστήμονες της ιστορίας, ανέφε-
ρε, κάνουν το εξής λάθος. Ξεκινάνε με 
ασφάλεια εκ του τελικού αποτελέσμα-
τος, δηλαδή από το Ω, και γράφουν αντί-

στροφα την αιτιακή αλυσίδα προς το Α. 
Αλλά στο σημείο Α, πρόσθεσε, υπάρχει 
πάντα ένα φάσμα δυνατοτήτων ή πιθα-
νών σεναρίων, που δεν οδηγεί το Α πά-
ντα αναδρομικά στο Ω.

Με αφετηρία το βιβλίο του «Ταξίδι μέ-
λιτος», ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε 
σε έναν παράξενο έρωτα και τα ταξί-
δια του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Χό-
λυγουντ, στην Αβάνα και στο Κούσκο 
του Περού, με προορισμό το Μάτσου 
Πίτσου. Κατά την παρουσίαση αποκαλύ-
φθηκαν λεπτομέρειες για την προσωπι-
κή ζωή του μεγάλου ηγέτη, με αποκορύ-
φωμα το άγνωστο γαμήλιο ταξίδι του, 
διάρκειας επτά μηνών, στην Αμερική 
προ της αβύσσου. 

Μετά το πέρας της ομιλίας του κ. Αν-
δρουλάκη ακολούθησε συζήτηση με το 
κοινό. Ερωτώμενος για το Κυπριακό, ο 
κ. Ανδρουλάκης παρέπεμψε τους πα-
ρευρισκόμενους στον Ελευθέριο Βενι-
ζέλο, ο οποίος, όπως είπε, δεν είχε αυ-
ταπάτες. Οι μεγάλες δυνάμεις, έλεγε ο 
Βενιζέλος, δεν κάνουν χάρες, δεν έχουν 
σταθερούς φίλους, αλλά μόνο σταθερά 
συμφέροντα. 

Έπειτα από την περσινή διάκριση του Τμήματος Λογιστι-
κής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
που ως προς την έρευνα του Τμήματος στη Χρηματοοικο-
νομική κατετάγη στις θέσεις 143 και 178 παγκοσμίως (για 
τα τελευταία 5 και 15 χρόνια αντίστοιχα), ακόμα μια επι-
τυχία έρχεται να επιβεβαιώσει την ερευνητική αριστεία 
του Τμήματος. Συγκεκριμένα, στη μελέτη που διεξάγει το 
Brigham Young University για την ποιότητα της έρευνας 
στη Λογιστική, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής κατατάσσεται στην 187η θέση παγκοσμίως για την 
περίοδο 2005-2016, στη Χρηματοοικονομική Εμπειρική 
Λογιστική έρευνα.

Η συγκεκριμένη μελέτη κατατάσσει τα Τμήματα Λογιστι-
κής με βάση τον αριθμό δημοσιεύσεων στα δώδεκα κο-
ρυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά του κλάδου. Έξι από αυτά 
θεωρούνται τα καλύτερα περιοδικά του τομέα ανεξάρτη-
τα από την περιοχή της έρευνας, ενώ τα υπόλοιπα έξι θε-
ωρούνται τα καλύτερα περιοδικά στους εξειδικευμένους 
κλάδους της λογιστικής έρευνας. 

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω μελέτη κατατάσσει τα πανε-
πιστήμια με βάση τον απόλυτο αριθμό δημοσιεύσεων στα 

πιο πάνω περιοδικά και όχι με βάση τις δημοσιεύσεις ανά 
μέλος προσωπικού, χωρίς δηλαδή να γίνεται οποιαδήπο-
τε αναπροσαρμογή με βάση το μέγεθος του Τμήματος. Το 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αποτελείται 
από 9 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, εκ των οποίων 
μόνο τα τρία ασχολούνται ερευνητικά με θέματα λογιστι-
κής. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Γιώργος Νησιώτης δήλωσε ότι οι επιτυχίες του Τμήμα-
τος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δεν εξαντλού-
νται στον τομέα της έρευνας. Είμαστε περήφανοι και για 
τους αποφοίτους μας, οι οποίοι εξασφαλίζουν θέσεις σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα κορυφαίων ευρωπαϊκών πα-
νεπιστημίων, καθώς και πρώτα βραβεία σε παγκόσμιες 
εξετάσεις για επαγγελματικούς τίτλους στη Λογιστική. 
Είμαστε, επίσης, ιδιαίτερα ευτυχείς για το γεγονός ότι οι 
απόφοιτοι όλων των προγραμμάτων σπουδών του Τμήμα-
τος, παρά την οικονομική κρίση, εργοδοτούνται σε πολύ 
υψηλό ποσοστό στους τομείς των σπουδών τους, με τους 
περισσότερους να έχουν προσφορές για εργασία πριν 
ακόμα αποφοιτήσουν. 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
στην 187η θέση παγκοσμίως 

O Μίμης Ανδρουλάκης στη Γιορτή των Γραμμάτων
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Ανάμεσα σε δυο νησιά
Προβολή της ελληνικής ταινίας-ντοκι-
μαντέρ με τίτλο «Ανάμεσα σε δυο νη-
σιά», που αφορά στην κατασκευή του 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, σε σκηνοθε-
σία Μιχάλη Σταυρόπουλου, διοργάνω-
σαν το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Περιβάλλοντος της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, το Εργαστήριο Συγκοινω-
νιακής Μηχανικής του Τμήματος και η 
Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αει-
φορίας «ΦΩΣ».

Η ταινία διερευνά τη γέννηση και τον 
θάνατο ενός πρωτοποριακού ηλεκτρι-
κού αυτοκινήτου, του Enfield 8000, το 
οποίο παρουσιάστηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του ‘70, 40 χρόνια προτού 
ανακαλύψει η αυτοκινητοβιομηχανία τα 
πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, 
και το οποίο κατασκευαζόταν στη Σύρο. 
Η Enfield Automotive, που είχε έδρα 
το Isle of Wight της Μ. Βρετανίας, κα-
τάφερε να κατακτήσει ένα σημαντικό 
συμβόλαιο για την παραγωγή 100 αυτο-
κινήτων, απέναντι στις προτάσεις των 
Ford και Leyland. Λίγο πριν ξεκινήσει 
η παραγωγή, ο ιδιοκτήτης της εταιρεί-
ας, ο εφοπλιστής Γιάννης Γουλανδρής, 
αποφασίζει να μεταφέρει το εργοστά-
σιο στη Σύρο, μια απόφαση πιθανώς 
μοιραία για το μέλλον ενός οχήματος 
πόλης, που καθίστατο ιδανικό στην πε-
ρίοδο -τότε- της πρώτης ενεργειακής 
κρίσης και των έντονων φαινομένων 
ρύπανσης στις μεγαλουπόλεις.

Η ταινία προβλήθηκε την Παρασκευή, 17 
Μαρτίου 2017, στην Αίθουσα Β108, στο 
Κτήριο Συμβουλίου- Συγκλήτου «Ανα-
στάσιος Γ. Λεβέντης», στην Πανεπιστη-
μιούπολη και ακολούθησε συζήτηση με 
τον σκηνοθέτη σχετικά με τις τάσεις 
στην εναλλακτική αυτοκίνηση και κινητι-
κότητα, τις ευκαιρίες για την εισαγωγή 
ευφυών/καινοτόμων συγκοινωνιακών 
αντιλήψεων, πρακτικών και τεχνολογι-
ών, ως δείγμα σύγχρονων και δυναμι-
κών κοινωνιών και οικονομιών, κ.ά. 

Πληροφορίες για το Εργαστήριο Συ-
γκοινωνιακής Μηχανικής και την Ερευ-
νητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορί-
ας «ΦΩΣ»: http://www.eng.ucy.ac.cy/
transporteng/ και 
http://www.foss.ucy.ac.cy 

8η Ημερίδα Πληροφορικής 
για μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών

Στις 4 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η 8η Ημερίδα Πληροφο-
ρικής για μαθητές Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, που διοργάνωσε το 
Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://www.cs.ucy.
ac.cy). 

Ο βασικός στόχος της Ημερίδας Πληροφορικής ήταν να ενημερώ-
σει και να ενθαρρύνει τα νέα παιδιά να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης στην επιστήμη της Πληροφορικής, καθώς και να πλη-
ροφορηθούν για σχετικές επαγγελματικές προοπτικές. Την Ημερίδα 
παρακολούθησαν γύρω στους 100 μαθητές και συνοδοί καθηγητές. 

Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν το Ίδρυμα «European Computer Driving 
License (ECDL)» και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Την εκδήλωση υπο-
στήριζε ο Οργανισμός «Association for Computing Machinery (ACM)» 
μέσω του τοπικού παραρτήματος Κύπρου.

 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΣΤΗ ΣΥΡΟ.... 

ΤΙ ΣΚΟΤΩΣΕ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΔΕΑ;

ω
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€400.000 εξασφάλισε η Ομάδα Έρευνας στη Διδακτική 
των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας

Συμμετοχή στο ευρω-
παϊκό ερευνητικό πρό-
γραμμα Next-Lab με 
χρηματοδότηση περίπου 
€400.000 εξασφάλισε η 
Ομάδα Έρευνας στη Δι-
δακτική των Φυσικών 
Επιστημών και της Τε-
χνολογίας (ReSciTEG) 
του Τμήματος Επιστη-
μών της Αγωγής, η οποία 
αναλαμβάνει τον συντο-
νισμό των εργασιών του 
εν λόγω προγράμματος 
στην Κύπρο. 

