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«Οι φοιτητές του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου 

διακρίνονται πριν καν 

αποφοιτήσουν και τους 

συγχαίρουμε θερμά γι’ 

αυτό» δήλωσε, κατά την 

διάρκεια της τελετής απο-

φοίτησης της Σχολής του, 

ο Κοσμήτορας της Πολυ-

τεχνικής Σχολής αναφε-

ρόμενος στην επιτυχία της 

Ομάδας NestFold. Συγκε-

κριμένα, 7 προπτυχιακοί 

του Τμήματος Ηλεκτρολό-

γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 3 προπτυχιακοί 

του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής 

και 2 απόφοιτοι του Τμήματος Πληροφορικής, κέρδισαν πρό-

σφατα το Διαγωνισμό NASA Space Apps Challenge 2017. 

Οι νικητές θα παρευρεθούν στην τελετή βράβευσής τους στο 

Διαστημικό Κέντρο Kennedy στην Florida των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής, όπου επίσης, θα παρακολουθήσουν την 

επερχόμενη εκτόξευση του Δορυφόρου “Tracking and Data 

Relay Satellite (TDRS-M)”, στις 3 Αυγούστου 2017. 

Η νικήτρια ομάδα η οποία αποτελείται από 17 άτομα συνολικά 

θα έχει επίσης την ευκαιρία να συναντηθεί με επιστήμονες της 

NASA για να συζητήσει την πιθανή υλοποίηση της καινοτόμου 

ιδέας τους. 

Περιγραφή του έργου της NestFold

Η ιδέα αφορά τη δημιουργία καταφυγίων τα οποία μπορεί είτε 

να βρίσκονται προεγκατεστημένα σε δύσβατες περιοχές ή να 

ρίχνονται όπου και όταν χρειάζεται από αεροπλάνο ή ελικόπτε-

ρο. Χρησιμεύουν στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων 

λόγω φυσικών καταστροφών, όταν υπάρχουν άνθρωποι παγι-

δευμένοι που είναι αδύνατο να διασωθούν άμεσα.

Για την σωτηρία του ο κάθε πολίτης μπορεί μέσω εφαρμογής 

στο κινητό του τηλέφωνο να εντοπίσει το πλησιέστερο σ’αυ-

τόν υπάρχον καταφύγιο, να ζητήσει την αποστολή καταφυγίου 

ή να ενημερωθεί για το που και πότε αναμένεται να ριφθεί ένα 

από τα καταφύγια από αέρος.

Τα καταφύγια σχεδιάστηκαν ώστε να μπορούν να εγκατα-

σταθούν εύκολα και να αντέχουν σε συνθήκες πυρκαγιών, 

πλημμυρών, σεισμών και κατολισθήσεων. Το καταφύγιο εί-

ναι πτυσσόμενο και τριπλασιάζεται σε μέγεθος μετά την προ-

σεδάφιση. Λόγω αυτής της ιδιότητάς τους είναι δυνατόν να 

μεταφέρονται πολλά καταφύγια με μια πτήση. Φιλοξενούν με 

ασφάλεια 18 άτομα παρέχοντας τροφή για 6 μέρες, εφόδια 

πρώτων βοηθειών, καθώς και επικοινωνία με το κεντρικό σύ-

στημα.

Επίσης, κάθε μονάδα 

συλλέγει τα δεδομένα 

της περιοχής τα οποία 

αποστέλλει στο κεντρι-

κό σύστημα παρέχοντας 

πληροφόρηση για την 

ποσότητα οξυγόνου, πο-

σότητα διοξειδίου του 

άνθρακα, θερμοκρασία 

εντός και εκτός καταφυ-

γίου, ταχύτητα και κατεύ-

θυνση ανέμου, ταχύτητα 

καταφυγίου εφόσον αυτό 

παρασύρεται από νερό και πολλά άλλα. Τα δεδομένα που θα 

αποστέλλονται από όλα τα καταφύγια σε συνδυασμό με την 

ακριβή θέση τους στον χάρτη και λαμβάνοντας συμπληρωμα-

τικές πληροφορίες από δορυφόρους, θα παρουσιάζουν την 

πλήρη εικόνα της περιοχής, δίδοντας τις απαραίτητες πληρο-

φορίες στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης κρίσεων, ώστε οι 

αρμόδιοι να προβλέψουν και να προλάβουν δυσμενείς εξελί-

ξεις και έτσι να διασώσουν ανθρώπους. Πρόκειται ουσιαστικά 

για ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Διάσωσης Αν-

θρώπινων Ζωών.

Τα μέλη της ομάδας:

Ιωάννης Κυριακίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 

PhD Electrical Engineering

Προπτυχιακοί Φοιτητές Πανεπιστημίου Κύπρου

Άγγελος Φωτίου (ΜΜΚ, 2ο έτος), Γουάηλ Αλ Μάσρι (ΗΜΜΥ, 

2ο έτος), Δανιήλ Σουριανός (ΗΜΜΥ, 5ο έτος), Ιωάννα Ζαρή 

(ΜΜΚ, 4ο έτος), Μαρία Αντωνίου (ΜΜΚ, 4ο έτος), Μαρία Καζα-

μία (ΗΜΜΥ, 2ο έτος), Μάριος Θεοτή (ΗΜΜΥ, 5ο έτος), Οδυσ-

σέας Οικονομίδης (ΗΜΜΥ, 5ο έτος), Όμηρος Πέτρου (ΟΙΚ, 2ο 

έτος), Τιμόθεος Σουρουλλά (ΗΜΜΥ, 2ο έτος), Χρυστάλλα Χρι-

στοδούλου (ΕΠΑ, 3ο έτος), Ελίνα Παντελή (Απόφοιτη Αριστο-

τέλειου Παν. Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημικών Μηχ. & Φοιτήτρια 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Τμήμα ΗΜΜΥ, 2ο έτος.

Απόφοιτοι & Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Ειρήνη Κλεάνθους, University of Sheffield, Civil and Structural 

Engineering Dep. & Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Τμήμα ΟΙΚ, Κων/νος Τσαγγαρίδης , Απόφοιτος Πα-

νεπιστημίου Frederick, Στέλιος Μαϊμάρης, Απόφοιτος Πανεπι-

στημίου Κύπρου, Τμήμα ΕΠΛ, Στέφανος Χριστοφόρου, Από-

φοιτος Πανεπιστημίου Κύπρου, Τμήμα ΕΠΛ

ΜΜΥ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-

στών, ΜΜΚ: Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, 

ΕΠΛ: Πληροφορικής, ΟΙΚ: Οικονομικών, ΕΠΑ: Επιστημών της 

Αγωγής
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Το βραβείο αναδεικνύει την υψηλής 

ποιότητας έρευνα που επιτελείται στην 

Κύπρο, ενώ προβάλλει διεθνώς την 

έρευνα που διεξάγεται στον κλάδο της 

Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επι-

κοινωνιών (ΤΠΕ) και ιδιαίτερα στο πε-

δίο των Κρίσιμων Υποδομών Ζωτικής 

Σημασίας. 

Η βραβευθείσα ερευνητική εργασία 

με τίτλο “A Probabilistic Approach for 

Failure Localization” παρουσιάστηκε 

στο 21ο IEEE Διεθνές Συνέδριο Optical 

Network Design and Modeling (ONDM), 

που πραγματοποιήθηκε στην Βουδαπέ-

στη της Ουγγαρίας, τον Μάιο 2017. Το 

εν λόγω διεθνές συνέδριο αφορά έρευ-

να αιχμής σε καθιερωμένες περιοχές 

εφαρμογών, προσελκύοντας σημαντικό 

ενδιαφέρον από κορυφαία διεθνή ερευ-

νητικά κέντρα που προέρχονται τόσο 

από πανεπιστήμια όσο κι από τη βιομη-

χανία. 

Το συνέδριο επικεντρώνεται σε και-

νοτόμες και αναδυόμενες τεχνολογίες 

που αφορούν, μεταξύ άλλων, οπτικά 

δίκτυα, οπτικά συστήματα και το διαδί-

κτυο, αρχιτεκτονικές οπτικών δικτύων, 

ασύρματα οπτικά δίκτυα, ενοποιημένα 

φωτονικά δίκτυα, καθώς και θέματα 

ελέγχου και διαχείρισης οπτικών δικτύ-

ων. Η βραβευθείσα ερευνητική εργασία 

εστιάζει στο κρίσιμο πρόβλημα χωρικού 

εντοπισμού σφάλματος σε αμιγώς οπτι-

κά δίκτυα. Σήμερα, ο εντοπισμός σφάλ-

ματος (π.χ., κομμένη οπτική ίνα, βλάβη 

συσκευής δικτύου) επιτυγχάνεται από 

τους τεχνικούς, σε πραγματικό χρόνο, 

μέσω της χρήσης ειδικών συσκευών 

ανίχνευσης σφαλμάτων. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ο μέσος χρόνος επιδιόρ-

θωσης σφάλματος, που κυμαίνεται συ-

νήθως μεταξύ κάποιων ωρών και μερι-

κών ημερών, εξαρτάται κυρίως από την 

ταχύτητα ανίχνευσης του πραγματικού 

σημείου του σφάλματος. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι ένα και μόνο σφάλμα μπορεί 

να επηρεάσει σημαντικά τη διαθεσιμό-

τητα του δικτύου και να προκαλέσει σο-

βαρές διακοπές υπηρεσιών, η μείωση 

του μέσου χρόνου επιδιόρθωσης σφαλ-

μάτων θεωρείται μείζονος σημασίας. 

Η εργασία παρουσίασε μια καινοτόμο 

μέθοδο για τον ακριβή και άμεσο εντο-

πισμό σφαλμάτων σε αμιγώς οπτικά 

δίκτυα μέσω της χρήσης προηγμένων 

μεθόδων Στατιστικής Μηχανικής Μάθη-

σης. Η προτεινόμενη μέθοδος προσφέ-

ρει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να «εκ-

παιδευθεί» από ιστορικά δεδομένα για 

τον αποδοτικό εντοπισμό σφαλμάτων, 

χωρίς τη μεσολάβηση εξειδικευμένων 

τεχνικών δικτύου και τη χρήση ειδικών 

συσκευών ανίχνευσης σφαλμάτων. Η 

προτεινόμενη μέθοδος μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί από παρόχους τηλεπικοι-

νωνιακών δικτύων για τη μείωση του 

μέσου χρόνου επιδιόρθωσης σφαλμά-

των, διευκολύνοντας τους τεχνικούς 

δικτύου, καθώς επίσης, μειώνοντας τον 

απαραίτητο σήμερα αριθμό συσκευών 

ανίχνευσης σφαλμάτων. Μέσω της με-

θόδου αυτής οι πάροχοι τηλεπικοινω-

νιακών δικτύων μπορούν να μειώσουν 

τις λειτουργικές και κεφαλαιακές τους 

δαπάνες που σχετίζονται με τις διαδικα-

σίες εντοπισμού σφαλμάτων.

Η εν λόγω εργασία ήταν αποτέλεσμα 

της κοινής προσπάθειας ερευνητών 

από την Κύπρο. Η ομάδα αποτελείται 

από τους: Δρ Τάνια Παναγιώτου (Ερευ-

νητική Συνεργάτιδα στο Κέντρο Αριστεί-

ας για Έρευνα και Καινοτομία - ΚΟΙΟΣ), 

Δρ Σωτήριο Χατζή (Επίκουρο Καθηγητή, 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μη-

χανικών Υπολογιστών, και Πληροφο-

ρικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου), και Δρ Γεώργιο Έλληνα (Ανα-

πληρωτή Καθηγητή, Τμήμα Ηλεκτρολό-

γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-

λογιστών στο Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Ακαδημαϊκό Mέλος στο Κέντρο Αριστεί-

ας για Έρευνα και Καινοτομία - ΚΟΙΟΣ). 

Διεθνής διάκριση για έρευνα του ΚΟΙΟΣ

Τελετή παράδοσης έργων τέχνης 

από τη συλλογή που διατηρούσε ο 

αείμνηστος πρώην Προέδρος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκος 

Κληρίδης και η σύζυγός του Ειρή-

νη, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 

6 Σεπτεμβρίου 2017 στο Πανεπι-

στήμιο Κύπρου στο πλαίσιο της συ-

νεδρίασης της Συγκλήτου. Οι πέντε 

ζωγραφικοί πίνακες και το κεραμικό 

έργο που αποτελούν τα αντικείμενα 

της δωρεάς, τοποθετήθηκαν στον 

αίθριο χώρο του 1ου ορόφου του 

Κτιρίου Συμβουλίου-Συγκλήτου 

«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης».

Η Κυρία Κληρίδου κατά την εκδήλω-

ση εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά για 

την παράδοση της δωρεάς σημει-

ώνοντας ότι οι γονείς ήταν συλλέ-

κτες, αγαπούσαν την τέχνη και «θα 

ήταν υπερήφανοι για το γεγονός ότι 

η συλλογή αυτή από σύγχρονους 

ζωγράφους της Κύπρου και της Ελ-

λάδας κοσμεί τους χώρους του Πα-

νεπιστημίου ούτως ώστε να μπορεί 

να την απολαμβάνει το ευρύ κοινό, 

αλλά και ο κάθε επισκέπτης του Πα-

νεπιστημίου».

Δωρεά έργων τέχνης από τη συλλογή του πρώην 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου 
Κληρίδη προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Το Εργαστήριο Οικολογίας και Βιοποι-

κιλότητας του Τμήματος Βιολογικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου 

εκπόνησε σχέδιο δράσεων, για την 

έγκαιρη αντιμετώπιση της ραγδαίας 

πληθυσμιακής εξάπλωσης του δυνητικά 

θανατηφόρου και άκρως επεκτατικού 

λεοντόψαρου στη θαλάσσια περιοχή της 

Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου. 

Με την ενεργό συμμετοχή ψαράδων, 

δυτών, τουριστών και πολιτών, το Ερ-

γαστήριο, με επικεφαλής τον Αναπλη-

ρωτή Καθηγητή Σπύρο Σφενδουράκη, 

εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 

€630.000 για να συντονίσει το ερευνη-

τικό έργο με το ακρώνυμο RELIONMED 

(Preventing a lionfish invasion in the 

Mediterranean through early response and targeted remov-

al) στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE (άξονας Nature and 

Biodiversity), το οποίο αφορά στη διαχείριση και προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 

€1.676.077, από τα οποία ποσό ύψους €630.048 αφο-

ρά το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ευρωπαϊκή χρηματοδότηση: 

€383.520). Το έργο, συνολικής διάρκειας 4 ετών, ξεκίνησε 

τον Σεπτέμβριο του 2017 και περιλαμβάνει πλήθος δράσεων 

που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση της περαιτέρω εισβολής 

στη Μεσόγειο του χωροκατακτητικού είδους ψαριού Pterois 

miles (lionfish ή devil firefish – λεοντόψαρο) και την απομά-

κρυνσή του από τα παράκτια νερά της Κύπρου. Ιδιαίτερη έμ-

φαση θα δοθεί σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 (Κάβο 

Γκρέκο και Νησιά) καθώς και σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες 

Περιοχές στα ανατολικά παράκτια της Κύπρου, όπου έχουν 

εντοπιστεί οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις λεοντόψαρων στη 

Μεσόγειο. Στο πλαίσιο του έργου θα εφαρμοστούν επιτυχείς 

μέθοδοι που αναδειχθήκαν στον έλεγχο συγγενικού είδους 

λεοντόψαρου στον δυτικό Ατλαντικό, το οποίο είχε καταγραφεί 

ως μια από τις ταχύτερες και πιό καταστροφικές εισβολές στο 

θαλάσσιο περιβάλλον από ξενικό είδος μέχρι σήμερα.

Ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση του λεοντόψαρου στη 

Μεσόγειο

Το δηλητηριώδες και δυνητικά θανατηφόρο λεοντόψαρο εξα-

πλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στα θαλάσσια νερά της Μεσο-

γείου, ξεκινώντας από τη λεκάνη της Λεβαντίνης. Απαντάται σε 

πλείστες παράκτιες περιοχές της Κύπρου και σε κάθε είδους 

ενδιαίτημα, ενώ φαίνεται να προτιμάει τεχνητές κατασκευές και 

βραχώδη υποστρώματα. Το λεοντόψαρο (Pterois miles) προέρ-

χεται από τον Ινδικό Ωκεανό, ενώ στη Μεσόγειο έγινε αντιληπτό 

για πρώτη φορά το 1991, στον Κόλπο της Χάιφας του Ισραήλ. 

Τρέφεται με ποικιλία άλλων ψαριών και θαλάσσιων οργανι-

σμών. Γεννά κάθε τέσσερεις μέρες, καθ’ όλο το έτος, συνολικά 

γύρω στα δύο εκατομμύρια αβγά ετησίως, τα οποία παρασυρό-

μενα από τα θαλάσσια ρεύματα σε μεγάλες αποστάσεις, εξα-

πλώνουν το είδος. Τα σκληρά αγκάθια του λεοντόψαρου περιέ-

χουν ισχυρό δηλητήριο, το οποίο το προστατεύει από θηρευτές 

και μπορεί να επιφέρει ισχυρό πόνο σε περίπτωση ατυχούς 

τσιμπήματος στον άνθρωπο. Πέρα από τον προφανή αυτόν 

κίνδυνο για τους ανθρώπους, το λεοντόψαρο είναι ισχυρός θη-

ρευτής και μπορεί να προκαλέσει μεγάλες μειώσεις σε πλήθος 

άλλων ειδών της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων και των 

εμπορικών ειδών (αλιευμάτων), επιφέροντας σημαντικές οι-

κολογικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Στο πλαίσιο 

του προγράμματος, θα υλοποιηθούν πρότυπες δράσεις απομά-

κρυνσης του είδους από ευάλωτες και προστατευόμενες περι-

οχές. Επίσης, θα ενημερωθούν ερασιτέχνες και επαγγελματίες 

ψαράδες για τους κινδύνους αλλά και τους τρόπους αλίευσης 

και ασφαλούς χειρισμού του είδους, ώστε να συνεισφέρουν με 

τη σειρά τους στην απομάκρυνσή του από τα νερά της Κύπρου. 

Επιπρόσθετα, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

της εισβολής, θα μελετηθούν η οικολογία και η γενετική σύστα-

ση του λεοντόψαρου καθώς και οι πιθανοί φυσικοί εχθροί του. 

Δράσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων από την 
εξάπλωση χωροκατακτητικών ψαριών
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Υποδομές στα θαλάσσια ύδατα της 

Κύπρου για να αποτραπεί η εισβολή 

του λεοντόψαρου 

Το έργο RELIONMED στοχεύει στη δη-

μιουργία μιας πρώτης γραμμής άμυνας, 

στην Κύπρο, εναντίον της εισβολής του 

είδους στη Μεσόγειο, μέσα από την 

ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών 

και μηχανισμών που θα έχουν εφαρμο-

γή και σε νέες εισβολές από την Ερυθρά 

Θάλασσα. Οι δράσεις του RELIONMED 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, ενημέ-

ρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 

σχετικά με τους κινδύνους για τη βιο-

ποικιλότητα που μπορεί να επιφέρει η 

παρουσία του λεοντόψαρου, τη δημι-

ουργία ηλεκτρονικού συστήματος παρα-

κολούθησης της χωρικής και χρονικής 

εξάπλωσης του είδους, τη δημιουργία, 

εκπαίδευση και εξοπλισμό τοπικών 

ομάδων και του κοινού για αφαίρεση 

ατόμων λεοντόψαρου από παράκτιες 

περιοχές, τη διερεύνηση πιθανών οικο-

νομικών οφελών από την αλίευση και 

την εμπορική εκμετάλλευση του είδους 

στις τοπικές αγορές, την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων 

μέτρων παρακολούθησης και απομά-

κρυνσης του είδους, την εκτίμηση κιν-

δύνων από την εξάπλωση του είδους, 

την ανάπτυξη εργαλείων και οδηγιών 

διαχείρισής του από τους σχετικούς φο-

ρείς και την μεταφορά τεχνογνωσίας σε 

γειτονικές χώρες στις οποίες πιθανόν 

να εμφανιστεί το είδος μελλοντικά. 

Τον επιστημονικό συντονισμό του 

έργου έχει η εταιρεία Marine and 

Environmental Research (MER) Lab υπό 

τον υδροβιολόγο Δημήτρη Κλείτου, με 

την συμμετοχή του Κέντρου Περιβαλ-

λοντικών Ερευνών «Ενάλια Φύσις», 

του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων 

Ερευνών και του Marine Biology and 

Ecology Research Centre του University 

of Plymouth (UK). 

Εργαστήριο Οικολογίας  

και Βιοποικιλότητας

Το έργο RELIONMED συντονίζεται από το 

Εργαστήριο Οικολογίας και Βιοποικιλό-

τητας, που ιδρύθηκε το 2012 από το Τμή-

μα Βιολογικών Επιστημών, με επικεφα-

λής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Σπύρο 

Σφενδουράκη. Το Εργαστήριο στοχεύει 

στη μελέτη, ανάδειξη και προστασία της 

κυπριακής βιοποικιλότητας αλλά και ευ-

ρύτερα στην προαγωγή της έρευνας που 

αφορά την οικολογία, την εξέλιξη και τη 

διαχείριση των έμβιων οργανισμών. Σή-

μερα, στο Εργαστήριο απασχολούνται 9 

υποψήφιοι διδάκτορες, 1 μεταδιδακτο-

ρική ερευνήτρια και αρκετοί μεταπτυχια-

κοί και προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι 

ασχολούνται με μεγάλο εύρος ερευνών 

σχετικών με την οικολογία και τη βιοποι-

κιλότητα τόσο των χερσαίων όσο και των 

υδάτινων οικοσυστημάτων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετι-

κά με το έργο RELIONMED μπορείτε να 

απευθυνθείτε στον Επιστημονικό Υπεύ-

θυνο και συντονιστή του έργου για την 

Κύπρο, Αναπληρωτή Καθηγητή Σπύρο 

Σφενδουράκη (email: sfendour@ucy.

ac.cy, τηλ.: 22893998). 

Τα Πανεπιστήμια 
Κύπρου 
και Ιονίου 
υπογράφουν 
συμφωνία 
συνεργασίας

Το Πανεπιστήμιο Ιονίου, στην Κέρ-

κυρα, επισκέφθηκαν την Πέμπτη, 

27 Ιουλίου ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, και ο 

Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Γιώργος 

Δαβίδ. Σκοπός της επίσκεψης ήταν 

η υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα 

στα δύο πανεπιστήμια για την προ-

ώθηση της συνεργασίας στους το-

μείς της διδασκαλίας, της έρευνας 

και του πολιτισμού. 

Τα δύο Πανεπιστήμια σκοπεύουν 

να ενθαρρύνουν την επαφή και 

την ερευνητική συνεργασία μεταξύ 

των ακαδημαϊκών μελών τους και 

συμφώνησαν να προχωρήσουν, 

μεταξύ άλλων, σε κοινές ερευνη-

τικές δραστηριότητες, ανταλλαγή 

ακαδημαϊκού υλικού, δημοσιευμά-

των και πληροφοριών, ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας σε διάφορα θέματα, 

καθώς και σε οργάνωση διαλέξε-

ων, σεμιναρίων και συνεδρίων. 

Επιπρόσθετα θα πραγματοποιηθεί 

ανταλλαγή προπτυχιακών και με-

ταπτυχιακών φοιτητών τόσο στο 

πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών, 

όσο και στο πεδίο της έρευνας. Η 

συνεργασία συμπεριλαμβάνει και 

την επόμενη θερινή περίοδο με τη 

φιλοξενία φοιτητών στις εστίες έκα-

στου Πανεπιστημίου. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε 

εγκάρδιο κλίμα, ενώ τα δύο μέρη 

συμφώνησαν όπως η επόμενη συ-

νάντηση πραγματοποιηθεί σύντομα 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο 

και θα επισκεφθεί ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Ιονίου Καθηγητής 

Βασίλειος Χρυσικόπουλος. 

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 56o, Νοέμβριος 2017 5



Η επιστημονική-ερευνητική κοινοπρα-

ξία οκτώ ιδρυμάτων, από την Κύπρο, την 

Ελλάδα και το Ισραήλ, την οποία συντο-

νίζει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, αναλαμβάνει την υλοποίηση 

ενός νέου ευρωπαϊκού προγράμματος 

με στόχο τη μείωση των επιβλαβών επι-

δράσεων των «καταιγίδων» σκόνης της 

ερήμου (ΚΣΕ) στην υγεία των πολιτών 

των πλέον εκτεθειμένων σε ΚΣΕ περιο-

χών της Μεσογείου, την Κύπρο, Ελλάδα 

(Κρήτη) και Ισραήλ. 

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ερευνητι-

κό πρόγραμμα με την επωνυμία ΜΗΔΕΙΑ 

(Μείωση των Επιδράσεων των Καταιγί-

δων Σκόνης της Ερήμου στην Υγεία, Υι-

οθετώντας Στρατηγικές 

Μείωσης της Έκθεσης). 

Το πρόγραμμα αποσκο-

πεί στη δημιουργία επι-

στημονικής τεκμηρίωσης 

για την υιοθέτηση ενός 

στρατηγικού σχεδίου για 

την μείωση των επιδρά-

σεων των επεισοδίων 

καταιγίδων σκόνης της 

ερήμου (ΚΣΕ) στην υγεία 

των κατοίκων της Νοτι-

ο-Ανατολικής Ευρώπης. 

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο 

του 2017 και θα διαρκέσει 4 χρόνια. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προ-

γράμματος ανέρχεται στα €3.338.000. 

Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυ-

φθεί κύρια από την Ε.Ε. (€1.939.000), 

με την συγχρηματοδότηση του υπολοί-

που από τους συνεργαζόμενους οργα-

νισμούς. 

Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο ευρω-

παϊκό πρόγραμμα που εξασφαλίζει η 

νεοσύστατη Ιατρική Σχολή του Πανεπι-

στημίου Κύπρου. Επικεφαλής ερευνη-

τής για το πρόγραμμα ΜΗΔΕΙΑ είναι ο 

Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδοπνευ-

μονολογίας της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Παναγιώ-

της Γιάλλουρος με κύριους συνεργάτες 

ερευνητές τον Επίκουρο Καθηγητή της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου προερχόμενο από τη Σχολή Δη-

μόσιας Υγείας του Harvard, Δρα Πέτρο 

Κουτράκη και την Επίκουρη Καθηγήτρια 

του ΤΕΠΑΚ Δρα Στεφανία Παπαθεο-

δώρου. Εκτός από τον ανάδοχο φορέα 

(Πανεπιστήμιο Κύπρου), από την Κύπρο 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα το ΤΕΠΑΚ, 

το Τμήμα Ποιότητας Αέρα, η Μετεωρο-

λογική Υπηρεσία, και το Ραδιοφωνικό 

Ίδρυμα Κύπρου, από την Ελλάδα το Πα-

νεπιστήμιο Κρήτης, και η εταιρεία πλη-

ροφορικής E.n.A Consultants και από 

το Ισραήλ το Soroka Clinical Research 

Center.

Εκφράζοντας την ικανοποίηση του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Κα-

θηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 

αφού συνεχάρη τον Δρ Γιάλλουρο, 

δήλωσε: «Από ένα και μόνο ερευνητι-

κό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής, το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εξασφαλίσει 

χρηματοδότηση ύψους €2.000.000. Η 

εξασφάλιση της εν λόγω χρηματοδότη-

σης αποτελεί και σημαντική απάντηση 

σε εκείνους που είχαν αμφισβητήσει 

την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στο Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου και συνεχίζουν να 

αμφισβητούν την δυναμική αναπτυξιακή 

της πορεία. Είμαστε βέβαιοι ότι σύντομα 

ένας σημαντικός αριθμός ιατρών από τα 

κρατικά νοσηλευτήρια θα συνταχθούν 

μαζί μας στην ερευνητική προσπάθεια, 

διότι όραμά μας είναι και η ανάπτυξη της 

ερευνητικής δραστηριότητας εντός και 

σε συνεργασία με τα κρατικά νοσηλευ-

τήρια. Να μη ξεχνάμε επίσης ότι το 60% 

της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος Ορίζοντας 2020 προ-

ορίζεται για την έρευνα στις επιστήμες 

της υγείας». 

Το φαινόμενο της σκόνης στην 

ατμόσφαιρα είναι συχνό και επηρεάζει 

την ανθρώπινη υγεία 

Τα τελευταία 15 χρόνια αρκετές επιστη-

μονικές μελέτες, που πραγματοποιήθη-

καν στις χώρες της Ανατολικής Μεσο-

γείου, καταδεικνύουν ότι τα επεισόδια 

καταιγίδων σκόνης της ερήμου (ΚΣΕ), 

προερχόμενα κύρια από τις ερήμους 

της Σαχάρας και της Αραβικής Χερσο-

νήσου, έχουν αυξηθεί 

σε αριθμό και ένταση, 

πιθανόν λόγω της απε-

ρήμωσης, της κλιματι-

κής μεταβλητότητας και 

της υπερθέρμανσης του 

πλανήτη. Οι ευρωπαϊκές 

αρχές θεωρούν ότι τα 

επεισόδια ΚΣΕ είναι αδύ-

νατον να προληφθούν, τα 

ανέχονται σιωπηρά ως 

αβλαβή και επιτρέπουν 

την έκπτωση της συμβο-

λής τους στα εθνικά ημε-

ρήσια και ετήσια όρια για την ποιότητα 

του αέρα σε ότι αφορά τα σωματίδια 

μέχρι 10 μικρά (PM10).

Στην πραγματικότητα, όμως, πρόσφατα 

επιστημονικά δεδομένα από επιδημι-

ολογικές μελέτες συσχετίζουν την έκ-

θεση σε PM10 κατά τη διάρκεια των 

επεισοδίων ΚΣΕ με σημαντική αύξηση 

της θνητότητας και των εισαγωγών στα 

νοσοκομεία από καρδιαγγειακά και ανα-

πνευστικά αίτια. Ως εκ τούτου, υπάρχει 

άμεση ανάγκη για τις πολιτικές της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης να εκσυγχρονιστούν 

για να επιτύχουν μείωση της έκθεσης 

του πληθυσμού και να ενισχύσουν την 

προσαρμογή πολιτών, πληθυσμών και 

οργανισμών της ΕΕ στην αυξανόμενη 

συχνότητα και ένταση των επεισοδίων 

ΚΣΕ. 