Το έργο, του οποίου ο συνολικός 
προϋπολογισμός ανέρχεται στα 
€6.300.000, υλοποιείται στο πλαί-
σιο του προγράμματος Horizon 
2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 
προϋπολογισμός που αντιστοιχεί 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέρχε-
ται περίπου στις €400.000 και οι 
εργασίες του έργου ξεκίνησαν την 
1η Ιανουαρίου 2017 και θα διαρκέ-
σουν 3 χρόνια. 

Το Next-Lab αποτελεί τη συνέχιση του επιτυχημένου ευρω-
παϊκού ερευνητικού προγράμματος Go-Lab και έχει ως στόχο 
να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη, 
η μηχανολογία και η τεχνολογία διδάσκονται σε όλη την Ευ-
ρώπη. Το πρόγραμμα περιστρέφεται γύρω από μια μεγάλη 
συλλογή αλληλεπιδραστικών διαδικτυακών εργαστηρίων και 
διδακτικών ενοτήτων. Οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν 
αυτές τις πηγές για να διεξάγουν επιστημονικά πειράματα, 
ενώ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να 
εμπλουτίσουν τη διδακτική τους πρακτική. 

Το πρόγραμμα Go-Lab, το οποίο ξεκίνησε το 2012, απευθυνό-
ταν σε νέους της Ευρώπης, ηλικίας 10 – 18 ετών, με στόχο να 
προκαλέσει το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη, τη μηχανο-
λογία και την τεχνολογία. Παράλληλα, στόχευε στο να βοηθή-
σει τους νέους της Ευρώπης να αναπτύξουν επιστημονικές 
δεξιότητες (π.χ. διατύπωση διερευνήσιμων ερωτημάτων, 
σχεδιασμός και εκτέλεση πειραμάτων, εξαγωγή συμπερασμά-
των με βάση πειραματικά δεδομένα). Οι μαθητές μπορούν να 
πραγματοποιήσουν όλων των ειδών πειράματα μέσω εικονι-
κών εργαστηρίων είτε μέσω εξ αποστάσεως (πραγματικών) 
εργαστηρίων. 

Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Go-Lab εκ-
παιδευτικοί από όλη την 
Ευρώπη δημιούργησαν 
διαδικτυακούς μαθησι-
ακούς χώρους διερώ-
τησης αξιοποιώντας το 
εργαλείο συγγραφής 
μαθημάτων του Go-Lab 
(graasp.eu). Ανάλογα με 
τα διαδικτυακά εργαστή-
ρια που είναι διαθέσιμα, 
οι εκπαιδευτικοί μπο-
ρούν να αναπτύξουν τις 
δικές τους διδακτικές 
ενότητες. Περίπου 1.300 

σχολεία σε 30 διαφορετικές χώρες 
χρησιμοποιούν τα 468 διαδικτυακά 
εργαστήρια που είναι διαθέσιμα 
και τους 500 διαδικτυακούς μαθη-
σιακούς χώρους διερώτησης που 
έχουν δημοσιευθεί, καλύπτοντας 
ένα εύρος θεματικών ενοτήτων 
από τις φυσικές επιστήμες και την 
τεχνολογία/μηχανολογία. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου 
ερευνητικού προγράμματος Next-

Lab η Ομάδα Έρευνας στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών 
και της Τεχνολογίας (ReSciTEG) του Τμήματος Επιστημών 
της Αγωγής σκοπεύει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του 
υλικού που έχει ήδη αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια υλοποίη-
σης του προγράμματος Go-Lab. Συντονιστής του προγράμμα-
τος είναι το Πανεπιστήμιο Twente της Ολλανδίας και οι υπό-
λοιποι συνεργαζόμενοι φορείς είναι: EPFL (Ελβετία), IMG AG 
(Γερμανία), EUN Partnership AISBL (Βέλγιο), Ellinogermaniki 
Agogi (Ελλάδα), University of Cyprus (Κύπρος), Universidad de 
la Iglesia de Deusto (Ισπανία), Tartu Ülikool (Εσθονία), Núcleo 
Interactivo de Astronomia (Πορτογαλία), École Normale 
Supérieure de Lyon (Γαλλία), Turun Yliopisto (Φινλανδία) and 
the University of Leicester (Αγγλία).

Υπεύθυνος της Ομάδας ReSciTEG του Πανεπιστημίου Κύπρου 
είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της 
Αγωγής Δρ Ζαχαρίας Ζαχαρία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ιστοσε-
λίδες του προγράμματος:

http://www.go-lab-project.eu/news/go-lab-ends-welcome-to-
next-lab  και http://www.golabz.eu/ 
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το υπό ανέγερση Κέντρο Πληρο-
φόρησης- Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» επισκέφθηκαν υπη-
ρεσιακά, τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017, ο Γενικός Ελεγκτής 
της Δημοκρατίας, Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης, ο Πρόεδρος 
της Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ), 
κ. Στράτης Ματθαίου καθώς και μέλη της ΚΕΑΑ.

Ο Γενικός Ελεγκτής, Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης και οι συ-
νεργάτες του, συνοδευόμενοι από τον Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπι-
στημίου, τον Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών και την 
ομάδα των Συμβούλων και Εργολάβων, είχαν την ευκαιρία να 
ξεναγηθούν στο υπό ανέγερση Κέντρο Πληροφόρησης - Βι-
βλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» στην Πανεπιστημιούπολη και 
να ενημερωθούν λεπτομερώς για τον σχεδιασμό, την εξέλιξη 
των οικοδομικών εργασιών και τη μελλοντική συνεισφορά 
του Κέντρου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Κατά την ξενάγηση, που διήρκησε περίπου δύο ώρες, επεξη-
γήθηκαν η πολυπλοκότητα του έργου, ο καινοτόμος σχεδια-
σμός, τα πρωτοποριακά υλικά που εφαρμόζονται, καθώς και 

τα σύγχρονα συστήματα με τα οποία θα εξοπλιστεί το υπό 
ανέγερση Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιω-
άννου».

Τόσο ο Γενικός Ελεγκτής, όσο και η ομάδα των συνεργατών 
του αναγνώρισαν ότι το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη 
«Στέλιος Ιωάννου» θα αποτελεί όχι μόνο ένα ιδιαίτερο, επι-
βλητικό και εμβληματικό κτήριο στο οικοδομικό συγκρότημα 
της Πανεπιστημιούπολης, καθώς και σημείο αναφοράς για 
την Κύπρο, αλλά θα τοποθετήσει την πατρίδα μας στον πα-
γκόσμιο χάρτη της αρχιτεκτονικής.

Ο Γενικός Ελεγκτής, Δρ Οδυσσέας Φ. Μιχαηλίδης ευχαρίστησε 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη φιλοξενία, ενώ επέδειξε εξαι-
ρετικό ενδιαφέρον για τη μεγάλη πρόοδο των εργασιών του 
υπό ανέγερση έργου. «Πρόκειται για εξαιρετικό έργο που θα 
αποτελεί κόσμημα αρχιτεκτονικής», τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνστα-
ντίνος Χριστοφίδης ενημέρωσε επίσης τον Γενικό Ελεγκτή 
για το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης του έργου καθώς και 
για την ακαδημαϊκή προοπτική του ιδρύματος. Η επίσκεψη 
αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς ανάλογων επαφών του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου με πολιτειακούς παράγοντες, με στόχο 
την ενημέρωση για το έργο και τη συνεισφορά του Κέντρου 
Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου».

Το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» θα 
στεγάσει 1.000.000 έντυπους τόμους, πάνω από 30.000 τίτ-
λους ηλεκτρονικών περιοδικών και 150 βάσεις δεδομένων. 
Θα αποτελέσει επίσης «κιβωτό» για χιλιάδες παλαίτυπα, τα 
οποία συμπυκνώνουν την ιστορία αλλά και τον πολιτισμό της 
Κύπρου. Όλες οι πληροφορίες θα είναι προσβάσιμες σε όλη 
την επιστημονική κοινότητα της Κύπρου. Το έργο αναμένεται 
να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2017.

Ξενάγηση Γενικού Ελεγκτή στο υπό ανέγερση Κέντρο 
Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» 

Υποτροφία της Cyfield-Nemesis Group σε φοιτήτρια του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνι-
κής της ευθύνης, η εταιρεία Cyfield - 
Nemesis Group παραχώρησε για τρίτο 
συνεχόμενο έτος υποτροφία ύψους 
€5.000. Φέτος, η υποτροφία απονεμή-
θηκε στην προπτυχιακή φοιτήτρια του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, κα Μαρία 
Μάππουρου. Οι υποτροφίες δίνονται, 
κάθε έτος, σε προπτυχιακούς φοιτητές 
του Τμήματος και η αξιολόγηση των αι-
τήσεων γίνεται βάσει ακαδημαϊκών και 
κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων. 
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Έτοιμη η εμπορική ετικέτα για το ποτό Ceratonia
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει πως, κατόπιν εξέτασης των συμμετοχών για 
τον σχεδιασμό της εμπορικής ετικέτας του αλκοολούχου ποτού από χαρούπι με 
την ονομασία Ceratonia, επέλεξε την πρόταση των κυρίων Κωνσταντίνου Τζειρανί-
δη και Δημήτρη Πολίτη της εταιρίας 707designers.

Ο διαγωνισμός, ο οποίος ήταν ανοιχτός σε όλους με προθεσμία υποβολής προτά-
σεων την 9η Ιανουαρίου 2017, αφορoύσε στον σχεδιασμό μιας σύγχρονης και ελκυ-
στικής ετικέτας, που θα κοσμήσει το μπουκάλι του ποτού που παράγεται, έπειτα 
από πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κύπρου, από το Οινοποιείο Καμαντερένα (ΣΟ-
ΔΑΠ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Γενικό Χημείο του Κράτους και 
το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

Το Πανεπιστήμιο προτίθεται να δημιουργήσει το μεγαλύτερο φυσικό χαρουπόδα-
σος της Kύπρου, με την καλλιέργεια 40.000 χαρουπιών σε κρατική γη, η οποία ανα-
μένεται να εκμισθωθεί πολύ σύντομα. Οι καρποί θα αξιοποιούνται για την παραγω-
γή και εμφιάλωση του εν λόγω ποτού από το Οινοποιείο Καμανταρένα (ΣΟΔΑΠ) με 
στόχο την εμπορική εκμετάλλευσή του. 

Σε νέα δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου προέβη ο κ. Νίκος Φα-
λάς, ο οποίος δώρισε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου την 
προσωπική συλλογή του σχετικά με τη Χερσόνησο της Καρπασίας. 

Η συλλογή αποτελείται από εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια-έντυ-
πα, έγγραφα, φωτογραφίες, γκραβούρες, ηχογραφημένες και οπτικο-
γραφημένες κασέτες και εκατοντάδες άλλα στοιχεία για τη Χερσό-
νησο της Καρπασίας, τους εγκλωβισμένους, τον Απόστολο Ανδρέα, 
καθώς και βιβλία για την Καρπασία ή Καρπασιτών συγγραφέων. Το 
αρχείο καλύπτει τη χρονολογική περίοδο 1927-2016 και δημιουργή-
θηκε κατά τις δραστηριότητες του κατόχου ως Ριζοκαρπασίτη Συλ-
λέκτη και Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Καρπασίας. 

Η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Δωρεάς μεταξύ του κ. Φαλά 
και του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 10 Ια-
νουαρίου 2017 στην Πανεπιστημιούπολη. Κατά την εκδήλωση, ο κ. 
Φαλάς σημείωσε ότι νιώθει περήφανος και ικανοποιημένος, αφού 
ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα του κύρους του Πανεπιστημίου Κύπρου απο-
δέχθηκε τη δωρεά και θα φιλοξενήσει ένα τόσο σημαντικό αρχείο.

Το αρχείο του κ. Φαλά πρόκειται να ψηφιοποιηθεί. 

Στη Βιβλιοθήκη 
το προσωπικό 

αρχείο 
του Νίκου Φαλά 
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Συνεργασία Πανεπιστημίου με Υπουργείο Οικονομικών  
για τις Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πα-
νεπιστήμιου Κύπρου και του Υπουργεί-
ου Οικονομικών με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών αξιολόγησης νεοσύστατων 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜμΕ) ως καινοτόμων υπέγραψαν στις 
8 Μαρτίου 2017 ο Πρύτανης, Καθηγη-
τής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο 
Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωρ-
γιάδης. 

Συγκεκριμένα, το Μνημόνιο Συνεργα-
σίας προνοεί ότι η διαδικασία με την 
οποία θα αξιολογείται και θα συστήνε-
ται στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικο-
νομικών ο χαρακτηρισμός μιας επιχεί-
ρησης ως «καινοτόμος μικρή και μεσαία 
επιχείρηση (ΜμΕ)» θα συντονίζεται από 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ η σχε-
τική αξιολόγηση θα γίνεται στη βάση 
επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο θα 
υποβάλλεται μαζί με τη σχετική αίτηση.

Σε δηλώσεις μετά την τελετή υπογρα-
φής, που έλαβε χώρα στο Υπουργείο 
Οικονομικών, ο Υπουργός κ. Χάρης Γε-
ωργιάδης χαρακτήρισε σημαντικό το 
Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο, όπως 
υπογράμμισε, θα επιτρέψει στο Υπουρ-
γείο Οικονομικών «να αξιολογεί τις 

αιτήσεις από καινούριες επιχειρήσεις 
που θα θεωρούνται ως καινοτόμες και 
θα διεκδικούν αυτό το πολύ σημαντικό 
φορολογικό κίνητρο, το οποίο μπορεί 
να φθάνει μέχρι και το 50% του εισο-
δήματος». «Η προώθηση, ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και κυρίως της 
καινοτομίας αποτελεί βασικό στόχο της 
κυβερνητικής πολιτικής. Αυτός είναι 
ο τρόπος που θα διαμορφώσουμε τις 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός 

νέου, πιο βιώσιμου μο-
ντέλου ανάπτυξης για τον 
τόπο μας», πρόσθεσε ο κ. 
Γεωργιάδης. 

Όπως σημείωσε ο Υπουρ-
γός Οικονομικών, η υπογρα-
φή του Μνημονίου Συνερ-
γασίας αποτελεί ένα πολύ 
καλό παράδειγμα συνερ-
γασίας και σύμπραξης του 
κράτους, της κυβέρνησης 
με το μεγάλο Πανεπιστή-
μιο του τόπου μας, για την 
πρακτική υλοποίηση και 
εφαρμογή ενός πολύ στο-
χευμένου και σημαντικού 
σχεδίου φορολογικών κι-
νήτρων, που θα ενθαρρύνει 
και θα ενισχύσει την καινο-

τόμο επιχειρηματικότητα στον τόπο μας.

Ο Πρύτανης τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο 
βρίσκεται δίπλα στην Πολιτεία σε κάθε 
προσπάθεια που έχει σχέση με την επι-
χειρηματικότητα, γιατί, όπως εξήγησε, 
«το Πανεπιστήμιο Κύπρου σκέφτεται 
πάρα πολύ και τους αποφοίτους του. 
Σκεφτόμαστε όλα αυτά τα νέα παιδιά, 
τα οποία θέλουν να δημιουργήσουν το 
καινούριο, θέλουν να κάνουν τη δική 
τους εταιρεία –υψηλής τεχνολογίας 
για παράδειγμα- και ακριβώς μέσα από 
το Μνημόνιο Συνεργασίας θα βρούμε 
τους τρόπους για να μπορούν αυτά τα 
παιδιά να έχουν εκείνη τη στήριξη. Στην 
ουσία, προτείνουμε στην κοινωνία ένα 
καινούριο μοντέλο ανάπτυξης, έναν και-
νούριο ενάρετο κύκλο ανάπτυξης».
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Τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017 εγκαινιάστηκε το Σιακόλειο Εκ-
παιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ) του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
κ. Νίκο Αναστασιάδη. Στο ανακαινισμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο 
στεγάζονται, από τον Σεπτέμβριο του 2016, τα εργαστήρια της 
Σχολής, το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής, αίθουσες δι-
δασκαλίας των φοιτητών, καθώς και τα γραφεία του ακαδημα-
ϊκού και διοικητικού προσωπικού.

Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος 
Αναστασιάδης ανέφερε ότι η απόφαση του κράτους να δημι-
ουργήσει Ιατρική Σχολή στο δημόσιο Πανεπιστήμιο εντάσσεται 
στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη μεταρρύθμιση και αναβάθμι-
ση των υπηρεσιών υγείας, προσθέτοντας ότι η αποστολή της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν είναι μόνο η 
παραγωγή άριστων ιατρών, αλλά και η ουσιαστική συμβολή 
στην ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος υγείας, το οποίο 
είναι σήμερα η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης και 
των πολιτικών δυνάμεων. Μέσα από τους σχεδιασμούς και τα 
σχετικά νομοσχέδια που έχουμε καταθέσει, σημείωσε, προσ-
βλέπουμε πως σύντομα θα είμαστε σε θέση να θέσουμε σε 
εφαρμογή την υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας, το οποίο 
αποτελεί εθνικό στόχο δεκαετιών. Στο πλαίσιο του συστήμα-
τος υγείας του τόπου μας, ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
ιδιαίτερο ρόλο έχει να διαδραματίσει όχι μόνο η επιστημονική 
και άλλως πως ενίσχυση των κρατικών νοσηλευτηρίων, αλλά 
και η περαιτέρω στήριξη και αναβάθμισή τους με την εγκα-
τάσταση των πανεπιστημιακών ιατρών και εξελικτικά με τη 
λειτουργία των Πανεπιστημιακών Κλινικών.