Η Ιατρική Σχολή συντονίζει έρευνα για τη μείωση των 
επιβλαβών επιδράσεων των «καταιγίδων» σκόνης της 
ερήμου στην ανθρώπινη υγεία
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Απώτερος σκοπός του προγράμματος 

ΜΗΔΕΙΑ είναι να αποδείξει ότι είναι κα-

τορθωτή και αποτελεσματική μία στρα-

τηγική προσαρμογής στα επεισόδια ΚΣΕ 

και να δώσει την ανάλογη τεκμηρίωση 

στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε.

Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ, οι 

χώρες με την περισσότερη σκόνη στη 

Μεσόγειο 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού σε 

τρεις από τις πλέον εκτεθειμένες σε 

ΚΣΕ περιοχές της Μεσογείου, την Κύ-

προ, Κρήτη και Ισραήλ, το πρόγραμμα 

ΜΗΔΕΙΑ θα εκπληρώσει τους ακόλου-

θους ειδικούς στόχους: 

• Θα δημιουργήσει την απαιτούμενη 

τεκμηρίωση για την ανάπτυξη στρα-

τηγικού σχεδίου για μείωση των 

επιδράσεων των επεισοδίων ΚΣΕ 

στην υγεία μέσω μείωσης της έκθε-

σης.

• Θα σχεδιάσει εφαρμόσιμες και βι-

ώσιμες οδηγίες για υιοθέτηση στη 

διάρκεια των επεισοδίων ΚΣΕ για 

μείωση της έκθεσης.

• Θα αποδείξει ποιές από τις οδηγίες 

είναι αποτελεσματικές στη μείωση 

των εκθέσεων κατά τις ΚΣΕ και των 

σχετιζόμενων επιδράσεων στην 

υγεία σε ομάδες ασθενών με κολπι-

κή μαρμαρυγή και παιδιά με άσθμα. 

• Θα αποδείξει ότι είναι κατορθωτή 

η εφαρμογή μοντέλων για πρώιμη 

πρόγνωση των επεισοδίων ΚΣΕ 

και έγκαιρη ειδοποίηση του κοινού, 

στοχεύοντας ιδιαίτερα τα ευάλωτα 

άτομα.

• Θα διαχύσει αποτελεσματικά τα ευ-

ρήματα του προγράμματος στις αρ-

μόδιες αρχές, την επιστημονική κοι-

νότητα, τους κοινωνικούς φορείς 

και τους πολίτες σε Κύπρο, Κρήτη 

και Ισραήλ καθώς και σε επιλεγμέ-

νους φορείς άλλων εκτεθειμένων 

σε ΚΣΕ περιοχών της Νότιο-Ανατο-

λικής Ευρώπης. 

Η Ιατρική Σχολή σημαντικός 
εταίρος σε μνημόνιο 
συνεργασίας Κύπρου-Καναδά

Σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, η Κυπρια-

κή Δημοκρατία πρόκειται να συμβληθεί με την κρατική εταιρία προώθησης 

εμπορίου του Καναδά (Canadian Commercial Corporation - CCC), με απώτε-

ρο στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς πανεπιστημιακού νοσοκομείου και 

ενός Κέντρου Ιατρικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Διευκρινίζεται ότι το ποσό 

της επένδυσης, πλην της γης, θα προέλθει από ξένους επενδυτές.

Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κων-

σταντίνος Χριστοφίδης, «πρόκειται για μία εξαιρετικής σημασίας συμφωνία 

συνεργασίας, μέσω της οποίας η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου 

θα συμβάλει ουσιαστικά και θα συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, στην άρτια πε-

ρίθαλψη των ασθενών στην Κύπρο και στις ανάγκες φροντίδας υγείας στην 

ευρύτερη γεωγραφική περιοχή».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, η λειτουργία των 

εν λόγω ιδρυμάτων θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες φροντίδας υγείας και ια-

τρικής εκπαίδευσης και των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, τις ανάγκες ακα-

δημαϊκής εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης της Ιατρικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, τους στρατηγικούς στόχους του προτεινόμενου 

Γενικού Σχεδίου Υγείας, καθώς και τις ανάγκες ιατρικής εκπαίδευσης άλλων 

ιδρυμάτων τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, που υπεγράφη την Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017, 

στην Ότταβα, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την Κύπρο και τις σχέσεις 

της με τον Καναδά. Το μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Κυ-

βέρνησης, ο Ύπατος Αρμοστής της Δημοκρατίας στον Καναδά, κ. Παύλος 

Αναστασιάδης, και από Καναδικής πλευράς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος (CEO) της CCC κ. Martin Zablocki. Στην τελετή υπογραφής παρέ-

στησαν επίσης, εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών του Καναδά ο Γενι-

κός Διευθυντής Ευρώπης, κ. Leigh Sarty, και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 

του ιατρικού οργανισμού Montreal Medical International, κ. Bruce McNiven.

Γενικότερος σκοπός του μνημονίου είναι η επέκταση της συνεργασίας με-

ταξύ των μερών στους τομείς της υγείας, της ιατρικής, της έρευνας και της 

εκπαίδευσης. 
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Διεθνή επιτυχία αποτελεί η κατάκτηση αργυρών μεταλλίων 

από τις αθλήτριες και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα στην Ταϊπέι.

Η αθλήτρια και διδακτορική φοιτήτρια στο Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου Νεκταρία Παναγή κατέλαβε 

τη δεύ- τερη θέση στην Πανεπιστημιάδα 

με 6 μ. 42 εκ. στο άλμα εις μή-

κος, επίδοση που πέτυχε στην 

πρώτη της προσπάθεια. 

Αγωνιζόμενη απέναντι σε 

αθλήτριες παγκόσμιου βε-

ληνεκούς, η αθλήτρια και 

τριτοετής φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κυριακή Κουτούκη κατάφερε με εκπληκτικές 

εμφανίσεις να φτάσει στον τελικό καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στο Taekwondo στην κατηγορία των 46 kg.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, αφού εξέφρασε τα ολόθερμα 

συγχαρητήρια του προς τις δύο αθλήτριες για την κατάκτηση των αργυρών μεταλλίων, τόνισε: «Η επιμονή, η 

αγωνιστικότητα και το ήθος της Νεκταρίας και της Κυριακής αποτελούν πρότυπο για όλους και όλες μας. Με τις 

λαμπρές επιτυχίες τους, οι αθλήτριές μας, τιμούν την πατρίδα μας, τον κυπριακό αθλητισμό και ειδικότερα τον 

πανεπιστημιακό αθλητισμό».

Αργυρά μετάλλια για τις Κυριακή Κουτούκη  
και Νεκταρία Παναγή

Στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος 

υποτροφιών που παραχωρεί το Πανεπι-

στήμιο σε μαθητές του Σχολείου Σαχέτι, 

μέλους της Ομοσπονδίας Ελληνικών 

Κοινοτήτων και Σωματείων της Νοτίου 

Αφρικής, τρεις νέες προπτυχιακές φοι-

τήτριες από τη Νότιο Αφρική ξεκίνησαν 

φέτος τις σπουδές τους στο Πανεπιστή-

μιο Κύπρου. Πρόκειται για τις, Γαβριέλ-

λα Τσαλαμανδρή (Ιατρική Σχολή), Στέ-

φανι Νικολαϊδου (Τμήμα Οικονομικών) 

και Μαρίνα Φωτίου (Τμήμα Επιστημών 

Αγωγής).

Οι φοιτήτριες παρευρέθηκαν στις 22 

Σεπτεμβρίου σε συνάντηση με τον 

Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οι-

κονομικών και Διοίκησης Καθηγητή 

Κωνσταντίνο Π. Κωνσταντίνου και τον 

Υπουργό Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης της Νοτίου Αφρικής Δρ 

Blade Nzimande. Κατά τη συνάντηση, 

οι φοιτήτριες, αναφέρθηκαν στην επα-

νασύνδεση με τις ρίζες τους, την οποία 

χαρακτήρισαν ως ένα όνειρο που έγινε 

πραγματικότητα. «Ευχαριστούμε το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου για την ευκαιρία που 

μας έδωσε μέσω της υποτροφίας που 

μας παρείχε», κατέληξαν τα νέα μέλη 

της πανεπιστημιακής μας κοινότητας.

Νέο πρόγραμμα υποτροφιών  
για μαθητές του σχολείου Σαχέτι
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Σημαντική διάκριση πέτυχε ο Επίκουρος 

Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολογίας 

και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ανα-

πτυξιακής Ψυχοπαθολογίας του Πανεπι-

στημίου Κύπρου, Δρ Κώστας Α. Φάντης, 

στον οποίο απονεμήθηκε, μεταξύ αξιό-

λογων συναδέλφων του από ολόκληρο 

τον κόσμο, το Βραβείο Νέου Ερευνητή 

“Jevon S. Newman Early Career Award” 

από την «Κοινότητα για την Επιστημονι-

κή Μελέτη της Ψυχοπάθειας» (Society 

for the Scientific Study of Psychopathy, 

SSSP). Η απονομή του βραβείου έλαβε 

χώρα την Τρίτη, 22 Μαΐου 2017, στο 7ο 

επίσημο συνέδριο της Κοινότητας SSSP, 

που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, 

και το οποίο φέτος διοργανώθηκε για 

πρώτη φορά στην Ευρώπη και συγκε-

κριμένα στην Αμβέρσα του Βελγίου.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Κώστας Α. 

Φάντης τιμήθηκε για τη σημαντική συ-

νεισφορά του, ως νέος ερευνητής, στην 

κατανόηση της ψυχοπάθειας στα πρώτα 

στάδια της ακαδημαϊκής του καριέρας, 

μόλις 10 χρόνια μετά την απόκτηση 

του διδακτορικού του τίτλου από το 

Πανεπιστήμιο Georgia State University 

της Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών 

Αμερικής.

Η Κοινότητα για την Επιστημονική Μελέ-

τη της Ψυχοπάθειας (SSSP, http://www.

psychopathysociety.org/en/) είναι ένας 

μη κερδοσκοπικός, επιστημονικός ορ-

γανισμός που έχει ως στόχο την προ-

ώθηση της διεξαγωγής επιστημονικής 

έρευνας και της δημοσιοποίησης των 

ευρημάτων της στον τομέα της Ψυχο-

πάθειας. Ως οργανισμός ενθαρρύνει 

τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση 

των μελών του, σε μια προσπάθεια για 

περαιτέρω κατανόηση των χαρακτηρι-

στικών και των αιτιών που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη της ψυχοπάθειας και της 

αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Επιπρό-

σθετα, ενισχύει τις προσπάθειες τόσο 

στη δημιουργία καλύτερων ανιχνευτι-

κών μεθόδων, όσο και στην ανάπτυξη 

αποτελεσματικών προληπτικών και πα-

ρεμβατικών προγραμμάτων για την αντι-

μετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων 

της ψυχοπάθειας. 

Από το 2011, ο SSSP έχει υιοθετήσει 

το θεσμό της βράβευσης νέων ερευνη-

τών. Το βραβείο απονέμεται ως ένδει-

ξη αναγνώρισης της συνεισφοράς των 

ερευνητών που βρίσκονται στα αρχικά 

στάδια της ακαδημαϊκής τους καριέρας 

και που με το έργο τους έχουν συμβάλ-

λει σημαντικά στην προώθηση της μελέ-

της και της κατανόησης του φαινομένου 

της ψυχοπάθειας. 

Ο Επίκουρος Καθηγητής Δρ Κώστας 

Α. Φάντη είναι μέλος του SSSP από το 

2011, και μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου από το 2009 με περισσότε-

ρες από 70 δημοσιεύσεις ερευνητικών 

μελετών σε αξιόλογα επιστημονικά 

περιοδικά. Η εν λόγω διάκριση αποτε-

λεί το επιστέγασμα των ερευνητικών 

προσπαθειών τόσο του ιδίου, όσο και 

της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρί-

ου Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολόγιας του 

Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου.

To διεθνές βραβείο νέου ερευνητή  
“Jevon S. Newman Early Career Award”  
στον Επίκουρο Καθηγητή Κώστα Φάντη

Are you an international/Erasmus student? Do you know how to cook? 

Send us your recipe and win a prize!

University of Cyprus
Book of international cuisine

You are invited to participate in this fun initiative and send us a 

local recipe from your home country in English, that is simple and 

up to one page long. The recipe will be used in a bilingual inter-

national student recipe book that will be uploaded on our website 

with your name and picture on it! 

Where: alumni@ucy.ac.cy
More info:  Alumni Relations Office, tel. 2289 4366
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Η ερευνητική ομάδα υπό την καθοδήγηση του Επίκουρου 

Καθηγητή Τριαντάφυλλου Στυλιανόπουλου, επικεφαλής του 

Εργαστηρίου Βιοφυσικής του Καρκίνου του Πανεπιστημίου, 

εκπόνησε μια σειρά από μελέτες, με στόχο την αποσαφήνι-

ση των μηχανισμών που εμπλέκονται στην καρκινογένεση, 

τη μεταφορά φαρμάκου στους όγκους και τη μετάσταση. Τα 

αποτελέσματα των συγκεκριμένων ερευνών δημοσιεύτηκαν 

πρόσφατα στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου 

κύρους, Proceedings of the National Academy of Sciences 

(PNAS), Scientific Reports, Oncotarget (1,2) και Neoplasia. Η 

ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου χρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, μέσω του προγράμμα-

τος ReEngineeringCancer, με συνολικό ποσό €1,44 εκατομ-

μυρίων. Οι βασικοί ερευνητικοί τομείς του εργαστηρίου και οι 

σχετικές δημοσιευμένες μελέτες συνοψίζονται στο πιο κάτω 

σχήμα 1:

Σχήμα 1.

Σημαντικά ευρήματα για πιθανή θεραπεία καρκίνου

Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό 

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), η 

ερευνητική ομάδα του Δρα Στυλιανόπουλου, σε συνεργασία 

με ερευνητές από το Γενικό Νοσοκομείο της Μασσαχουσέττης, 

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Harvard και του 

Πανεπιστημίου Bucknell των ΗΠΑ, κατέδειξαν το μηχανισμό 

με τον οποίο η συχνότερη χημειοθεραπεία σε μικρότερη δόση 

μπορεί να έχει ευεργετικό αποτέλεσμα στη θεραπεία του καρ-

κίνου. 

Συγκεκριμένα οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

των Αμερικανικών Πανεπιστημίων ανέπτυξαν ένα μαθημα-

τικό μοντέλο προκειμένου να μελετήσουν την επίδραση της 

χορήγησης μετρονομικής χημειοθεραπείας (χορηγούμενη 

σε συχνότερα χρονικά διαστήματα) στα διάφορα είδη καρκι-

νικών κυττάρων, στα κύτταρα που αποτελούν το ανοσοποιη-

τικό σύστημα και τα αιμοφόρα αγγεία που περιβάλλουν τους 

καρκινικούς όγκους. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα πρωτόκολλα, 

η χημειοθεραπεία χορηγείται στη μέγιστη δόση, η οποία δεν 

προκαλεί τοξικά προβλήματα, με ένα διάλειμμα 2-3 εβδομά-

δων μεταξύ των χορηγήσεων. Η μετρονομική χημειοθεραπεία 

είναι μια νέα εναλλακτική μέθοδος, στην οποία το φάρμακο 

χορηγείται σε μικρότερες και συχνότερες δόσεις με μικρότερα 

κενά διαστήματα μεταξύ των δόσεων. Από τα αποτελέσματα 

καταδεικνύεται, ότι η χορήγηση της μετρονομικής χημειοθερα-

πείας αυξάνει την ποσότητα της φαρμάκου που μεταφέρεται 

στους καρκινικούς όγκους, καθώς και την αποδοτικότητα του 

ανοσοποιητικού συστήματος με αποτέλεσμα να θανατώνονται 

περισσότερα καρκινικά κύτταρα και να βελτιώνεται η αποτελε-

σματικότητα της θεραπείας.