Γνωρίζοντας την πολιτική αριστείας του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, συνέχισε ο Πρόεδρος, «θεωρώ δεδομένο πως σκοπός 
της Ιατρικής Σχολής είναι η δημιουργία των υποδομών, η 
προσέλκυση του κατάλληλου επιστημονικού δυναμικού και η 
ένταξη σε διεθνή προγράμματα για την εξασφάλιση υψηλής 
στάθμης βασικής και κλινικής έρευνας». «Η Ιατρική Σχολή», 
σημείωσε, «ήδη προσελκύει άριστους φοιτητές από την Κύπρο 
και από την Ελλάδα, ενώ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 
έχει 117 εγγεγραμμένους φοιτητές». «Θέλω να σας βεβαιώσω 
ότι τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και η Πολιτεία –και Πολιτεία 
δεν είναι μόνο η Κυβέρνηση αλλά και η Βουλή– θα σταθούμε 
αρωγοί και συμπαραστάτες σε αυτό που θα λειτουργήσει η 
πανεπιστημιακή κοινότητα σε συνεργασία με τη φοιτητική κοι-
νότητα. Σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής», 
συνέχισε ο Πρόεδρος, «θεωρώ ότι θα είναι και το σχεδιαζόμε-
νο αγγλικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο από το 2018 θα έχει 
τη δυνατότητα προσέλκυσης φοιτητών από την περιοχή μας, 
αλλά και από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο 
κ. Αναστασιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου επιτελεί μέσα στα λίγα χρόνια λειτουργίας του έναν 
πραγματικό άθλο. «Σε ακαδημαϊκό επίπεδο έχει καταφέρει 
να αναγνωρίζεται ανάμεσα στα πλέον αξιόλογα ιδρύματα της 
Ευρώπης, ενώ καθημερινά διευρύνει την παρέμβασή του και 
στην καθημερινή επιστημονική και κοινωνική δράση στον τόπο 

μας». Απευθυνόμενος τέλος προς τον κ. Σιακόλα, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας απηύθυνε τις προσωπικές του ευχαριστίες, 
όσο και τις ευχαριστίες της Πολιτείας για την προσφορά και 
την ανεκτίμητη συνεισφορά του στην εν γένει ανάπτυξη της 
Ιατρικής Σχολής. O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κα-
θηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ευχαρίστησε θερμά τον 
Νίκο και την Ελπίδα Σιακόλα, που έχουν συνδέσει το όνομά 
τους με τις πιο δημιουργικές στιγμές του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου. Όπως ανέφερε ο Πρύτανης, η νέα δωρεά του Ιδρύματος 
«Νίκος και Ελπίδα Σιακόλα» για την ανακαίνιση και ανέγερση 
των κτηρίων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
ανήλθε στο συνολικό ύψος των 9 εκατομμυρίων ευρώ. «Ο θε-
μέλιος λίθος του νέου κτηρίου θα τοποθετεί εντός του 2018. 
Η επιλογή του κ. Νίκου Σιακόλα να στηρίξει την Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μία διορατική πράξη, κα-
θώς αναγνωρίζει τον δυναμικό ρόλο που μπορεί να διαδραμα-
τίσει η συγκεκριμένη Σχολή στην πρόοδο της κοινωνίας μας. 
Για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε τους πρώτους φοιτητές 
τον Σεπτέμβριο του 2013, περάσαμε από χίλια μύρια κύματα. 
Εκείνες τις μέρες, κ. Πρόεδρε, και παρά την οικονομική κρίση, 
η παρέμβασή σας ήταν καταλυτική. Ήταν επίσης καταλυτικές 
και οι τοποθετήσεις και άλλων πολιτικών δυνάμεων. Εδώ 
θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό Υγείας, κ. 
Γιώργο Παμπορίδη, για την προσπάθειά του να απαντηθούν όλα 
αυτά τα ερωτήματα και για τη συνεχή του μεσολάβηση και στή-
ριξη. Πιστεύω ότι πλησιάζουμε στο τέλος του δρόμου», τόνισε.

Ο Μεταβατικός Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής 
Νικόλαος Παυλίδης έκανε ιδιαίτερη μνεία στην αποστολή της 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, που είναι να αποτελέσει 
κέντρο αριστείας στην ιατρική και στην έρευνα, δημιουργώ-
ντας άριστους ιατρούς με μόρφωση υψηλού επιπέδου. Την 
εκδήλωση χαιρέτισε επίσης ο αριστούχος τεταρτοετής φοι-
τητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου Αν-
δρέας Ματθαίου, ο οποίος έδωσε έμφαση στον υπερσύγχρονο 
εξοπλισμό του ΣΕΚΚΙ, που παρέχει στους φοιτητές τα απαραί-
τητά εφόδια για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο. 
Αμέσως μετά το πέρας του τελετουργικού ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης και το κοινό ξεναγήθη-
καν στους ανακαινισμένους χώρους του ΣΕΚΚΙ.

Τελέστηκαν τα εγκαίνια  
του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής
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5η ετήσια διάλεξη εις μνήμην Γ. Παρασκευαΐδη:  
Η αρχιτεκτονική ως κοινωνικό μέσο ανάπτυξης και ευημερίας

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τιμώντας τη μνήμη του 
Γεώργιου Παρασκευαΐδη, πραγματοποίησε την 
Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017 την 5η Ετήσια Διά-
λεξη με κύριο καλεσμένο τον Πορτογάλο Αρχιτέ-
κτονα και Πολεοδόμο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Εταιρείας Ateliermob, Tiago Mota Saraiva, ο οποίος 
ανέπτυξε το θέμα «Architecture, working with the 
99%».

Στην ομιλία του ο Tiago Saraiva αναφέρθηκε στην 
αρχιτεκτονική ως κοινωνικό μέσο, που μπορεί να 
παρέχει υπηρεσίες σε ομάδες που χρειάζονται 
στέγαση ή καλύτερες συνθήκες διαμονής. Μέσα 
από την επιστημονική πλατφόρμα ανάπτυξης ιδε-
ών στους τομείς της αρχιτεκτονικής, του σχεδια-
σμού και της πολεοδομίας, ο κ. Saraiva παρουσία-
σε το πόσο σημαντικό είναι να δημιουργείς και να 
επιλύεις προβλήματα μέσα από την αρχιτεκτονική 

κοινωνικο-οικονομική πρόκληση. Ανέλυσε το πόσο 
σημαντική είναι η στήριξη σε κοινότητες ή συνοι-
κίες, χωρίς τους απαραίτητους πόρους στους το-
μείς του σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής, με 
στόχο την ανάπτυξή τους, κάτι που αποτελεί μια 
πρωτοποριακή πρόταση ενδυνάμωσης των οικο-
νομικά αδύνατων περιοχών. 

Ο κ. Saraiva έφερε ως παράδειγμα μια συνοικία 
στη Λισαβόνα, η οποία από τη μια πλευρά του πο-
ταμού ήταν μια ακριβή, πολυτελέστατη περιοχή, 
ενώ από την άλλη πλευρά οι άνθρωποι της περι-
οχής δεν είχαν ούτε νερό για να πιούν και χρει-
αζόταν καθημερινά να διανύουν ένα χιλιόμετρο 

για να το εξασφαλίσουν. Σύμφωνα με σχέδιο που 
εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας 
και την Πλατφόρμα Ateliermob και με τη σύμφωνη 
γνώμη του Δημάρχου κατάφεραν να μετατρέψουν 
την παραγκούπολη με 0% πόρους σε ολόκληρη 
συνοικία, γιατί οι ίδιοι οι κάτοικοι της περιοχής 
ενδιαφέρθηκαν να βελτιώσουν τις συνθήκες δια-
βίωσής τους. Μέσα από ποδοσφαιρικούς αγώνες 
και άλλες δράσεις, όπως η κοινοτική κουζίνα που 
δημιούργησαν, κατάφεραν κι έδιωξαν από τη συ-
νοικία τα ναρκωτικά, που ταλάνιζαν την περιοχή 
για πολλά χρόνια. 

Καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας τον κ. 
Saraiva για την αποδοχή της πρόσκλησης, ο Πρύ-
τανης ανέφερε ότι η ζωή ενός ανθρώπου όπως 
ο Γ. Παρασκευαΐδης, που κατανόησε την αξία της 
κοινωνικής συνεισφοράς όσο λίγοι, σε δύσκολες 

συνθήκες και συγκυρίες για τον τόπο και τη στήρι-
ξη των ανθρώπων του, συνδυάζεται άριστα με την 
ομιλία του καλεσμένου, που ακριβώς χωρίς τους 
απαραίτητους πόρους κατάφερε να αναπτύξει και 
να ενδυναμώσει ολόκληρες συνοικίες, δίνοντας 
όραμα για το αύριο σε ανθρώπους που ζούσαν 
κάτω από άθλιες συνθήκες.

Kατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του 
Τμήματος Αρχιτεκτονικής, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Σωκράτης Στρατής ανακοίνωσε τα ονόματα των τρι-
ών φοιτητών που εξασφάλισαν ταξιδιωτική υποτρο-
φία €1.500 έκαστος. Πρόκειται για τις Νάσια Παντελί-
δου και Κατερίνα Παύλου και τον Φραντζέσκο Ζάρου.
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251 οι νέοι απόφοιτοι μεταπτυχιακού επιπέδου 
Παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη και του Έντιμου 
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, Δρος Κώστα 
Καδή, μεταξύ άλλων, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
απένειμε 222 Μεταπτυχιακά Διπλώματα και 29 
Διδακτορικούς Τίτλους Σπουδών σε φοιτητές 
και φοιτήτριες της Σχολής Ανθρωπιστικών Επι-
στημών, της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
και Επιστημών Αγωγής, της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης, της Πολυτεχνικής 
Σχολής και της Φιλοσοφικής Σχολής.

Μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και υπερηφά-
νειας, στο Αθλητικό Κέντρο της Πανεπιστημι-
ούπολης, ακαδημαϊκοί, γονείς και συγγενείς των 
αποφοίτων αναγνώρισαν τους κόπους τους, οι 
οποίοι με επιτυχία ολοκλήρωσαν ένα ακόμα ση-
μαντικό στάδιο της ακαδημαϊκής τους πορείας, 
στις 9 Φεβρουαρίου 2017.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τους 
αποφοίτους, οι οποίοι αξιώθηκαν, κατά την έκ-
φρασή του, να ζήσουν αυτή τη μοναδική στιγμή, 
χάρη στη δική τους πολύχρονη προσπάθεια. 
Απευθυνόμενος στον Πρύτανη, υπογράμμισε 
τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, το 
οποίο μέσα σε 26 χρόνια ζωής κατάφερε να ανα-
γνωριστεί ως ένα από τα πιο αξιόλογα ιδρύματα 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο και ότι για 2η συνεχή 
χρονιά καθιερώθηκε ανάμεσα στα 400 κορυφαία 
πανεπιστήμια του κόσμου, αλλά και στα 228 
καλύτερα πανεπιστήμια με περιβαλλοντικές 
δράσεις. Ο κ. Αναστασιάδης δεν παρέλειψε να 
ευχαριστήσει τους φίλους και ευεργέτες του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι με τις δωρεές 
τους συνεχίζουν να βοηθούν εκεί όπου η Πολι-
τεία αδυνατεί, για να δοθεί ό,τι καλύτερο στους 
νέους. Αναφερόμενος στη διαπραγματευτική 
προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού, ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης ευχαρίστησε τους ακαδημα-
ϊκούς του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη και Κωνστα-
ντίνο Κόμπο, οι οποίοι προσφέρουν πολύτιμες 
συμβουλές στη διαπραγματευτική του ομάδα 
μέσα από τους τομείς της ειδικότητάς τους. 

Κατά την ομιλία του με τίτλο Η «άλλη» Κύπρος 
της Διασποράς, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
μίλησε για την Κύπρο που ελπίζει, που ονειρεύ-
εται και δημιουργεί, για την Κύπρο των υψηλών 
στόχων και του μέλλοντος. Αναφέρθηκε στην 
«άλλη» Ελλάδα, την «άλλη» Κύπρο, όπως τη συ-
νέλαβαν μεγάλοι διανοητές. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση 
απηύθυνε ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, κ. Μάνθος 
Μαυρομμάτης συγχαίροντας 
τους αποφοίτους, αλλά και 
εκφράζοντας την εκτίμη-
σή του προς την ακαδημα-
ϊκή κοινότητα για το άρτιο 
έργο που επιτελεί στη δι-
δασκαλία και την έρευνα. Η 
ιδιαίτερη αναγνώριση που 
τυγχάνουν τα πτυχία του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, ση-

μείωσε, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στον 
ερευνητικό τομέα, εντός και εκτός Κύπρου, επι-
τρέπει στους αποφοίτους του να διακρίνονται 
στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην επιστη-
μονική άμιλλα. 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Φοι-
τητών, Καθηγητής Χάρης Ρ. Θεοχάρης τόνισε ότι 
οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν 
αποκτήσει εκτενείς και εξειδικευμένες γνώσεις 
υψηλού επιπέδου σε θέματα επιστημονικής αιχ-
μής, πολλές από τις οποίες έχουν σημαντική και 
άμεση εφαρμογή για την κυπριακή οικονομία και 
κοινωνία. Το σημαντικότερο όμως που προσφέ-
ρουν οι μεταπτυχιακές σπουδές στον νέο επι-
στήμονα, σημείωσε, είναι ότι του διδάσκουν πώς 
να λύνει προβλήματα, πώς να εντοπίζει, να ανα-
λύει και να χρησιμοποιεί νέες πληροφορίες, και 
πώς να εργάζεται συστηματικά και μεθοδικά, και 
κυρίως με ορθολογισμό. Κατά τη διάρκεια της 
Τελετής απονεμήθηκε το Βραβείο EΥ Kύπρου εις 
μνήμην Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου στη Δώρα 
Γεωργίου, τελειόφοιτη διδακτορική φοιτήτρια 
Κλινικής Ψυχολογίας, της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, για τις 
ηγετικές της ικανότητες, την ύπαρξη οράματος 
για το μέλλον και την ικανότητα να επιφέρει αλ-
λαγές μέσω ομαδικής δράσης. Το Βραβείο απέ-
νειμε εκ μέρους της ΕΥ ο κ. Γαβριήλ Ονησιφόρου.
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Η Ένωση Δήμων Κύπρου, η Ένωση Κοι-
νοτήτων Κύπρου και η Κυπριακή Αντι-
προσωπεία στο Κογκρέσο των Τοπικών 
και Περιφερειακών Αρχών του Συμβου-
λίου της Ευρώπης, με τη στήριξη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργάνωσαν 
διάλεξη την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 
2017, με τίτλο, «Το Κογκρέσο του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης – ο υποστηρι-
κτής της τοπικής δημοκρατίας» και 
ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα του Κο-
γκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. 
Andreas Kiefer.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης γιορτάζει 
φέτος 60 χρόνια από την ίδρυση του 
προκατόχου του Κογκρέσου των Τοπι-
κών και Περιφερειακών Αρχών ως του 
πρώτου θεσμικού οργάνου της τοπικής 
αυτοδιοίκησης σε διεθνή οργανισμό. 
Η αποκέντρωση ήταν μία από τις με-
γάλες τάσεις στην Ευρώπη στο τέλος 
του 20ου αιώνα, ανέφερε ο κ. Kiefer, 
που είχε συμβάλει στη διαμόρφωση 
κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς σε δή-
μους, επαρχίες, περιφέρειες, καντόνια, 
αποτελώντας εγγενές χαρακτηριστικό 
του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. 
Έμφαση δόθηκε και στην τοπική δημο-

κρατία καθώς και στις ευθύνες των 
εκλελεγμένων γυναικών και ανδρών, 
οι οποίοι είναι υπόλογοι για τους πλη-
θυσμούς τους, πρακτική που αποτελεί 
τη ραχοκοκαλιά των δημοκρατικών 
κρατών. 

Ο κ. Kiefer παρουσίασε τον ρόλο του 
Κογκρέσου, τη σύνθεσή του, συμπε-
ριλαμβανομένων των μελών όπως η 
Κύπρος, τις τρέχουσες πολιτικές και 
επιχειρησιακές προτεραιότητές του 
και εστίασε στην παρακολούθηση της 
εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αποκέντρω-
ση εξακολουθεί να είναι σήμερα μια κοι-
νή τάση και βλέπουμε μεταρρυθμίσεις 
αποκέντρωσης που λαμβάνουν χώρα 
σε πολλά από τα κράτη μέλη, είπε ο κ. 
Kiefer. Κάθε διαδικασία αποκέντρωσης 
είναι διαφορετική, κατέληξε, λόγω 
των ιδιαιτεροτήτων και των ιστορικών 
πλαισίων στις διάφορες χώρες.

Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε 
στην Αίθουσα Συμβουλίου-Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, συντόνισε 
ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος 
Νομικής του Πανεπιστημίου, Κώστας 
Παρασκευάς. 

Αποκέντρωση της τοπικής δημοκρατίας

Ραντεβού στ__ μία!
Για να προσδιορίσουμε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
της ημέρας ή της νύχτας, χρησιμοποιούμε την έκφραση 
«στις __ (η ώρα)»: στις δύο, στις δέκα και είκοσι, στις δώδε-
κα η ώρα κλπ. Μόνο το να λέμε «στις μία» ή «στις μιάμιση (η 
ώρα)» θεωρείται λάθος, γιατί, λέει, αφού η ώρα είναι μόνο 
μία δεν χρειάζεται πληθυντικός. Αυτή είναι η εξήγηση που 
θα μας δώσει οποιοσδήποτε δάσκαλος με παραδοσιακή 
προσέγγιση της γραμματικής και της γλωσσικής διδασκα-
λίας. Εγώ πάλι νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς 
έτσι και ότι το θέμα χρειάζεται λίγη συζήτηση παραπάνω 
για να το καταλάβουμε.
Αφενός, όταν λέμε ότι η ώρα είναι τρεις ή πέντε ή δώδε-
κα, δεν έχουμε να κάνουμε με περισσότερες από μία ώρες, 
αλλά με μία μόνο χρονική στιγμή, που ορίζεται από το χρό-
νο που έχει περάσει ύστερα από ένα προκαθορισμένο χρο-
νικό σημείο, το οποίο έχουμε συμβατικά καθορίσει ως αφε-
τηρία της μέτρησης. Με άλλα λόγια, όταν λέμε ότι η ώρα 
είναι τρεις, δεν εννοούμε ότι είναι τρεις ώρες, εννοούμε 
ότι αναφερόμαστε στο (ένα!) χρονικό σημείο στο οποίο βρι-
σκόμαστε τρεις ώρες μετά από ένα άλλο χρονικό σημείο. 

Τα αριθμητικά λοιπόν στην περίπτωση της ώρας δεν χρη-
σιμοποιούνται για να μετρήσουν τον χρόνο, αλλά για να κα-
τονομάσουν τη στιγμή στην οποία αναφερόμαστε.
Αφετέρου, από την άποψη της γλωσσολογικής ανάλυσης, 
δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι το «στις» έχει επι-
κρατήσει λόγω αναλογίας, δηλαδή ενός φαινομένου που 
συναντάμε πολύ συχνά στη γραμματική όλων των γλωσ-
σών. Στη περίπτωση της έκφρασης «στις __ (η ώρα)», η 
γενικευμένη χρήση του «στις» έχει στόχο να κάνει το σύ-
στημα πιο οικονομικό παγιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο 
αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές ενός 
εικοσιτετράωρου. Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε ότι… 
θα καταστραφεί η γλώσσα μας και οι αξίες του έθνους, 
επειδή συνηθίσαμε να το λέμε με τον πιο αποτελεσματικό 
επικοινωνιακά τρόπο!