Στην εκπόνηση της συγκεκριμένης έρευνας, συνέβαλαν ο 

Δρ Φώτιος Μπεκρής (Εργαστήριο Βιοφυσικής του Καρκί-

νου-Πανεπιστήμιο Κύπρου), ο Δρ James W. Baish (Bucknell 

University) και ο Δρ Rakesh K. Jain (Director of the Steele 

Laboratories of Tumor Biology - Massachusetts General 

Hospital and Harvard Medical School). Τα αποτελέσματα των 

ερευνών που δημοσιεύθηκαν στα επιστημονικά περιοδικά 

Scientific Reports, Oncotarget και Neoplasia κατέδειξαν ότι 

εγκεκριμένα αντι-ινωτικά φάρμακα οδηγούν σε αποσυμπίεση 

των τάσεων που αναπτύσσονται μέσα στον όγκο και διευκολύ-

νουν την δράση της χημειοθεραπείας σε ζωικά μοντέλα καρκί-

νου του μαστού και του παγκρέατος. 

Συγκεκριμένα, μελετήθηκε για πρώτη φορά η επίδραση φαρ-

μάκων, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα έναντι ασθενει-

ών ίνωσης, ως προς την αποτελεσματικότητα μεταφοράς της 

χημειοθεραπείας σε όγκους καρκίνου του μαστού και του πα-

γκρέατος. Είναι γνωστό πως σε έναν καρκινικό όγκο, εκτός 

από τα καρκινικά κύτταρα που συνεχώς πολλαπλασιάζονται, 

υπάρχει μεγάλη συσσώρευση συστατικών της εξωκυττάριας 

μήτρας, όπως είναι το κολλαγόνο και το υαλουρονικό οξύ, κα-

θιστώντας τους όγκους «σκληρότερους» από τους φυσιολογι-

κούς ιστούς. Ο αυξανόμενος αριθμός καρκινικών κυττάρων, 

σε συνδυασμό με τη συσσώρευση συστατικών της εξωκυτ-

τάριας μήτρας, προκαλούν τέτοιες τάσεις και στα αγγεία με 

αποτέλεσμα το σταδιακό φράξιμό τους, κάτι που συνεπάγεται 

μειωμένη αιμάτωση και μεταφορά της χημειοθεραπείας στον 

όγκο και επομένως μειωμένη απόδοση της θεραπείας. 

Οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο του Δρα 

Τριαντάφυλλου Στυλιανόπουλου έδειξαν με επιτυχία ότι η μετα-

φορά της χημειοθεραπείας σε όγκους καρκίνου του μαστού σε 

πειραματόζωα γίνεται πιο αποδοτική όταν χορηγούνται φάρμα-

κα κατά της ίνωσης όπως τα Tranilast και Pirfenidone. Καθένα 

από αυτά τα φάρμακα, σε δόση που δεν είναι τοξική και δεν 

επηρεάζει την βιωσιμότητα του ζώου, έδειξαν να μειώνουν ση-

μαντικά τη συσσώρευση συστατικών της εξωκυττάριας μήτρας 

(κολλαγόνο και υαλουρονικό οξύ), αποσυμφορίζοντας τις τά-

σεις που αναπτύσσονται μέσα στον όγκο και έτσι οδηγούν στη 

διάνοιξη των ήδη κλειστών αγγείων του όγκου και τελικά στην 

Σημαντικές μελέτες  
από το Εργαστήριο Βιοφυσικής του Καρκίνου

10



αποδοτικότερη μεταφορά χημειοθεραπείας και νανοθεραπεί-

ας σε αυτόν, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα 2: 

 

Σχήμα 2. Αυξημένη ποσότητα καρκινικών κυττάρων και ινών κολλαγόνου και 

υαλουρονικού οξέως συμπιέζουν τα αγγεία μπλοκάροντας την αποτελεσματική 

μεταφορά των φαρμάκων. Η χρήση αντι-ινωτικών φαρμάκων μειώνει τα επίπεδα 

των ινών και βελτιώνει την μεταφορά αντι-καρκινικών φαρμάκων με αποτέλε-

σμα να αποσυμπιέζονται τα αγγεία και να θανατώνονται περισσότερα καρκινικά 

κύτταρα. 

Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερης σημασίας διότι δεί-

χνουν πως η χρήση εμπορικών αντι-ινωτικών φαρμάκων δι-

ευκολύνει τη δράση της χημειοθεραπείας ή της νανοθεραπείας 

και οδηγεί σε καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα ανοίγοντας 

το δρόμο για τη χρησιμοποίησή τους σε κλινικές εφαρμογές. 

Στην εκπόνηση αυτών των μελετών συνέβαλαν οι ερευνητές, 

Δρ Χριστιάνα Πολυδώρου, Δρ Φώτιος Μπεκρής, Δρ Πάνος 

Παπαγεώργης, ο οποίος εργάζεται παράλληλα και ως Επίκου-

ρος Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο κ. 

Βαλάντης Βουτουρή. 

Δύο ακόμη έρευνες που δημοσιεύτηκαν στα επιστημονικά πε-

ριοδικά Oncotarget και Experimental Cell Research έδειξαν ότι 

δύο γονίδια που έχουν σχέση με την εξωκυττάρια μήτρα και 

τον κυτταροσκελετό, και συγκεκριμένα τα γονίδια Vasodilator 

Specific Phosphoprotein (VASP) και Ras Suppressor-1 (RSU-

1), εμφανίζονται σε υψηλότερα επίπεδα σε μεταστατικά κύττα-

ρα καρκίνου του μαστού σε σχέση με μη μεταστατικά. Οι ερευ-

νητές του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέπτυξαν στο εργαστήριο 

τρισδιάστατες δομές για την προσομοίωση καρκινικών όγκων 

και έδειξαν ότι η αποσιώπηση των δυο αυτών γονιδίων εμπο-

δίζει τη μεταστατική ικανότητα των καρκινικών κυττάρων, κάτι 

που τα καθιστά πολύτιμους καινοτόμους μοριακούς στόχους 

για αποτελεσματική αντιμετώπιση της μετάστασης. Για τις με-

λέτες αυτές εργάστηκαν οι ερευνητές Δρ Βασιλική Γκρέτση, 

Δρ Ανδρέας Στυλιανού και η κα Μαρία Λουκά, υποψήφια δι-

δάκτορας.

Εργαστήριο Βιοφυσικής του Καρκίνου του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου

Το Εργαστήριο Βιοφυσικής του Καρκίνου του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ιδρύθηκε το 2014 από τον Δρα Τριαντάφυλλο Στυ-

λιανόπουλο. Η χρηματοδότηση του Εργαστηρίου προέρχεται 

σχεδόν αποκλειστικά από φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας και Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και 

αγγίζει το ποσό των €2.000.000. Σκοπός του Εργαστηρίου 

είναι η εξεύρεση νέων στρατηγικών αντιμετώπισης του καρ-

κίνου και της μετάστασης, συνδυάζοντας γνώσεις και τεχνικές 

τις μηχανικής και της βιολογίας. Στο Εργαστήριο απασχολού-

νται 5 μεταδιδακτορικοί ερευνητές και ανώτεροι επιστήμονες 

και 6 διδακτορικοί φοιτητές. Ο Δρ Στυλιανόπουλος είναι ακα-

δημαϊκό μέλος του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2010. Για 

το ερευνητικό του έργο έχει λάβει σειρά διακρίσεων με πιο 

πρόσφατη την απονομή του βραβείου Y. C. Fung Award από 

τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Μηχανολόγων Μηχανικών ως ο 

καλύτερος νέος επιστήμονας της Αμερικής στην περιοχή της 

εμβιομηχανικής (bioengineering). 

Πληροφορίες: http://www.ucy.ac.cy/cancer_biophysics/en
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε νέα 

δωρεά ύψους €10.000, από την εται-

ρεία Korantina Homes με σκοπό τη 

στήριξη του σημαντικού ερευνητικού 

έργου που επιτελείται από το 2006 

στην αρχαία Πάφο, υπό τη διεύθυνση 

της Καθηγήτριας Μαρίας Ιακώβου, του 

Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

και της Ερευνητικής Μο-

νάδας Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου. 

Το χρηματικό ποσό της 

δωρεάς θα καλύψει τις 

αποζημιώσεις των νέων 

ερευνητών διαφόρων 

ειδικοτήτων και καθη-

κόντων, οι οποίοι στελε-

χώνουν την ομάδα της 

κυρίας Ιακώβου η οποία 

διερευνά το σπάνιο, για 

τα πολιτιστικά δεδομένα 

της αρχαίας Κύπρου, Tύμβο της Λαόνας 

στην Παλαίπαφο. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρι-

στοφίδης, ευχαριστεί ιδιαίτερα την 

εταιρεία Korantina Homes και τον Διευ-

θύνοντα Σύμβουλό της κύριο Γεώργιο 

Ιωάννου, για αυτή την τόσο σημαντική 

δωρεά και τον καλοσωρίζει στον ολοέ-

να διευρυνόμενο κύκλο των φίλων του 

Πανεπιστημίου Κύπρου που ενισχύει τη 

δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της κοινωνί-

ας προς το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυ-

μα της Κύπρου. 

Η Καθηγήτρια Μαρία Ιακώβου σημείω-

σε ότι ο τύμβος αναγνωρίστηκε από το 

2012, στο πλαίσιο του προγράμματος 

ανάλυσης τοπίου το οποίο διευθύνει 

από το 2006 στην Παλαίπαφο. Από τις 

μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Τύμβος 

της Λαόνας εκτιμάται ότι κατασκευάστη-

κε τον 3ο αι. π.Χ, ίσως μετά την κατάλυ-

ση των κυπριακών πόλεων-βασιλείων 

από τον Πτολεμαίο Α’ Σωτήρα και απο-

τελεί ένα ιδιαίτερα σπάνιο μνημείο για 

τα πολιτιστικά δεδομένα της αρχαίας Κύ-

πρου. Σημειώστε ότι οι τύμβοι αναγείρο-

νταν με στόχο την διαιώνιση της μνήμης 

επιφανών προσώπων. Επίσης, σκεπα-

σμένο κάτω από τον Τύμβο της Λαόνας, 

εντοπίστηκε αρχαίο μνη-

μείο αμυντικού χαρακτή-

ρα (τείχος με πύργους), 

που η ανέγερσή του χρο-

νολογείται στις αρχές του 

5ου αιώνα π.Χ.

Η διερεύνησή του Τύμ-

βου είναι εξαιρετικά σύν-

θετη και επικίνδυνη αφού 

ορθώνεται σε ύψος δέκα 

μέτρων πάνω από το φυ-

σικό έξαρμα στο οποίο 

αναγέρθηκε. Η μέθοδος 

που έχει υιοθετηθεί για την ανασκαφή 

απαιτεί τη συνεργασία πολλών ειδικοτή-

των, με αποτέλεσμα το κόστος να υπερ-

βαίνει κατά πολύ τον ετήσιο προϋπολο-

γισμό του ανασκαφικού προγράμματος. 

Η έναρξη των φετινών εργασιών δεν θα 

ήταν εφικτή χωρίς τη γενναιοδωρία του 

κυρίου Ιωάννου. 

Η Korantina Homes δωρίζει €10.000 στο 
αρχαιολογικό πρόγραμμα της Παλαιπάφου και την 
ανασκαφή του Τύμβου Λαόνας 

Quo Vadis Europa? 

Το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου στην Κύπρο και το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Έδρα Jean 

Monnet 2001) πραγματοποίησαν την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 

2017 την εναρκτήρια εκδήλωση του συνεδρίου «Quo Vadis 

Europa? Το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Νέοι».

Κύρια ομιλήτρια ήταν η γνωστή ακαδημαϊκός και Πρόεδρος 

του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, Ελένη 

Γλύκατζη-Αρβελέρ. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε 

ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Δημήτρης 

Συλλούρης, υπό την αιγίδα του οποίου τέθηκε το Συνέδριο. 

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο επικεφαλής του Γραφείου 

Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντρέας Κετ-

τής, και ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών 

και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κων-

σταντίνος Κωνσταντίνου.
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Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
τίμησε τον Peter C. B. Phillips 

Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακηρύχθηκε την Τε-

τάρτη, 7 Ιουνίου 2017 ο Καθηγητής Peter C. B. Phillips για την 

πρωτοποριακή του έρευνα σε μη στάσιμα δεδομένα και μονα-

διαίες ρίζες που επηρέασαν θετικά την οικονομετρική μεθοδο-

λογία και τον τρόπο διεξαγωγής και εφαρμογής της έρευνας 

στα οικονομικά. Το σχετικό ψήφισμα ανέγνωσε ο Κοσμήτορας 

της Σχολής, Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου, ενώ χρέη τελετάρχη 

ανέλαβε ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης.

Την προσωπικότητα και το επιστημονικό έργο του τιμώμενου 

ανέδειξε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομι-

κών Ιωάννης Κασπαρής, 

ο οποίος σημείωσε: «Η 

έρευνα του Peter Phillips 

στην οικονομετρία της 

μη στασιμότητας έφερε 

επανάσταση στην οι-

κονομετρική πρακτική, 

επηρεάζοντας την εφαρ-

μοσμένη εργασία στις 

κοινωνικές επιστήμες, τη 

διοικητική επιστήμη και 

όχι μόνο. Οι εργασίες του 

σχετικά με τη θεωρία πε-

περασμένων δειγμάτων, 

τα υποδείγματα σε συνεχή χρόνο, τα δεδομένα με τάσεις, τις 

μοναδιαίες ρίζες, τις οικονομικές “φούσκες” και τα μερικώς 

ταυτοποιημένα υποδείγματα αναπτύχθηκαν αργότερα σε ση-

μαντικούς τομείς επιστημονικής έρευνας». 

Στην αντιφώνησή του ο Καθηγητής Peter Phillips ευχαρίστη-

σε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την τιμή να τον ανακηρύξει 

Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και 

Διοίκησης. Μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα χαρακτηριστικά που 

πρέπει να έχει ένας ερευνητής, για το πως η τεχνολογία άλλα-

ξε τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας στα Οικονομικά, καθώς 

και για τον τρόπο που η Οικονομετρία μπορεί να συνεισφέρει 

στην κατανόηση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής που 

σύμφωνα με τον τιμώμενο, είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που 

αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή. 