Μαριάννα Κατσογιάννου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας
Πανεπιστήμιο Κύπρου
www.katsoyannou.euΗ
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Στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας  
η συλλογή αρχαιοτήτων του Γλαύκου Κληρίδη
Σε νέα δωρεά προς το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου προέβη η κα Καίτη Κληρίδου, η 
οποία δώρισε στην Ερευνητική Μονάδα 
Αρχαιολογίας την προσωπική συλλογή 
αρχαιοτήτων του πατέρα της, εις μνή-
μην των γονέων της Λίλας-Ειρήνης και 
Γλαύκου Κληρίδη. 

Η εν λόγω συλλογή αποτελείται από 
51 διαφορετικά αρχαία αντικείμενα, τα 
οποία προέρχονται από την Πρώιμη, 
Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού, 
όπως επίσης και από την Εποχή του Σι-
δήρου. 

Η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας 
Δωρεάς μεταξύ της κας Κληρίδου και 
του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματο-
ποιήθηκε την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 
2017, στην Πανεπιστημιούπολη. 

Ο Πρύτανης ευχαρίστησε θερμά την κα 
Κληρίδου τονίζοντας ότι με την πράξη 
της συνεισφέρει στην κοινωνία και στην 
πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου καθώς 
και ότι η δωρεά στο σύνολό της αποτε-
λεί σημαντική κληρονομιά για όλους και 
ιδιαίτερα για τις επερχόμενες γενιές. 

Η Διευθύντρια της Ερευνητικής Μονά-
δας Αρχαιολογίας, Καθηγήτρια Βασιλική 
Κασσιανίδου ευχαρίστησε επίσης την 
κα Κληρίδου δηλώνοντας: «Ευχαριστού-
με θερμά την κα Κληρίδου για αυτήν τη 
δωρεά και την εμπιστοσύνη που μας 
δείχνει, και που έχει για μας ιδιαίτερη 
σημασία, καθώς συνδέει μια τόσο σημα-
ντική προσωπικότητα της Κύπρου, τον 
Γλαύκο Κληρίδη, με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Θέλω να διαβεβαιώσω την κα 
Κληρίδου ότι έχουμε επίγνωση της τι-
μής αυτής και ότι η συλλογή του πατέ-

ρα της βρήκε στέγη σε έναν χώρο όπου 
θα εκτίθεται και θα χρησιμοποιείται για 
διδακτικούς σκοπούς». Η συλλογή εκτί-
θεται ήδη στο κτήριο της Ερευνητικής 
Μονάδας Αρχαιολογίας.

Μνημόνιο πενταετούς 
συνεργασίας, στους το-
μείς της διδασκαλίας και 
της έρευνας, με το Πανε-
πιστήμιο Groningen στο 
Χρόνινγκεν της Ολλαν-
δίας, ένα από τα παλαιό-
τερα και καλύτερα πανε-
πιστήμια στην Ολλανδία 
με περισσότερους από 
100.000 αποφοίτους, 
υπέγραψε το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου. 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο 
οποίος επισκέφθηκε για τον σκοπό αυτόν την Ολλανδία, και 
εκ μέρους του Πανεπιστημίου Groningen ο Πρύτανής του, Κα-
θηγητής Elmer Sterken.

«Η υπογραφή του μνημονίου ανάμεσα στα δύο Πανεπιστήμια 
ανοίγει μια νέα σελίδα στη συνεργασία των δύο χωρών στον 
χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και δίνει ώθηση σε δράσεις 
κοινού ακαδημαϊκού και ερευνητικού ενδιαφέροντος. Είναι 
μεγάλη ευκαιρία για το Πανεπιστήμιο Κύπρου να ανταλλάξει 
νέες ιδέες με ένα τόσο σπουδαίο ερευνητικό Πανεπιστήμιο, 
όπως αυτό του Groningen», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρύ-
τανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης, κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασί-

ας, τονίζοντας ότι «ανα-
μένουμε μια ιδιαίτερα 
πρόσφορη και παραγωγι-
κή συνεργασία». 

Θεμελιώδεις στόχοι του 
Μνημονίου Συνεργασίας 
είναι οι κοινές ερευνη-
τικές δραστηριότητες, 
η ανταλλαγή διδακτικού 
και ερευνητικού προ-
σωπικού, καθώς και 
προπτυχιακών και μετα-
πτυχιακών φοιτητών, η 

οργάνωση επισκέψεων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς 
λόγους και η συνεργασία σε επιστημονικούς τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος μέσω της ανάπτυξης κοινών ερευνητικών 
προγραμμάτων, συνδιοργάνωσης διαλέξεων, σεμιναρίων και 
συνεδρίων. 

Καθώς το Πανεπιστήμιο του Groningen αποτελεί παράδειγ-
μα συνύπαρξης προγραμμάτων στην ολλανδική και αγγλική 
γλώσσα, επιδίωξη του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να ανα-
πτύξει συνεργασία με το ολλανδικό Πανεπιστήμιο ειδικά 
στον τομέα της διεθνοποίησης. Στο πλαίσιο των συζητήσεων 
δόθηκε έμφαση σε ζητήματα προσέλκυσης ξένων φοιτητών 
και στο πώς η πόλη του Groningen, οι εγκαταστάσεις και οι 
υποδομές του Πανεπιστημίου μπορούν να αποτελέσουν πόλο 
έλξης για υποψήφιους φοιτητές από το εξωτερικό. 

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Groningen 
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Σε νέα δωρεά, πέραν της πρόσφατης 
δωρεάς ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, 
προέβη ο γιατρός Δρ Αρτέμης Χατζη-
παναγής εις μνήμην της αείμνηστης μη-
τέρας του, Χρυσταλλούς Χατζηπαναγή, 
και προς τιμήν του χωριού Πλάτρες, 
τόπος ο οποίος αποτέλεσε τη δεύτερή 
του κατοικία.

Ο Δρ Χατζηπαναγής προσέφερε το ποσό 
των 50.000 ευρώ και το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, ως ελάχιστη ένδειξης ευγνω-

μοσύνης, θα δώσει σε ένα αμφιθέατρο 
και σε μια αίθουσα διδασκαλίας στην 
Πανεπιστημιούπολη τις ονομασίες Αμ-
φιθέατρο «Χρυσταλλού Χατζηπαναγή» 
και αίθουσα διδασκαλίας «Πλάτρες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο αίθου-
σες βρίσκονται εντός του κτηρίου, για 
την ανέγερση του οποίου ο Δρ Αρτέμης 
Χατζηπαναγής έχει δωρίσει το ποσό 
των 3 εκατομμυρίων ευρώ και το οποίο 
θα φέρει την ονομασία «ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑ-

ΣΚΑΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΡ ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑ-
ΝΑΓΗΣ», ενώ ένα από τα 5 αμφιθέατρα 
τα οποία θα ανεγερθούν εντός του εν 
λόγω Κτηρίου θα φέρει την ονομασία 
«ΚΥΘΡΕΑ», τόπο καταγωγής του δωρη-
τή. 

Εκ μέρους του Δρος Χατζηπαναγή, ο 
οποίος διαμένει μόνιμα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής, παρέστη η κυρία 
Άννα Μάντη, η οποία υπέγραψε το συμ-
φωνητικό έγγραφο. 

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη 
τελετή υπογραφής της πρώτης δωρε-
άς του ο ίδιος ο Δρ Αρτέμης Χατζηπα-
ναγής είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«Ήμουν αρκετά τυχερός να αποκτήσω 
οικονομική ανεξαρτησία. Αποφάσισα να 
μοιραστώ αρκετό ποσό της οικονομικής 
μου τύχης με κάτι στην Κύπρο, στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου», για να τονίσει ότι 
αισθάνεται υπερήφανος να συνδέει το 
όνομα των γονέων του με το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου. 

Νέα δωρεά €50.000 από τον Δρα Αρτέμη Χατζηπαναγή

Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν εξασφαλίσει μέχρι 
σήμερα 25 παγκόσμια βραβεία σε επαγγελματικές εξετάσεις Λο-
γιστικής.

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης ανακοίνωσε 
ότι για ακόμα μια χρονιά απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου 
εξασφάλισαν πέντε πρώτα παγκόσμια βραβεία σε επαγγελματι-
κές εξετάσεις του ICAEW (Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales), οι οποίες διεξήχθησαν τoν Σεπτέμβριο και 
τον Δεκέμβριο του 2016.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει θερμά τους αποφοίτους του 
Σοφία Παπαγεωργίου, Ανδρέα Κωνσταντίνου, Χαραλαμπία Σκορδή 
και Μαρτινιανό Παπαδόπουλο, οι οποίοι πέτυχαν την υψηλότερη 
επίδοση και κατετάγησαν πρώτοι παγκοσμίως στις πιο πάνω εξε-
τάσεις.

Σημειώνεται ότι όλα τα πρώτα βραβεία σε Audit & Assurance και 
Financial Accounting & Reporting για το 2016 έχουν απονεμηθεί σε 
αποφοίτους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από το 2008 μέχρι σήμε-
ρα, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν εξασφαλίσει 25 
βραβεία σε επαγγελματικές εξετάσεις του ICAEW. 

Παγκόσμια βραβεία λογιστικής σε αποφοίτους μας
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Τη συμμετοχή 
του ως ενός 
από τους δέκα 
εταίρους από 
χώρες της 
Μεσογείου σε 
ένα σημαντι-
κό ευρωπαϊκό 
π ρ ό γ ρ α μ μ α , 
για την αποτε-
λεσματική αξιοποίηση της υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστι-
κής κληρονομιάς των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου, 
εξασφάλισε το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 

Συγκεκριμένα, το Ωκεανογραφικό Κέντρο εξασφάλισε χρημα-
τοδότηση συνολικού ύψους €224.000 από το Πρόγραμμα Ευ-
ρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg MED 2014-2020 για 
την υλοποίηση ενός νέου ερευνητικού Έργου με το ακρώνυμο 
BLUEMED, στο οποίο συμμετέχουν δέκα ενεργοί εταίροι και 
τέσσερις συνεργαζόμενοι φορείς από πέντε διαφορετικές 
μεσογειακές χώρες, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την 
Κροατία και την Κύπρο. Συντονίστρια του Έργου για το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου είναι η Δρ Γιάννα Σαμουήλ, Ειδική Επιστήμο-
νας στο Ωκεανογραφικό Κέντρο.

Σύμφωνα με τη Δρα Γιάννα Σαμουήλ, τα νησιά και οι παράκτιες 
περιοχές της Μεσογείου χαρακτηρίζονται από την πλούσια 
φυσική και πολιτιστική κληρονομιά που διαθέτουν, κάτι που 
αποτελεί τη βάση στην τουριστική κατά κύριο λόγο οικονο-
μία τους. Ταυτόχρονα όμως, καλούνται να αντιμετωπίσουν 
μια σειρά κοινών προκλήσεων, οι οποίες λειτουργούν συχνά 
ως ανασταλτικός παράγοντας ανάπτυξης. «Συγκεκριμένα, η 
έλλειψη συντονισμένων πολιτικών, μεθοδολογιών και εργα-
λείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της κάθε περιοχής, για 
την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, συμβάλλει αρνητικά 
στην άνοδο της οικονομίας, εν μέσω οικονομικής κρίσης. Πα-
ράλληλα, η αναποτελεσματική προστασία της φυσικής και πο-
λιτιστικής κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την αδυναμία ανά-
δειξής της, βάζει φρένο στην τουριστική ανάπτυξη μέσα από 
το μοντέλο του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού. Αν λάβει 
κανείς υπόψη και τα ανεπαρκή μέτρα αντιμετώπισης των καί-
ριων προκλήσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθίσταται 
κατανοητή η ανάγκη συλλογικής αντιμετώπισης όλων των 
πιο πάνω, μέσα σ’ ένα περιβάλλον διακρατικής συνεργασίας», 
σημείωσε η Δρ Σαμουήλ. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα BLUEMED θέτει ως έναν εκ των 
στόχων του την προστασία και διατήρηση, με ενιαίο τρόπο, 
της υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των 
παράκτιων και παρακείμενων θαλάσσιων περιοχών της Με-
σογείου. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομί-

ας των περιοχών 
αυτών, μέσω της 
προώθησης και υι-
οθέτησης του μο-
ντέλου για τη βιώ-
σιμη και υπεύθυνη 
τουριστική ανάπτυ-
ξη. Αναγνωρίζο-
ντας τη θεμελιώ-

δη ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, στοχεύει επίσης 
στην ευθυγράμμιση, στον σχεδιασμό και την αποτελεσματική 
εφαρμογή των σχετικών πολιτικών, όπως τη σύμβαση της 
UNESCO του 2001, το πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παράκτιων ζωνών κ.λ.π. 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στη σωστή αξιο-
ποίηση και προστασία της υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστι-
κής κληρονομιάς μέσω του σωστού σχεδιασμού, ελέγχου και 
συντονισμού των Υποβρύχιων Μουσείων, Καταδυτικών Πάρ-
κων και των Κέντρων Ευαισθητοποίησης και Γνώσης. 

Σημειώνεται ότι πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο θα πραγ-
ματοποιηθεί ενδελεχής μελέτη των βέλτιστων πρακτικών 
που σχετίζονται με την προστασία και ανάδειξη της ενάλιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας έμφαση στη λειτουργία 
επισκέψιμων ενάλιων αρχαιολογικών χώρων και αρχαίων 
ναυαγίων. Παράλληλα, επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση του 
κοινού στο συγκεκριμένο θέμα και η προώθηση και ανάδειξη 
του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος θα πραγματοποιη-
θούν πιλοτικές εφαρμογές στις περιοχές Capo Rizzuto και 
Baia Bay στην Ιταλία, στον δυτικό Παγασητικό και τις Σπορά-
δες στην Ελλάδα και στην περιοχή Cavtat στην Κροατία. Οι 
δράσεις αυτές θα αφορούν συγκεκριμένα:

α) Στον σχεδιασμό ενός συστήματος διαδικασιών και πρακτι-
κών πολιτικής, διαχείρισης, δικτύωσης και προώθησης των 
Υποβρύχιων Μουσείων, των Καταδυτικών Πάρκων και των 
Κέντρων Ευαισθητοποίησης και Γνώσης, που θα δοθεί στις 
τοπικές/περιφερειακές αρχές. 

β) Στην προώθηση καινοτόμων υπηρεσιών και τεχνολογιών 
κατάδυσης για ενίσχυση του καταδυτικού τουρισμού.

γ) Στην αύξηση προσέλκυσης ατόμων που ενδιαφέρονται για 
τις καταδυτικές δραστηριότητες στις πιλοτικές περιοχές.

δ) Στην ανάδειξη της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς 
στο ευρύτερο κοινό, μέσω της τρισδιάστατης (3D) απεικόνι-
σης σε Μουσεία και σε Κέντρα Ευαισθητοποίησης και Γνώσης.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αξιοποίηση της 
υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των 
παράκτιων περιοχών της Μεσογείου

Συνεχίζεται στη σελίδα 20
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Mία ασυνήθιστη εκπαιδευτική δράση 
για τους μικρούς φίλους του Πανεπι-
στημίου Κύπρου πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017 στην 
Πανεπιστημιούπολη. 

Αυτήν τη φορά το Γραφείο Αποφοίτων 
του Πανεπιστημίου Κύπρου έφερε κο-
ντά στους αποφοίτους και το ευρύ κοι-
νό ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα για παιδιά ηλικίας 7-12 ετών. Τα 
παιδιά, μέσα από την Οδύσσεια και τις 
περιπέτειες του Οδυσσέα, γνώρισαν βα-
σικές αρχές της θεωρίας παιγνίων και 
μοντέλα ηγεσίας και διοίκησης, προκει-
μένου να κατανοήσουν μέσα από το εκ-
παιδευτικό παιχνίδι βασικές διαφορές 
του ηγέτη από τον μάνατζερ.

Τα παιδιά που παρευρέθηκαν στο σεμι-
νάριο είχαν την ευκαιρία να περάσουν 
τρεις  ολόκληρες ώρες σε ένα φρέσκο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να «ακονί-
σουν» τη σκέψη και την κρίση τους με 
έναν ευχάριστο τρόπο. Μέσα από τον 

τρόπο που ήταν δομημένο το εκπαιδευ-
τικό παιχνίδι κλήθηκαν να απαντήσουν 
σε ερωτήματα όπως το πώς μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία για να 
λαμβάνουμε πιο αξιόπιστες αποφάσεις, 
τι σχέση μπορεί να έχει η θεωρία του 
Χάους, ο αλγόριθμος Σακιδίου και ο δυ-
ναμικός προγραμματισμός με τον Οδυσ-
σέα και φυσικά το αν ο Οδυσσέας ήταν 
τελικά καλός ηγέτης. 

Ο εκπαιδευτής του προγράμματος, Αλέ-
ξανδρος Παπανδρέου, είναι Ηλεκτρο-
λόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ και 
υπότροφος υποψήφιος Διδάκτορας στο 
ΕΚΦΕ «Δημόκριτος» στο εργαστήριο 
Υπολογιστικής Ευφυΐας. Είναι ο ιδρυτής 
του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Χα-
ρισμάθεια», ο οποίος  μεριμνά για την 
ανάπτυξη των χαρισματικών παιδιών 
και τη διάδοση της δημιουργικότητας 
στην εκπαίδευση. Έχει στήσει τα πρώ-
τα προγράμματα στην Ελλάδα τα οποία 
απευθύνονται σε χαρισματικά παιδιά και 
τα διαχειρίζεται από το 2012. Ήταν αντι-

πρόεδρος της ελληνικής Mensa (2011-
2014), μέλος της International Mensa 
Gifted Youth Committee (2012-2016) και 
Leadership Ambassador (2014-2015). 
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, 
κάνει μαθήματα, δίνει διαλέξεις, κάνει 
επιμορφώσεις, συμβουλευτική γονέων 
αλλά και mentoring σε νέους και παιδιά.

Ο Αλέξανδρος Παπανδρέου είναι, επί-
σης, ιδρυτής της εταιρείας Learning Out 
of the Box, η οποία παρέχει καινοτόμα 
εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά 
μέσω διαδικτύου. Έχει δημοσιεύσεις 
σε επιστημονικά περιοδικά, διαλέξεις 
σε διεθνή συνέδρια και δεκάδες δημο-
σιευμένα άρθρα, ενώ συντηρεί και το 
προσωπικό του blog.