O Peter Phillips διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Yale από το 1979, 

όπου κατέχει την έδρα Sterling στην Οικονομική Επιστήμη, 

την υψηλότερη τιμή που μπορεί να δοθεί σε ένα ακαδημαϊκό 

μέλος του Πανεπιστημίου Yale, καθώς και την έδρα Στατι-

στικής Επιστήμης. Είναι αποδέκτης του Μεταλλίου Επιστήμης 

και Τεχνολογίας της Νέας Ζηλανδίας. Η βασική επιστημονική 

συμβολή του Peter Phillips βρίσκεται στην εξέλιξη της οικονο-

μετρικής μεθοδολογίας 

και τις πολυάριθμες συ-

νεισφορές της στην μα-

κροοικονομία, τις οικο-

νομικές προβλέψεις, την 

οικονομετρική πολιτική, 

τις επικοινωνίες και την 

επιστήμη του κλίματος. 

Η έρευνά του σχετικά με 

τα «δεδομένα με τάσεις» 

και «δεδομένα υπό μη 

στασιμότητα» έφερε επα-

νάσταση στην οικονομε-

τρική πρακτική, επηρεά-

ζοντας την εφαρμοσμένη εργασία στις κοινωνικές επιστήμες, 

τη διοικητική επιστήμη και όχι μόνο. Η πρόσφατη έρευνά του 

με την εφαρμογή οικονομετρικής ανάλυσης στις οικονομικές 

«φούσκες» των ακινήτων και τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις, 

έχει οδηγήσει σε ένα σύστημα προειδοποίησης που χρησιμο-

ποιείται από διάφορες κεντρικές τράπεζες για την παρακολού-

θηση των χρηματοπιστωτικών αγορών σε πραγματικό χρόνο. 

Στον παρόντα χρόνο μελετά, με την βοήθεια οικονομετρικών 

μετρήσεων, την κλιματική ευαισθησία της Γης στους αέριους 

ρύπους που οφείλονται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
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Μνημόνιο Συνεργασίας υπογράφτηκε 

την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017, με-

ταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του 

Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου 

Κύπρου (ΑΞΙΚ). Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

εκπροσώπησε ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και το ΑΞΙΚ 

η Διευθύντρια Δρ Εύη Σωτηρίου, πα-

ρόντων κατά την τελετή υπογραφής του 

Προέδρου του Συμβουλίου του Πανε-

πιστημίου, κ. Μάνθου Μαυρομμάτη, του 

Δημάρχου Αγλαντζιάς κ. Χαράλαμπου 

Πετρίδη και εκπροσώπων του Ινστιτού-

του και του τουριστικού τομέα. Το Μνη-

μόνιο αναμένεται να αποβεί σε όφελος 

των φοιτητών, αποφοίτων ξενοδοχεια-

κών σπουδών, του τουριστικού τομέα, 

της τουριστικής βιομηχανίας καθώς και 

της οικονομίας της Κύπρου γενικότερα.

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης σημείωσε ότι οι συνέργειες 

μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και ΑΞΙΚ 

είναι τεράστιες και υπενθύμισε την από 

διετίας πρόταση, που έγινε σε σύσκεψη 

στο Υπουργείο Mεταφορών, Επικοινωνι-

ών και Έργων, για πιθανή στέγαση του 

ΑΞΙΚ στην Πανεπιστημιούπολη. «Χρειά-

σθηκε ένα δευτερόλεπτο να το σκεφτώ 

και η απάντηση μου ήταν αμέσως ναι. Η 

στέγαση του Ινστιτούτου εντός της Πανε-

πιστημιούπολης θα χαμήλωνε πολύ το 

κόστος των κτιριακών εγκαταστάσεων 

που θα είχε το ΑΞΙΚ, λόγω συνεργειών 

που θα υπάρξουν». Σύμφωνα με τον 

Πρύτανη, το ΑΞΙΚ αποτελεί σημαντικό 

Ινστιτούτο για την οικονομία του τόπου, 

εξυπηρετεί ένα βασικό πυλώνα της κυ-

πριακής οικονομίας που είναι η τουρι-

στική βιομηχανία και έχει ένα σημαντικό 

έργο να επιτελέσει. «Το ΑΞΙΚ μπορεί 

πραγματικά να κάνει θαύματα!», σημεί-

ωσε με έμφαση ο Πρύτανης, ο οποίος 

κάλεσε το Ινστιτούτο να δει παράλληλα 

την επόμενη ημέρα, επανένωσης της Κύ-

πρου σε περίπτωση λύσης, και πως σε 

αυτή την περίσταση μπορεί να διαδρα-

ματίσει καθοριστικό ρόλο. Ο κ. Χριστο-

φίδης δεν παρέλειψε να επισημάνει, με 

πληθώρα παραδειγμάτων, ότι υπάρχουν 

σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και 

αναβάθμισης της ποιότητας του κυπρια-

κού τουρισμού.

Η Διευθύντρια του ΑΞΙΚ, Δρ Εύη Σωτη-

ρίου, αφού ευχαρίστησε θερμά την Διοί-

κηση και τον Πρύτανη του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου, που από πολύ νωρίς, όπως 

είπε, πίστεψε στις σημαντικές δυνατό-

τητες και προοπτικές που ενέχει αυτή η 

συνεργασία. Επίσης, η κυρία Σωτηρίου, 

σημείωσε ότι η σημερινή είναι πραγματι-

κά μια πολύ σημαντική ημέρα και για την 

τουριστική βιομηχανία που αναντίλεκτα 

αποτελεί τον αιμοδότη της κυπριακής 

οικονομίας, λέγοντας: «Η ένωση δυνά-

μεων μεταξύ των δυο ιδρυμάτων ενέ-

χει ουσιαστικές συνέργειες, διανοίγει 

εξαιρετικές προοπτικές και παρέχει τη 

δυνατότητα παραγωγής πρόσθετης αξί-

ας προς όφελος του τόπου μας. Μπορεί 

να αποφέρει πολλά και ουσιαστικά για 

τη ζητούμενη αναβάθμιση της ποιότητας 

και ανταγωνιστικότητας του κυπριακού 

τουρισμού. Τόσο σε επίπεδο εκπαίδευ-

σης και δια βίου μάθησης του ανθρώ-

πινου δυναμικού της βιομηχανίας, όσο 

και σε ερευνητικό επίπεδο για επίλυση 

των συσσωρευμένων προβλημάτων του 

τουρισμού τα οποία χρήζουν σοβαρής 

επιστημονικής δραστηριότητας, μπορεί 

να προσφερθεί πρόσθετη αξία από την 

εκπαιδευτική και ερευνητική συνεργασία 

μεταξύ των δύο ιδρυμάτων». Τόνισε δε 

ότι η ένωση δυνάμεων του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου και του ΑΞΙΚ δίδει επίσης 

ένα πολύ ηχηρό και ελπιδοφόρο μήνυμα 

για την ανάγκη να τερματιστεί η απαξιω-

τική αντιμετώπιση του τουρισμού και των 

τουριστικών επαγγελμάτων από την κυ-

πριακή κοινωνία. «Η υπογραφή του Μνη-

μονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου αποτελεί για το ΑΞΙΚ εφαλτή-

ριο για ανάληψη νέων, συναρπαστικών 

πρωτοβουλιών προς όφελος των δυο 

ιδρυμάτων, των φοιτητών και αποφοί-

των μας, της τουριστικής βιομηχανίας και 

της Κύπρου μας εν γένει», κατέληξε η κα 

Σωτηρίου. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, κ. Μάνθος Μαυρομ-

μάτης τόνισε την σημασία που έχει ο ξε-

νοδοχειακός τομέας και ο τουρισμός για 

την κυπριακή βιομηχανία και για την Κύ-

προ γενικότερα, «ευτυχώς ο τουριστικός 

τομέας είναι από τους ελάχιστους τομείς 

που βοήθησε την κυπριακή οικονομία 

να σταθεί και πάλι στα πόδια της μετά τη 

μεγάλη οικονομική κρίση, αλλά δεν μπο-

ρούμε να εφησυχάζουμε διότι οι πολλοί 

εξωγενείς παράγοντες που βοήθησαν το 

κυπριακό τουρισμό δεν σημαίνει ότι θα 

συνεχίσουν να υπάρχουν και στο μέλλον. 

Επομένως ο δικός σας ρόλος και η προ-

σπάθεια όλων για αναβάθμιση του ξε-

νοδοχειακού τομέα και του τουριστικού 

προϊόντος πρέπει να είναι συνεχής και 

συνεπής. Μέσα από αυτή τη συνεργασία 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα βοηθήσει 

να αναβαθμιστεί στα μάτια της κυπρι-

ακής κοινωνίας ευρύτερα ο ρόλος του 

ξενοδοχειακού τομέα και των αποφοί-

των του ΑΞΙΚ στη σημαντική αποστολή 

που επιτελούν και βοηθούν την κυπριακή 

οικονομία ποικιλόμορφα. Η διασύνδεση 

και ο συσχετισμός με το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου σίγουρα θα βοηθήσει σε αυτήν 

την ποιοτική αναβάθμιση και εύχομαι 

κάθε καλό στη συνεργασία μεταξύ μας».

Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου  
με το ΑΞΙΚ 
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Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου και η εταιρεία 

Huawei Technology (Cyprus) Ltd, στο 

πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε 

στις 8 Ιουνίου 2017 στην Πανεπιστημι-

ούπολη, ανακοίνωσαν τη συμμετοχή έξι 

φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου 

στο Πρόγραμμα “Seeds 

for the Future, 2017”, το 

οποίο διοργανώνει κάθε 

χρόνο η εταιρία Huawei. 

Πρόκειται για εκπαιδευτι-

κή εργασία φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου 

στις κεντρικές εγκατα-

στάσεις της Huawei στην 

Κίνα, η οποία πραγμα-

τοποιείται ως μέρος του 

Μνημονίου Συνεργασίας 

που υπέγραψαν τα δύο 

μέρη τον Μάιο του 2016, 

με σκοπό τη συνεργασία 

σε θέματα Τεχνολογίας 

Πληροφορικής και Υπολογιστών. Όσον 

αφορά τους συμμετέχοντες, τρεις φοι-

τητές προέρχονται από το Τμήμα Πλη-

ροφορικής και τρεις από το Τμήμα Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί στε-

νές σχέσεις συνεργασίας με την Κίνα, οι 

οποίες ενισχύθηκαν έπειτα από την ίδρυ-

ση, το 2014, του Ινστιτούτου «Κομφού-

κιος» που εδρεύει στις εγκαταστάσεις 

του. «Έκτοτε η προώθηση της συνεργα-

σίας, όχι μόνο με κινέζικα ακαδημαϊκά 

ιδρύματα, αλλά και εταιρείες που μπο-

ρούν να έχουν σημαντική συνεισφορά 

σε θέματα έρευνας και εκπαίδευσης έχει 

γίνει ένας από τους βασικούς στόχους 

του Πανεπιστημίου Κύπρου», σημείω-

σε κατά το χαιρετισμό του ο Πρύτανης, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 

ο οποίος πρόσθεσε «Το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου έχει να διαδραματίσει έναν πολύ 

σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη εφαρμογή 

του προγράμματος της Κίνας “One Belt, 

One Road”». Ο Πρύτανης τόνισε, επίσης, 

ότι δημιουργούνται ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη νέων, καθώς και την ενίσχυση 

των υφιστάμενων συνεργασιών μεταξύ 

Κύπρου-Κίνας, ενώ ανοίγεται ένα παρά-

θυρο ευκαιριών για επενδύσεις στους 

τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, 

της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 

Ο Πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο, Α. Ε. 

Huang Xingyuan έδωσε έμφαση στην 

καινοτομία ως ατμομηχανή της οικονομι-

κής και κοινωνικής ανάπτυξης της Κίνας, 

ενώ σημείωσε ότι αποτελεί την κινητήριο 

δύναμη για την οικονομική ανασυγκρό-

τηση και άνθιση της Κύπρου. «Είμαστε 

έτοιμοι να ενισχύσουμε τη συνεργασία 

μας με την Κύπρο όσον αφορά την εκκό-

λαψη νέων ταλέντων και την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας στον τομέα της βιομηχανί-

ας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, εκ μέρους της Huawei 

Technologies (Cyprus) Co. Ltd ο Διευ-

θυντής της κ. Li Zheng, αφού αναφέρθη-

κε στην εταιρία η οποία βρίσκεται στην 

129η θέση ανάμεσα στις Global Fortune 

500, τόνισε ότι στηρίζει με περηφάνια 

τον τομέα της εκπαίδευσης, με στόχο 

«να προσφέρουμε την ευκαιρία σε νέους 

να εφαρμόζουν στην πράξη, τις γνώσεις 

που λαμβάνουν κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους, καθώς και να μαθαίνουν 

και να εφαρμόζουν όλες τις τελευταίες 

τεχνολογικές καινοτομίες». 

Η εκδήλωση έκλεισε με παρουσίαση 

από τους φοιτητές που συμμετείχαν πέρ-

σι στο πρόγραμμα, οι οποίοι αποκόμισαν 

τις καλύτερες εντυπώσεις από την εμπει-

ρία τους. «Μας δόθηκε η σπάνια ευκαιρία 

να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας για το 

αντικείμενο σπουδών μας, να διδαχθού-

με την πρακτική εφαρμογή τους από 

ειδήμονες στον τομέα μας, ενώ παράλ-

ληλα να διευρύνουμε τους πολιτισμικούς 

μας ορίζοντες γνωρίζοντας από κοντά 

τον τόσο πλούσιο κινεζικό πολιτισμό», 

δήλωσαν μεταξύ άλλων. 

Σημειώνεται ότι στο Ινστι-

τούτο «Κομφούκιος» του 

Πανεπιστημίου Κύπρου 

οι φοιτητές, αλλά και το 

ευρύτερο κοινό, έχουν 

τη δυνατότητα να παρα-

κολουθούν προγράμματα 

εκμάθησης της Κινέζικης 

γλώσσας και πολιτισμού, 

τα οποία παρακολούθη-

σαν μέχρι σήμερα 180 

φοιτητές. Παράλληλα, 

πραγματοποιείται ένα 

ευρύ φάσμα εκδηλώσε-

ων και άλλων δραστηρι-

οτήτων με θέμα την Κινέζικη γλώσσα, 

τον πολιτισμό και τις τέχνες. Το Ινστι-

τούτο συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση 

της συνεργασίας του ΠΚ με το δημόσιο 

τομέα, τις επιχειρήσεις και την ακαδημα-

ϊκή κοινότητα τόσο στην Κύπρο όσο και 

στην Κίνα, με σκοπό την ανάπτυξη ισχυ-

ρότερων οικονομικών, εκπαιδευτικών, 

ερευνητικών και πολιτιστικών δεσμών 

ανάμεσα στις δύο χώρες. 

Οι φοιτητές μας συμμετέχουν στο πρόγραμμα της 
Huawei “Seeds for the Future, 2017” στην Κίνα 
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Σε έξι φοιτήτριες και φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 

καταγωγή από την Κερύνεια, απονεμήθηκαν για 5η συνεχή 

χρονιά οι υποτροφίες του Ομίλου Γυναικών Επαρχίας Κερύ-

νειας και του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέσω του Ταμείου του 

Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου. 

Η τελετή για την απονομή των 6 χρηματικών υποτροφιών, 

για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε αριστούχους προ-

πτυχιακούς δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές και φοιτήτρι-

ες του Πανεπιστημίου Κύπρου, από την επαρχία Κερύνειας, 

πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017, στην Αίθουσα 

Συμβουλίου- Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», στην Πα-

νεπιστημιούπολη. 

Στο χαιρετισμό της η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου Γυναικών 

Επαρχίας Κερύνειας κυρία Ελένη Κολιού τόνισε ότι τα τελευ-

ταία χρόνια ο Όμιλος έχει επικεντρώσει το κοινωνικό του έργο 

και προσφορά σε Κερυνειώτικες οικογένειες και ιδιαίτερα σε 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η κ. Κολιού απεύθυνε 

στους Κερυνειώτες αριστούχους φοιτητές ένα μεγάλο εύγε 

και θερμά συγχαρητήρια διότι, όπως είπε, «μέσα στις δύσκο-

λες συνθήκες που ζούμε σήμερα, αυτά τα παιδιά, προσηλω-

μένα σε αρχές και ιδανικά, προχωρούνε με αξιώσεις να κατα-

κτήσουν όχι μόνο επιδόσεις και πτυχία αλλά την ίδια τη ζωή». 

Υποτροφίες ύψους €1.000 έκαστη απονεμήθηκαν στους ακό-

λουθους προπτυχιακούς δευτεροετείς φοιτητές και φοιτήτριες 

από την Κερύνεια (με αλφαβητική σειρά):

• Στέφανο Λιβέρα, Τμήμα Ψυχολογίας, με καταγωγή από το 

χωριό Κάτω Δίκωμο. 

• Μαρία Μανώλη, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομι-

κής, με καταγωγή από τον Καραβά.

• Νικόλα Τζιωρτζή, Τμήμα Πληροφορικής, με καταγωγή από 

το χωριό Μύρτου.

Σε άλλες τρεις Κερυνειώτισσες προπτυχιακές φοιτήτριες με 

υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, αποδόθηκαν υποτροφίες από 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Ταμείου Σωματείου Ευ-

ημερίας Φοιτητών. Συγκεκριμένα: Υποτροφία ύψους €1.000 

απονεμήθηκε στην Γεωργία Κουρουσιακλή, τριτοετή φοιτήτρια 

στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, με καταγωγή από το Κάτω Δί-

κωμο.Υποτροφίες ύψους €500 έκαστη απονεμήθηκαν στις, 

Μαλβίνα Ηλία, δευτεροετή φοιτήτρια στο Τμήμα Ψυχολογίας, 

με καταγωγή από το χωριό Διόριος και Μαρία Παφίτη, τριτοετή 

φοιτήτρια στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 

με καταγωγή από τον Λάρνακα Λαπήθου. 

Για 5η συνεχή χρονιά  
απονεμήθηκαν υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές 
με καταγωγή την Επαρχία Κερύνειας 

Ιστορία: Η διερεύνηση ενός μυστηρίου

Ακόμα ένα τρίωρο master class από τον Αλέξανδρο Παπανδρέου και τον οργανισμό Χαρισμάθεια πραγματοποιήθηκε στο Πανε-

πιστημίου Κύπρου για παιδιά 8-12 ετών. Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από το Γραφείο Αποφοίτων.

Μέσα από διαδραστικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, με την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτή, τα παιδιά προσπάθησαν 

να συσχετίσουν την ιστορία με την διερεύνηση ενός 

μυστηρίου και να διδαχθούν τι σημαίνει έρευνα και 

ανακάλυψη. Στο master class έμαθαν, μεταξύ άλλων, 

πώς να θέτουν ερωτήματα και να χρησιμοποιούν τεκ-

μήρια για να καταλήξουν σε συμπεράσματα, πώς να 

εξετάζουν διάφορες και διαφορετικές απόψεις και 

πώς να χρησιμοποιούν πληροφορίες από διάφορες 

πηγές, ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους εργασία.

Πληροφορίες: www.ucy.ac.cy/alumnisys  

και τηλ. 22894356
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Νέα σελίδα ανοίγεται στη μακρόχρονη συνεργασία μεταξύ 

του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Κύπρου, προς όφελος της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης, 

με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ανέγερση 

ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων, σε γη που διαχειρίζε-

ται το Πανεπιστήμιο Κύπρου εντός της Πανεπιστημιούπολης, 

για χρήση από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ). Το 

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή, 9 Ιουνί-

ου 2017, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και, εκ μέρους του 

Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου, ο Πρόεδρος της Διοικού-

σας Επιτροπής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου.

Το Μνημόνιο, το οποίο θα ισχύσει για χρονική περίοδο 30 

ετών, καθορίζει τις βασικές αρχές συνεργασίας μεταξύ των 

δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και τη διάθεση γης στην Πανεπι-

στημιούπολη (εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγλα-

ντζιάς της επαρχίας Λευκωσίας), ώστε το Ανοικτό Πανεπιστή-

μιο Κύπρου να αναγείρει και ιδιοχρησιμοποιήσει κτιριακές 

εγκαταστάσεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες και απαιτήσεις 

λειτουργίας ενός σύγχρονου ανοικτού και εξ αποστάσεως 

Πανεπιστημίου, χωρίς να επηρεάζεται η νομική, διοικητική και 

ακαδημαϊκή του αυτονομία. 

Προς το σκοπό αυτό, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου θα επεξεργαστούν σχετική πρόταση για 

υποβολή προς το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να επι-

τραπεί η ανάπτυξη γης που θα διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου για κατασκευή κτιρίου προς χρήση από το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το εν λόγω έργο θα εντάσσεται στο Γε-

νικό Χωροταξικό Σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης. Το συντο-

νισμό θα αναλάβει η Επιτροπή Υλοποίησης της Συνεργασίας 

και Παρακολούθησης Έργου, στην οποία θα εκπροσωπούνται 

και τα δύο μέρη. 

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπι-

στημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου χαρακτή-

ρισε τη σημερινή ημέρα υπογραφής του Μνημονίου ως ιστο-

ρική ημέρα για τα δημόσια Πανεπιστήμια. «Η σημερινή ημέρα 

σηματοδοτεί την οριστική στέγαση του Ανοικτού Πανεπιστη-

μίου Κύπρου στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπι-

στημίου Κύπρου, ένας χώρος που θα λάμψει μελλοντικά στην 

Κύπρο και στον διεθνή χώρο γενικότερα. Είναι το πρώτο βήμα 

μιας ευρύτερης προσπάθειας για ανάπτυξη κοινών δράσεων, 

την οποία επεξεργάζονται οι Διευθυντές των τριών δημόσιων 

Πανεπιστημίων σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις και τον 

Πρύτανη», πρόσθεσε ο κ. Χρίστου. 

 Έκταση Γης για ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων

Η έκταση που θα διατεθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για 

την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων για χρήση από 

το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι επαρκής για την 

κατασκευή κτιρίου τουλάχιστον 6.000 τ.μ. Η χρηματοδότηση 

της κατασκευής του έργου, καθώς επίσης, και οι δαπάνες λει-

τουργίας και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων θα 

καλύπτονται από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Πλαίσιο Συνεργασίας 

Στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας των δύο Πανεπιστημί-

ων, συμφωνήθηκε επίσης, η χρήση του Κέντρου Πληροφόρη-

σης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» και άλλων κοινόχρηστων 

χώρων (για παράδειγμα, αθλητικές εγκαταστάσεις, βοηθητικά 

κτίρια, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.), της Πανεπιστημιούπολης, 

από το προσωπικό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου όταν 

ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στις νέες του εγκαταστάσεις. 

Με επιμέρους συμφωνίες ανταλλαγής υπηρεσιών προβλέπε-

ται, επίσης, η αξιοποίηση ερευνητικών και άλλων εργαστηρί-

ων του Πανεπιστημίου Κύπρου για τις ανάγκες προγραμμάτων 

και άλλων έργων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, και η 

από κοινού αξιοποίηση της υποδομής που διαθέτει το ΑΠΚΥ 

για προσφορά διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων ανοικτής 

και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μεταφέρεται  
στην Πανεπιστημιούπολη 
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Το πρόγραμμα Μέντωρ στοχεύει να 

καθοδηγεί κάθε χρόνο περί τους 200 

τελειόφοιτους φοιτητές και νέους από-

φοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου 

στην προετοιμασία της καριέρας τους. 

Πρόκειται για μια συνεργασία διάρκειας 

3 μηνών, σε δύο περιόδους, είτε από 

τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο ή 

εναλλακτικά από τον Ιανουάριο μέχρι το 

Μάρτιο κάθε έτους, μεταξύ τελειόφοιτων 

φοιτητών/νέων αποφοίτων και αποφοί-

των ή άλλων μελών της πανεπιστημια-

κής κοινότητας. Οι φοιτητές επιλέγουν 

επαγγελματίες που είναι πρόθυμοι να 

μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις 

τους και να τους συμβουλεύσουν για την 

ανάπτυξη της καριέρας τους. 

Αποστολή του προγράμματος

Να διευκολυνθεί η δημιουργία ουσια-

στικών σχέσεων καθοδήγησης μεταξύ 

έμπειρων αποφοίτων (ή άλλων μελών 

της πανεπιστημιακής κοινότητας) και 

νέων αποφοίτων ή τελειόφοιτων φοιτη-

τών επικεντρώνοντας στην επαγγελμα-

τική και προσωπική τους πρόοδο. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Γρα-

φείο Αποφοίτων του Πανεπιστημίου 

μέσω της πλατφόρμας UCY Alumni: 

www.ucylaumni.com, και με τη συνδρο-

μή των Γραφείων Προπτυχιακών και 

Μεταπτυχιακών Σπουδών της Υπηρεσί-

ας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. 

Τι προσφέρει ο μέντωρ;

• Μοιράζεται τις εμπειρίες και τις 

γνώσεις του από την επαγγελματική 

και τη φοιτητική του ζωή

• Δίνει στους φοιτητές μια νέα προο-

πτική για το χώρο εργασίας και το 

σκοπό της φοίτησης

• Βοηθά τους φοιτητές να κατανοή-

σουν πώς ταιριάζουν οι φιλοδοξίες 

τους με τις σπουδές που έχουν επι-

λέξει και τη μετέπειτα ζωή τους 

Μέσω της προσφοράς του ο μέντωρ θα 

νιώσει την ικανοποίηση της συνεισφο-

ράς στην ανάπτυξη της νέας γενιάς δη-

μιουργικών ανθρώπων. 

Τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος 

μέντωρ;

• Να είναι απόφοιτός μας ή μέλος της 

πανεπιστημιακής κοινότητας (ακα-

δημαϊκό, διοικητικό προσωπικό)

• Να έχει τουλάχιστον 10 χρόνια ερ-

γασιακή εμπειρία μετά την αποφοί-

τησή του

• Να μπορεί να διαθέσει χρόνο κατά 

τη διάρκεια του προγράμματος (δι-

άρκεια προγράμματος 3 μήνες, 2-4 

ώρες το μήνα)

Τι θα κερδίσει ένας φοιτητής από το 

πρόγραμμα;

Οι τελειόφοιτοι φοιτητές θα έχουν επα-

φή με τον/την μέντορά τους μέχρι τρεις 

φορές το μήνα (από 2-4 ώρες), συνή-

θως στο χώρο εργασίας του μέντορα ή 

μέσω skype/email. Στόχος είναι να χτί-

σουν μια αμοιβαία υποστηρικτική σχέ-

ση, με προκαθορισμένους στόχους που 

θα αφορούν:

• Απόκτηση γνώσης για συγκεκριμέ-

νο επάγγελμα/ειδικότητα και τις ορ-

γανωτικές δομές και τις λειτουργίες

• Ανάπτυξη δικτύου γνωριμιών

• Προετοιμασία για την εξεύρεση ερ-

γασίας

• Ανάπτυξη ικανοτήτων επικοινωνίας

• Κατανόηση του επαγγελματικού κό-

σμου

Επιπρόσθετα οφέλη από μέντορες, μέλη 

της πανεπιστημιακής κοινότητας:

• Βελτίωση των ικανοτήτων φοίτη-

σης/μελέτης 

• Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης

• Καλύτερη οργάνωση χρόνου

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Στο πρόγραμμα Μέντωρ μπορούν να 

λάβουν μέρος νέοι απόφοιτοι (1-3 χρό-

νια από την αποφοίτηση), μεταπτυχιακοί 

φοιτητές χωρίς εργασιακή πείρα και 

φοιτητές που βρίσκονται στο 4ο έτος 

σπουδών.

Πρόγραμμα Μέντωρ του Γραφείου Αποφοίτων
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Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και 

Καινοτομία ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου συντονίζει νέο ευρωπαϊκό 

ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη και-

νοτόμων φωτοβολταϊκών συστημάτων 

οικιακής χρήσης. Το έργο με την επωνυ-

μία ENHANCE (Enhanced 

rooftop PV integration 

through kinetic storage 

and wide-area monitoring) 

έχει ως στόχο την ανάπτυ-

ξη καινοτόμων οικιστικών 

φωτοβολταϊκών συστημά-

των που θα επιτρέψουν την 

ευρεία και άνευ προβλημά-

των διείσδυση της ηλιακής 

ενέργειας στο σύστημα 

ηλεκτροδότησης. 

Το ερευνητικό έργο έχει 

συνολική διάρκεια τριών 

ετών με προϋπολογισμό 

ύψους €900.000. Το Κέντρο Αριστεί-

ας ΚΟΙΟΣ εξασφάλισε χρηματοδότηση 

συνολικού ύψους €175.000 από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του 

7ου προγράμματος πλαισίου (δίκτυο 

SOLAR-ERA.NET) μέσω του Ιδρύμα-

τος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) και του 

Υπουργείου Εθνικών Υποδομών Ενέρ-

γειας και Νερού του Ισραήλ. 

Πολλαπλά οφέλη για τα νοικοκυριά 

Σήμερα, η μαζική εγκατάσταση οικια-

κών φωτοβολταϊκών συστημάτων δύ-

ναται να προκαλέσει προβλήματα στην 

ευστάθεια και ποιότητα του συστήματος 

ηλεκτροδότησης. Αυτό συμβαίνει λόγω 

της απρόβλεπτης και μεταβλητής φύ-

σης της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και 

της άγνοιας της ακριβούς παραγωγής 

εκ μέρους του διαχειριστή του συστή-

ματος, αφού συνήθως δεν υπάρχουν 

μετρήσεις από αυτά τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα σε πραγματικό χρόνο. Για 

να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά, 

το ερευνητικό έργο ENHANCE πρόκει-

ται να αναπτύξει ένα καινοτόμο οικι-

ακό φωτοβολταϊκό σύστημα το οποίο 

θα συνδυάζει ένα ευφυή μετατροπέα 

(smart inverter), ένα οικολογικό-κινητι-

κό σύστημα μπαταρίας (κατοχυρωμένο 

με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), και ένα έξυ-

πνο σύστημα για ευέλικτη και αυτόματη 

διαχείριση των οικιακών ηλεκτρικών 

συσκευών. 