Πληροφορίες: τηλ. 2289 4356 & 
2289 4366, ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: alumni@ucy.ac.cy, ιστοσελίδα: 
www.ucy.ac.cy/alumni & Facebook:  
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
UniversityofCyprusAlumni/ 

Ομήρου «Οδύσσεια»: Αναζητώντας την Ιθάκη
Δεν έχειΙ italics η γραμματοσειρά
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Στις 28 Ιανουαρίου 2017 συγκεντρώ-
θηκαν απόφοιτοι και γενικό κοινό στο 
Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου 
για τα τρία σεμινάρια ορθοσωμίας που 
διοργάνωσε το Γραφείο Αποφοίτων. 

Ο εκπαιδευτής, Δημήτρης Σωτηρίου, 
έδειξε στους συμμετέχοντες πώς το 
ανθρώπινο σώμα στέκεται σε όρθια 
θέση και κινείται αρμονικά μέσα στον 
χώρο με τη βοήθεια του σκελετού και 
των μυών. Η σωστή στάση του σώμα-
τος καθορίζεται από τη δυναμική ισορ-
ροπία των μυών που το στηρίζουν και 
εάν ένας μυς βραχυνθεί ή ένας άλλος 
χαλαρώσει υπερβολικά, διαφοροποιεί 
αυτήν την ισορροπία και τελικά αλλάζει 
η στάση του σώματος. Το μάθημα συν-
δύασε τις βασικές αρχές της ορθοσω-
μίας με χορό σε σχήμα κύκλου μέσα από 
απλά μοτίβα κίνησης.

Ο εκπαιδευτής Δημήτρης Σωτηρίου 
ταξίδεψε στην Rikhiapeeth της Ινδίας, 
όπου παρακολούθησε το Kriya Yoga & 
Tattwa Shuddi Course (τεχνικές εξισορ-
ρόπησης των ενεργειακών κέντρων 
στο ανθρώπινο σώμα). Όσον αφορά 
τη σωματική αγωγή, αναπτύσσει και 
εξελίσσει καθημερινά έναν δρόμο ανί-
χνευσης και σύγκλισης δυτικότροπων 
τεχνικών -αποδέσμευσης της έντασης 
στο ανθρώπινο σώμα- και ανατολικών 

(διαλογισμός) ως προετοιμασία τόσο 
για σκηνικές παραγωγές όσο και για την 
ίδια τη σκηνή της ζωής.

Σπούδασε χορό στην Κρατική Σχολή 
Ορχηστικής Τέχνης και συνέχισε τις 
σπουδές του στη Νέα Υόρκη (Movement 
Research). Μαθήτευσε δίπλα στη Ζου-
ζού Νικολούδη για δέκα χρόνια, εργά-
στηκε στα ΧΟΡΙΚΑ της ίδιας ως χορευ-
τής και δίδαξε όλους τους ρόλους σε 
νεότερους χορευτές. Συνεργάστηκε, 
επίσης, με πολλούς σκηνοθέτες στο θέ-
ατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόρα-
ση και την όπερα. Είναι ιδρυτικό μέλος 
της ομάδας sinequanon, όπου εργάζεται 
ως χορογράφος και χορευτής. Με το 
έργο Μυστικός Δείπνος η ομάδα εκπρο-
σώπησε την Ελλάδα σε μεγάλες αλλά 
και μικρότερες διοργανώσεις ανά τον 
κόσμο, όπως το Έτος Ελληνικού Πολι-
τισμού στην Κίνα (Πεκίνο-Σαγκάη 2008), 
Φεστιβάλ Χορού Ραμάλας (Παλαιστίνη 
2009) κ.ά. Από το 2010, με πρόσκληση 
του καλλιτεχνικού διευθυντή Σωτήρη 
Χατζάκη, η sinequanon ανάλαβε το χο-
ροθέατρο του ΚΘΒΕ ως το 2013, ενώ 
το 2004 επιμελήθηκε σκηνοθετικά το 
GALA Ενόργανης και Ρυθμικής Γυμνα-
στικής Αθήνα 2004, όπου εκτός των 
Ολυμπιονικών συμμετείχαν 150 παιδιά 
από γυμναστικούς συλλόγους όλης της 
χώρας.

Σεμινάρια ορθοσωμίας



ε) Στη δημιουργία web πλατφόρμας, για την ενιαία τουριστική 
προβολή και δικτύωση της υποβρύχιας φυσικής και πολιτι-
στικής κληρονομιάς, η οποία θα φέρει τον τίτλο «Υποβρύχιες 
Φυσικές και Πολιτιστικές Διαδρομές στη Μεσόγειο».

Το έργο έχει συνολική διάρκεια 3 ετών, με ημερομηνία έναρ-
ξης την 1η Νοεμβρίου 2016 και ημερομηνία λήξης την 31η 
Οκτωβρίου 2019, και συνολικό προϋπολογισμό €2.797.549. 

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου θα 
συμβάλει ουσιαστικά σε δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη 
μεθοδολογιών, τρόπων αξιολόγησης, βασικών δεικτών από-
δοσης, ερωτηματολογίων, καθώς και σε δράσεις που αφο-
ρούν στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Ένα σημα-
ντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκεται 
το Ωκεανογραφικό Κέντρο αφορά στην πραγματοποίηση δειγ-
ματοληψιών και την καταγραφή βιοποικιλότητας και διαφό-
ρων περιβαλλοντικών παραμέτρων στο πλαίσιο εκπόνησης 
περιβαλλοντικών μελετών για τις πιλοτικές περιοχές. 

Παράλληλα, μέσα από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα 
BLUEMED, το Ωκεανογραφικό Κέντρο θα έχει τη μοναδική ευ-

καιρία να συνεργαστεί με εταίρους που διαθέτουν ουσιαστική 
εμπειρία σε θέματα ενάλιας αρχαιολογίας, αποκομίζοντας 
έτσι σημαντικές γνώσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Επίσης, 
μέσω της απόκτησης εμπειριών σε θέματα ανάπτυξης, δια-
χείρισης και ανάδειξης Υποβρύχιων Μουσείων, Καταδυτικών 
Πάρκων και Κέντρων Ευαισθητοποίησης και Γνώσης θα μπο-
ρέσει να συμβάλει ουσιαστικά στη μελλοντική εφαρμογή τους 
και στη χώρα μας.

Η Δρ Γιάννα Σαμουήλ, πρώην υπότροφος Fulbright και από-
φοιτος του Cornell University (MSc, PhD) και του University of 
Miami (BSc) στη Θαλάσσια Βιολογία, ασχολείται με ερευνητι-
κά θέματα θαλάσσιας βιοποικιλότητας, παράκτιας οικολογί-
ας, κλιματικής αλλαγής και δορυφορικών δεδομένων. Είναι 
επίσης εθνικό σημείο επαφής και συντονίστρια ερευνητικών 
προγραμμάτων της Διεθνούς Επιτροπής για την Επιστημο-
νική Εξερεύνηση της Μεσογείου - CIESM (Tropical Signals, 
JellyWatch), καθώς και του ερευνητικού προγράμματος του 
Ωκεανογραφικού Κέντρου, LIFE EUROTURTLES. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Έργο BLUEMED, 
μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δρα Γιάννα Σαμουήλ: 
email: rhoads.yianna@ucy.ac.cy, 
τηλ.: 2289 3984. 

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου ο νέος Εκτελεστικός 
Διευθυντής του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Ο απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, Μενέλαος Μενελάου διορίστηκε 
Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανι-
σμού Νεολαίας Κύπρου. 

Ο Μενέλαος γεννήθηκε στη Λευκωσία 
στις 27/7/1980 και σπούδασε στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου Δημόσια Διοίκηση 
και Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδικό-
τητα στο Μάρκετινγκ/Διοίκηση. Στη 
συνέχεια αποφοίτησε με Διάκριση από 
το πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου 
του Cardiff. 

Με το πέρας των σπουδών του ερ-
γάστηκε για σύντομο διάστημα στον 
διαφημιστικό τομέα, ενώ από τον Ια-
νουάριο του 2006 εργάστηκε στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου ως Λειτουργός 
στα Γραφεία Ανάπτυξης της Υπηρεσίας 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, στο 
Γραφείο Σταδιοδρομίας, ενώ τα τελευ-
ταία 3 χρόνια εργάζεται ως Υπεύθυνος 
Επιχειρησιακών Θεμάτων του Κέντρου 
Επιχειρηματικότητας και Αναπληρωτής 
Διευθυντής του Εκκολαπτηρίου Επιχει-
ρήσεων Διογένης. Αντιπροσώπευσε το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου σε δεκάδες συνα-
ντήσεις και συνέδρια στην Κύπρο και το 
εξωτερικό για θέματα επιχειρηματικό-
τητας, καινοτομίας, νεολαίας κ.ά. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του διε-
τέλεσε μέλος της Φ.Ε.ΠΑΝ, του Συμβου-
λίου του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων, των Φοι-
τητικών Ομίλων, ενώ ως απόφοιτος 
υπηρέτησε ως Γραμματέας, Αντιπρόε-
δρος και Πρόεδρος του Συνδέσμου Απο-
φοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αξιοποίηση της 
υποβρύχιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των 
παράκτιων περιοχών της Μεσογείου
Συνεχίζεται από τη σελίδα 17
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