Το προτεινόμενο σύστημα θα βελτιώ-

σει την ανταγωνιστικότητα της ηλιακής 

ενέργειας στην αγορά ενέργειας, θα 

αυξήσει σημαντικά το όριο ζωής των 

φωτοβολταϊκών συστημάτων, θα μει-

ώσει περαιτέρω το κόστος παραγωγής 

της ηλιακής κιλοβατώρας και θα επι-

τρέψει την ομαλή και ευρείας κλίμακας 

σύνδεση οικιακών φωτοβολταϊκών 

στο δίκτυο, στηρίζοντας την ποιότητα 

και ευστάθεια του. Επιπλέον, μέσω του 

ENHANCE θα αναπτυχθεί μια χαμηλού 

κόστους πληροφοριακή πλατφόρμα που 

θα επιτρέπει στο διαχειριστή (π.χ. Αρχή 

Ηλεκτρισμού Κύπρου) να παρακολουθεί 

τη λειτουργία του συστήματος διανομής 

ηλεκτρισμού, χωρίς την εγκατάσταση 

επιπλέον έξυπνων μετρητών. Με αυτό 

τον τρόπο θα επιτυγχάνεται η βέλτιστη 

και ομαλή λειτουργία του δικτύου, όταν 

υπάρχει υψηλή διείσδυση φωτοβολταϊ-

κής ενέργειας από οικιστικές μονάδες. 

Τα οφέλη για την κοινωνία, την οικονο-

μία και το περιβάλλον που αναμένεται 

να προκύψουν στο πλαίσιο υλοποίησης 

του ερευνητικού έργου ENHANCE είναι 

πολλαπλά. Αρχικά, τα οικονομοτεχνικά 

προτερήματα του προτεινόμενου φωτο-

βολταϊκού συστήματος θα επιτρέψουν 

την ευρεία διάδοση της ηλιακής-φω-

τοβολταϊκής ενέργειας με αποτέλεσμα 

τη μείωση της εκπομπής ρύπων (CO2) 

και τα πολλά θετικά συνακόλουθα για 

το περιβάλλον. Το έργο θα συμβάλει 

επίσης, στη βελτίωση της 

ποιότητας και αξιοπιστίας 

του συστήματος ηλεκτρι-

κής ισχύος, με θετικό κοι-

νωνικό αντίκτυπο, αφού 

οι πολίτες θα μπορούν να 

απολαμβάνουν αδιάληπτη 

πρόσβαση σε υψηλής ποι-

ότητας ηλεκτρισμό. 

 

Κοινοπραξία ΚΟΙΟΣ 

Πανεπιστημίου Κύπρου - 

Ισραηλινών Βιομηχανιών 

Στο ερευνητικό έργο συμ-

μετέχουν πέραν του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου που 

είναι ο συντονιστής, τρεις βιομηχανικοί 

εταίροι: η εταιρεία Eletoyia από την Κύ-

προ και οι εταιρείες Chakratec Ltd και 

PowerCom από το Ισραήλ, συνθέτοντας 

μια δυναμική κοινοπραξία μεταξύ της 

βιομηχανίας και του Κέντρου Αριστείας 

για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ. Το 

έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομέ-

νου ότι η Κύπρος και το Ισραήλ εκτός 

από το κοινό όραμα της απεξάρτησης 

των οικονομιών τους από τα ορυκτά 

καύσιμα, μοιράζονται επίσης ένα από τα 

υψηλότερα ηλιακά δυναμικά στη γη, ενώ 

επί του παρόντος εργάζονται για την 

υποθαλάσσια διασύνδεση των συστη-

μάτων ηλεκτροδότησης τους. Επιπλέον, 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναμένεται ότι 

τα αποτελέσματα του έργου θα συμβά-

λουν ουσιαστικά στην επίτευξη των βιο-

μηχανικών στόχων μείωσης ρύπων και 

την κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε 

ηλεκτρική ενέργεια, όπως καθορίζονται 

από το Solar Europe Industry Initiative.

Η ερευνητική ομάδα στην Κύπρο καθο-

δηγείται από τον Αναπληρωτή Καθη-

γητή Ηλία Κυριακίδη τον οποίο πλαισι-

ώνουν ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 

Λένος Χατζηδημητρίου και ο Ερευνητής 

Γιάννης Τοφής.

Νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη 
καινοτόμων φωτοβολταϊκών συστημάτων οικιακής 
χρήσης από το ΚΟΙΟΣ

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 56o, Νοέμβριος 2017 19



Τα αποκαλυπτήρια του πρώτου γλυπτού, δωρεά της Πρεσβεί-

ας της Αυστρίας στην Κύπρο προς το Πανεπιστήμιο, το οποίο 

κοσμεί την «Οδό των Επιστημών», στην Πανεπιστημιούπολη, 

τέλεσαν την Παρασκευή, 15 Σε-

πτεμβρίου 2017 ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο 

Πρέσβης της Αυστρίας στην Κύπρο, 

Δρ Karl Mueller. 

Το γλυπτό τοποθετήθηκε μόνιμα 

στην «Οδό των Επιστημών», πίσω 

από το Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλή-

του «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης». 

Πρόκειται για έργο τέχνης, το οποίο 

φιλοτεχνήθηκε από τρείς φοιτητές 

του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων 

Τεχνών της Βιέννης. Οι φοιτητές 

εξασφάλισαν την πρώτη θέση σε 

διαγωνισμό που διεξήχθη με την 

συνεργασία της Πρεσβείας της 

Αυστρίας στην Κύπρο και του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου. Η Alexandra 

Assinger, η Helene Eisl και ο 

Valentin Lichtenberger εμπνεύστη-

καν από τη γεωμετρία και τις μου-

σικές συνθέσεις του Αυστριακού 

εξπρεσιονιστή Arnold Schönberg, 

ο οποίος επινόησε και ανέπτυξε τη 

σύγχρονη δωδεκαφθογγική τεχνική 

στην μουσική. Το ηχητικό γλυπτό, με 

τίτλο Duality, αποτελείται από δυο 

μεταλλικές κατασκευές, οι οποίες 

εμπεριέχουν η κάθε μια από μία χορ-

δή και μαζί αναπαράγουν το τριτόνιο 

που εφηύρε ο Arnold Schönberg για 

τη σύνθεσή του, Opus 11. 

Στον χαιρετισμό του ο Πρέσβης της 

Αυστρίας, Δρ Karl Mueller αφού 

ευχαρίστησε τον Πρύτανη για την 

ιδέα του να φιλοτεχνηθεί η «Οδός 

των Επιστημών» με έργα τέχνης 

ξένων και Κυπρίων καλλιτεχνών, 

ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου βρίσκεται ανάμεσα σε πολλά 

υποδειγματικά και σύγχρονα κέντρα 

μάθησης με κύριο χαρακτηριστικό 

του την πρόοδο και την ανάπτυξη. 

Ο Δρ Mueller πρόσθεσε τα εξής: 

«Αυτοσυντηρούμενο με την χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι ένα 

δυναμικό εκκολαπτήριο καινοτομίας και έρευνας, ένα ίδρυ-

μα που αναβλύζει και χρηματοδοτείται από ιδιωτικές πηγές, 

με μια σύγχρονη Βιβλιοθήκη, που σύντομα θα εγκαινιαστεί. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα μπο-

ρούσε να χρησιμοποιηθεί ως παρά-

δειγμα σε πολλά πανεπιστήμια στην 

Αυστρία».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης ευχαρίστησε θερμά 

την Πρεσβεία της Αυστρίας και 

δη τον ίδιο τον Πρέσβη, Δρ Karl 

Mueller, για τη δωρεά του γλυπτού. 

«Το έργο “Οδός Επιστημών”, ουσι-

αστικά σήμερα παίρνει σάρκα και 

οστά με το πρώτο γλυπτό, δωρεά 

της Πρεσβείας της Αυστρίας», ανέ-

φερε ο Πρύτανης, προσθέτοντας ότι 

σε αυτό το χώρο θα φιλοξενηθούν 

έργα τέχνης από κάθε χώρα μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία 

θα σχετίζονται άμεσα με τα ακα-

δημαϊκά επιτεύγματα κάθε χώρας. 

Τόσο οι φοιτητές του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου όσο και η χώρα στο σύ-

νολό της θα επωφεληθεί σημαντικά 

από τη γνώση για τους μεγάλους 

διανοητές άλλων ευρωπαϊκών χω-

ρών μέσω αυτού του προγράμμα-

τος. Επιπρόσθετα, όπως είπε, κάθε 

χώρα θα εξασφαλίσει μια μοναδική 

θέση στη σύγχρονη και εντυπωσια-

κή Πανεπιστημιούπολη. Τέλος ο κ. 

Χριστοφίδης ευχαρίστησε τους χο-

ρηγούς της εκδήλωσης, την αρμό-

δια Επιτροπή Διαχείρισης Συλλογής 

Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ενώ ευχαρίστησε ιδιαίτερα 

τους τρεις φοιτητές του Πανεπιστη-

μίου της Βιέννης χαρίζοντάς τους 

από ένα χαρακτικό του Κύπριου 

καλλιτέχνη, Ευκλείδη Παπαδόπου-

λου.

Χορηγοί της εκδήλωσης που απέ-

νειμαν το χρηματικό ποσό των 

€1.000 στον κάθε ένα ξεχωριστά 

από τους τρεις φοιτητές της Βιέν-

νης, ήταν η Τράπεζα Κύπρου, ο CIPA 

και η WTE. Υποστηρικτής της εκδή-

λωσης ήταν η Deloitte.

Στην «Οδό των Επιστημών» το 1ο γλυπτό  
– δωρεά της Αυστριακής Πρεσβείας
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Το Πανεπιστήμιο διοργάνωσε ειδική 

εκδήλωση για τους νέους του φοιτητές 

την Πέμπτη, 27 Ιουλίου, επιθυμώντας 

έτσι να τους υποδεχθεί στην πανεπι-

στημιακή κοινότητα. Στην εκδήλωση 

αυτή οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές του 

ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 είχαν 

την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την 

ομιλία του Καθηγητή του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου και κάτοχου του Νόμπελ 

Οικονομίας, Χριστόφορου Πισσαρίδη, ο 

οποίος ανέπτυξε το θέμα «Γιατί επιλέγω 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου».

 

Μεταξύ άλλων ο κ. Πισσαρίδης σημεί-

ωσε το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου κατατάσσεται ως το 52ο καλύ-

τερο νέο πανεπιστήμιο παγκοσμίως και 

συμπεριλαμβάνεται στα 200 καλύτερα 

ευρωπαϊκά πανεπιστήμια σύμφωνα με 

την κατάταξη των Times του Λονδίνου, 

ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στην εξατομι-

κευμένη προσέγγιση διδασκαλίας, στην 

ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών 

και στη συνεχή στήριξη που παρέχεται 

από το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατά τη 

διάρκεια των σπουδών. Ο κ. Πισσαρί-

δης αναφέρθηκε επίσης στις Σχολές και 

τα προγράμματα σπουδών τους, υπο-

γραμμίζοντας παράλληλα τις πλούσιες 

δραστηριότητες των ομίλων των φοι-

τητών αλλά και των πανεπιστημιακών 

πρωταθλημάτων ως μέρος της έντονης 

φοιτητικής ζωής. Επίσης αναφέρθη-

κε στην σύνδεση και συνεργασία του 

Πανεπιστημίου με άλλα ιδρύματα της 

διεθνούς κοινότητας, στα ερευνητικά 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

που έχουν εξασφαλισθεί από τους ακα-

δημαϊκούς του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και στις προοπτικές που υπάρχουν στην 

αγορά εργασίας. Τόνισε, επίσης, ότι το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ο μεγαλύ-

τερος εργοδότης νέων ερευνητών στην 

Κύπρο απασχολώντας περισσότερους 

από 500 νέους στα ερευνητικά κέντρα 

και εργαστήρια του, τα οποία λειτουρ-

γούν με εξωτερικές χρηματοδοτήσεις. 

Στην εκδήλωση, χαιρετισμό απηύθυνε 

και ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, 

Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου. Ο Αντι-

πρύτανης αναφέρθηκε στην πρόσφατη 

απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, 

η οποία αναφέρεται στο νομικό πλαί-

σιο που θα επιτρέπει τη χρησιμοποίηση 

των αποτελεσμάτων της επιστημονικής 

έρευνας και καινοτομίας, που προκύ-

πτουν μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια, 

στην παραγωγή εμπορεύσιμων προϊό-

ντων και υπηρεσιών, προς όφελος της 

οικονομίας και της κοινωνίας του τό-

που. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική 

απόφαση, σημείωσε, η οποία καθιστά 

τα δημόσια πανεπιστήμια ακόμη πιο 

σύγχρονα, τοποθετώντας τα κοντύτερα 

στον παραγωγικό ιστό, δημιουργώντας 

νέες θέσεις εργασίας και τονώνοντας 

την οικονομία. Ουσιαστικά, πρόσθεσε, 

ακολουθούμε παραδείγματα χωρών, οι 

οποίες έχουν προοδεύσει στη βάση τέ-

τοιων πολιτικών. 

 

Ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα στους 

φοιτητές και τον κ. Πισσαρίδη, ο οποίος 

ερωτήθηκε μεταξύ άλλων για το πώς 

του απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονο-

μίας, και κατά πόσον υπήρχαν στιγμές 

στην εκπαιδευτική του πορεία κατά τις 

οποίες απογοητεύθηκε και σκέφτονταν 

να μην συνεχίσει περαιτέρω. Το μήνυ-

μα που πέρασε ο κ. Πισσαρίδης ήταν 

ότι ποτέ δεν το έβαλε κάτω και σε δύο 

περιπτώσεις που δεν κατάφερε να επι-

τύχει αρχικά τον στόχο του, πείσμωσε 

και τελικά τα κατάφερε. 

Οι νέοι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να 

γνωριστούν και να συζητήσουν μεταξύ 

τους, να ξεναγηθούν στις εγκαταστά-

σεις της Πανεπιστημιούπολης από το 

προσωπικό της Υπηρεσίας Σπουδών 

και Φοιτητικής Μέριμνας και ομάδα εθε-

λοντών φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και να ενημερωθούν κατ’ ιδίαν 

από ακαδημαϊκούς για τον κλάδο σπου-

δών που τους ενδιαφέρει. 

Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές  
συναντούν τον Δρα Χριστόφορο Πισσαρίδη

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 56o, Νοέμβριος 2017 21



Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ένωσε τις δυνάμεις του με το Δήμο 

Λευκωσίας (ο οποίος ηγείται της κοινοπραξίας), το Τεχνολο-

γικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου, με την συμβολή δύο διεθνούς κύρους ερευνητικών συ-

νεργατών, του University College London του Λονδίνου (UCL) 

του Ηνωμένου Βασιλείου, και του Ινστιτούτου Max Planck της 

Γερμανίας, προκειμένου να δημιουργήσουν στην καρδιά της 

πόλης, εντός των τειχών της Λευκωσίας, το Κέντρο Αριστεί-

ας για την Έρευνα και την Καινοτομία, με την επωνυμία “RISE 

– Research Centre on Interactive Media, Smart Systems and 

Emerging Technologies”. Επιστημονικός συντονιστής του Κέ-

ντρου ορίσθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου, Γιώργος Χρυσάνθου. Η χρηματοδότηση του έργου 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ανέλθει στα €15 εκατομμύ-

ρια, ποσό το οποίο αναμένεται να ανέλθει συνολικά στα €50 

εκατομμύρια με την αρωγή του Κράτους και την συμμετοχή 

των μελών της κοινοπραξίας.

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κων-

σταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε ότι το RISE, συμπληρώνει 

τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου 

Κύπρου αλλά και της πόλης της Λευκωσίας για τη δημιουρ-

γία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στην καρδιά της πόλης, 

παρέχοντας μια σταθερή επιστημονική βάση η οποία θα εν-

θαρρύνει τις νέες τεχνολογίες και τις επιχειρήσεις. «Ένας από 

τους πιο σημαντικούς στόχους είναι και η αλλαγή της κουλτού-

ρας στους νέους. Ο αναλφαβητισμός στον 21ο αιώνα δεν έχει 

πλέον σχέση με τον γραμματικό αναλφαβητισμό αλλά με τον 

ψηφιακό και ηλεκτρονικό αναλφαβητισμό. Το RISE αποτελεί 

ένα πραγματικό εργαλείο καταπολέμησης του ψηφιακού αναλ-

φαβητισμού. Είμαστε περήφανοι που 6 μήνες μετά την μετα-

τροπή του ΚΟΙΟΣ σε Κέντρο Αριστείας κάτω από την ίδια ευ-

ρωπαϊκή δράση έρχεται το RISE και σε ένα χρόνο θα έρθουν 

και άλλα. Ήδη, σε λίγες μέρες, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα 

ανακοινώσουμε το 14ο ERC, το οποίο αποτελεί ρεκόρ στα ευ-

ρωπαϊκά δεδομένα», συμπλήρωσε ο Πρύτανης. Και συνέχισε, 

«θα το πω και με όρους τουριστικής ανάπτυξης. Το μέγεθος 

αυτού του προγράμματος αντιστοιχεί με την έλευση 30.000 

τουριστών, χωρίς βέβαια να λαμβάνονται υπόψη τα θετικά της 

επόμενης μέρας. Δηλαδή εκπαίδευση στους νέους, ευρεσιτε-

χνίες, νέες επιχειρήσεις, κ.λπ.» Ο Πρύτανης, τέλος, συνεχάρη 

θερμά τον επιστημονικό συντονιστή του έργου, Αναπληρωτή 

Καθηγητή, Γιώργο Χρυσάνθου. 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Χρυσάνθου τόνισε ότι η 

δύναμη του Κέντρου είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι του, που πίστε-

ψαν σε αυτό και δουλεύουν με πάθος και ομαδικότητα, και τό-

νισε: «Το RISE συγκεντρώνει κάτω από την ίδια “ομπρέλα”, μια 

μεγάλη διεπιστημονική ομάδα από καταξιωμένους ερευνητές, 

με διαφορετική εξειδίκευση. Αυτό μας επιτρέπει να δούμε τον 

τομέα των διαδραστικών μέσων ολιστικά και να δώσουμε 

πιο ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες λύσεις, κάτι που δεν 

θα μπορούσε να κάνει ένα τμήμα ή ακόμα και ένα πανεπιστή-

μιο από μόνο του». Το κράτος έχει αποφασίσει, σε ορίζοντα 

15ετίας, να χρηματοδοτεί ισόποσα με την χρηματοδότηση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις προτάσεις που αυτή θα επιλέξει για 

υλοποίηση. Κονδύλια από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα 

αξιοποιηθούν για τη δημιουργία και δραστηριοποίηση του Κέ-

ντρου στα επόμενα 7 περίπου χρόνια. Επιπλέον, η Κυπριακή 

Δημοκρατία θα παράσχει στο Κέντρο συμπληρωματική χρημα-

τοδότηση €15 εκατομμυρίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός 

ανέρχεται στα €50 εκατομμύρια περίπου και συμπεριλαμβάνει 

τους πόρους που θα συνεισφέρουν οι εταίροι της κοινοπρα-

ξίας. 

Το RISE θα φιλοξενηθεί στο κέντρο της Λευκωσίας, καθώς 

εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου για Ολοκληρωμένη 

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη με την υλοποίηση ενός συστήμα-

τος καινοτομίας και δημιουργικότητας, με πυρήνα την κεντρι-

κή περιοχή της πόλης. Στην ίδια περιοχή, με χρηματοδότηση 

των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, θα δημιουργηθεί, επίσης, 

η συνοικία δημιουργικών επιχειρήσεων με στόχο τη στήριξη 

της κοινότητας νεοφυών επιχειρήσεων. Η περιοχή συνορεύει 

με την νεκρή ζώνη, που διαιρεί την πόλη μας και το ιστορικό 

της κέντρο. Ευελπιστούμε στο πλαίσιο της συνεργασίας του 

Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου Λευκωσίας που στόχο έχει την 

αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης, να καταρτιστεί σχέδιο 

για δημιουργία παρόμοιας συνοικίας στα κατεχόμενα.

Το ερευνητικό Κέντρο θα είναι ανοικτό σε όλες τις κοινότη-

τες της Κύπρου συμπεριλαμβανόμενων των Τουρκοκυπρίων 

συμπατριωτών μας που θα μπορούν να επωφεληθούν από τη 

δραστηριότητα του.

Για την υλοποίηση του Έργου στην ομάδα εκ μέρους του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου συμμετέχουν οι πιο κάτω ακαδημαϊκοί: 

Αναπληρωτής Καθηγητής Μάριος Αβρααμίδης - Τμήμα Ψυχο-

λογίας

Καθηγητής Χρίστος Σχίζας – Τμήμα Πληροφορικής 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Παττίχης - Τμήμα Πληροφορικής

Καθηγητής Ανδρέας Πιτσιλλίδης - Τμήμα Πληροφορικής

Επίκουρος Καθηγητής Βάσος Βασιλείου - Τμήμα Πληροφορι-

κής

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δήμος Λευκωσίας 
ενώνουν δυνάμεις με τα δημόσια πανεπιστήμια 
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Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοίνωσε τη 

συμμετοχή της σε ένα μείζονος σημασί-

ας ερευνητικό έργο με ευρωπαϊκή χρη-

ματοδότηση. Στόχος είναι η δημιουργία 

ερευνητικού κέντρου αριστείας για τη 

μελέτη και την προώθηση της αρχαιο-

λογίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς 

της Ανατολικής Μεσογείου, με έδρα την 

Κύπρο. 

Το έργο, τιτλοφορείται “Eastern 

Mediterranean Science and Technology 

Centre of Excellence for Archaeology 

and Cultural Heritage” (MedSTACH), 

με ήδη εγκεκριμένη χρηματοδότηση 

ύψους €400.000, από το Πρόγραμ-

μα “Teaming for Excellence”, από το 

πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για Έρευνα και Καινοτομία Ορίζοντας 

2020. Το κονδύλι αυτό θα χρησιμο-

ποιηθεί, στην πρώτη φάση του προ-

γράμματος, για τη σύνταξη επιχειρημα-

τικής πρότασης η οποία θα αφορά τη 

δημιουργία του Ερευνητικού Κέντρου 

Αριστείας. Στη δεύτερη φάση του προ-

γράμματος, η εν λόγω επιχειρηματική 

πρόταση θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση διεκδικώντας χρηματοδότηση 

ύψους €15 εκ. για περίοδο 5 έως 7 έτη, 

με δυνατότητα επιπρόσθετης ισόποσης 

χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους 

σε βάθος 15 ετών.

Στο έργο αυτό η ομάδα της Ερευνητικής 

Μονάδας Αρχαιολογίας θα συνεργαστεί 

με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τε-

χνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 

το οποίο έχει το συντονιστικό ρόλο, το 

Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και τον 

Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Την 

κοινοπραξία των δύο δημόσιων Πανε-

πιστημίων και των αρμόδιων κυβερνητι-

κών αρχών της Κύπρου, συμπληρώνουν 

το Εργαστήριο Γεωφυσικής, Δορυφορι-

κής Τηλεπισκόπισης και Αρχαιοπερι-

βάλλοντος του Ιδρύματος Τεχνολογίας 

και Έρευνας της Ελλάδας (ΙΤΕ) και το 

Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του University 

College London (UCL) της Αγγλίας, δύο 

διεθνούς εμβέλειας ερευνητικά κέντρα, 

τα οποία υποστηρίζουν με την εμπειρο-

γνωμοσύνη τους την όλη προσπάθεια.. 

 Σκοπός της κοινοπραξίας είναι η δημι-

ουργία του κατάλληλου επιστημονικού 

και τεχνολογικού περιβάλλοντος που 

θα διευκολύνει την διεξαγωγή έρευ-

νας αιχμής στην αρχαιολογία και την 

πολιτιστική κληρονομιά στην Κύπρο και 

την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου. Σε αυτή την κατεύθυνση, 

θα ενισχυθούν οι τοπικές νησίδες επι-

στημονικής και τεχνολογικής εμπειρο-

γνωμοσύνης, το δυναμικό καινοτομίας, 

καθώς και οι συνέργειες μεταξύ συνα-

φών κλάδων της επιστήμης, της μηχα-

νικής και των σύγχρονων τεχνολογιών. 

Η αποστολή του Κέντρου είναι πλήρως 

ευθυγραμμισμένη με τη Στρατηγική Έξυ-

πνης Εξειδίκευσης της Κύπρου, καθώς 

ανταποκρίνεται στην ανάγκη μελέτης, 

προστασίας, προώθησης και αξιοποί-

ησης του μοναδικού αρχαιολογικού 

πλούτου της Κύπρου, καθώς και της 

ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών (θε-

ματικού) τουρισμού βασισμένων στην 

πολιτιστική κληρονομιά. To MedSTACH, 

μια πρωτοφανούς εμβέλειας σύμπραξη 

στην Κύπρο για την αρχαιολογία και την 

πολιτιστική κληρονομιά, αναμένεται να 

προάγει δυναμικά την αριστεία σε συ-

ναφείς τομείς έρευνας και τεχνολογίας 

και να ενδυναμώσει το ρόλο της Κύ-

πρου ως πόλο έλξης επιστημόνων και 

ερευνητών από την ευρύτερη περιοχή 

της Ανατολικής Μεσογείου και από όλο 

τον κόσμο, προωθώντας παράλληλα με 

βιώσιμο τρόπο την έξυπνη εξειδίκευση 

και τη δημιουργία νέων θέσεων εργα-

σίας.

Ιστοσελίδα: www.medstach.eu 

Δημιουργία ερευνητικού κέντρου αριστείας για τη 
μελέτη και την προώθηση της αρχαιολογίας και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανατολικής Μεσογείου
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Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ) του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου εξασφάλισε χρηματοδότηση US$100.000 για 

πιλοτικό πρόγραμμα προ-κλινικής έρευνας σε ποντίκια με το 

σύνδρομο Alport. Πρόκειται για το πρώτο ζωικό μοντέλο του 

είδους του, το οποίο δημιούργησαν και μελετούν οι ερευνητές 

του Κέντρου, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Κωνσταντίνου 

Δέλτα. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το κοινό πρόγραμμα 

των οργανισμών Alport Syndrome Foundation (ASF, USA) και 

The Kidney Foundation of Canada καθώς και της οικογένει-

ας Pedersen, που χρηματοδοτούν, μετά από διαγωνισμό που 

αφορά κυρίως προσπάθειες για τη θεραπεία της νόσου, μόνον 

ένα ή δύο προγράμματα από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. 

Το σύνδρομο Alport είναι μία σπάνια κληρονομική πάθηση 

των νεφρών όπου οι ασθενείς καταλήγουν στην ανάγκη αι-

μοκάθαρσης ή μεταμόσχευσης νεφρού, συνήθως μέχρι την 

ηλικία των 30 ετών. Μια παραλλαγή του συνδρόμου Alport, 

γνωστή ως νεφροπάθεια λεπτής βασικής μεμβράνης (ΝΛΒΜ) 

είναι πολύ πιο συχνή. Στον κυπριακό πληθυσμό έχουμε βεβα-

ρημένη γονιδιακή δεξαμενή, όπως φαίνεται από τις έρευνες 

του ΚΕΜΙ κατά τα προηγούμενα έτη, οι οποίες έδειξαν ότι πο-

σοστό μέχρι και 30% των ασθενών αναπτύσσουν νεφροπά-

θεια τελικού σταδίου πριν την ηλικία των 70 ετών. Η ερευνη-

τική ομάδα του ΚΕΜΙ σε συνεργασία με όλους τους Κύπριους 

νεφρολόγους με την συμμετοχή νεφρολόγων από την Ελλάδα 

και κλινικό υπεύθυνο το Δρα Α. Πιερίδη, έχουν δημοσιεύσει 

πολλές εργασίες σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις. 

Τα αποτελέσματα των ερευνών τους, έχουν παρουσιασθεί 

σε δεκάδες συνέδρια και πανεπιστήμια της Ευρώπης και της 

Αμερικής. Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας παρουσίασε τα 

τελευταία ευρήματα της ομάδας του στο Διεθνές Συνέδριο για 

το Σύνδρομο Alport στη Γλασκώβη, στις 4-6 Σεπτεμβρίου.

Η πρόσφατη χρηματοδότηση για την πιλοτική προ-κλινική 

έρευνα σε ποντίκια με το σύνδρομο Alport, αφορά ειδικότερα 

τη χορήγηση μικρών χημικών μορίων τα οποία έχουν τη δυνα-

τότητα να βοηθούν στην καλύτερη τρισδιάστατη διαμόρφωση 

των μορίων κολλαγόνου, τα οποία κληρονομούνται από τους 

ασθενείς σε μεταλλαγμένη μορφή. Η υπόθεση των ερευνη-

τών είναι ότι η βελτιωμένη εκδοχή των μεταλλαγμένων μορί-

ων κολλαγόνου μπορεί να μην είναι απόλυτα φυσιολογική και 

ιδανική για πλήρη θεραπεία, αλλά ίσως διορθώσει τη δομή της 

βασικής μεμβράνης του σπειράματος του νεφρού, με χρήσιμο 

αποτέλεσμα τη σημαντική παράταση της νεφρικής λειτουργί-

ας, ίσως και για μερικά χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό το ότι 

οι φαρμακευτικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν, PBA και 

TUDCA, είναι ήδη εγκεκριμένες από τον Αμερικανικό Οργανι-

σμό Φαρμάκων (FDA), ως φάρμακα για χρήση σε ανθρώπους 

που έχουν άλλες ασθένειες. Οποιαδήποτε θετικά αποτελέ-

σματα στην προ-κλινική μελέτη, θα επιτρέψει την ευκολότε-

ρη εφαρμογή τους σε κλινικές δοκιμασίες σε ανθρώπους. Η 

μελέτη αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του έτους και 

κύριοι ερευνητές στο ΚΕΜΙ θα είναι ο Δρ Χριστόφορος Οδι-

άτης διδάκτωρ του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου με μακρόχρονη εμπειρία στις έρευνες με 

ποντίκια, και ο μεταπτυχιακός φοιτητής Παύλος Ιωάννου. 

Σχετικό με την ίδια νόσο, άλλο ερευνητικό πρόγραμμα στο 

ΚΕΜΙ αφορά στην ανίχνευση επιπρόσθετων γενετικών παρα-

γόντων που ευθύνονται για το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό 

των ασθενών που κληρονομούν την ΝΛΒΜ καταλήγουν με 

σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια σε προχωρημένες ηλικίες. Με 

χρηματοδότηση €300.000 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Νεφρολογίας (ERA-EDTA) και σε συνεργασία με το εργαστή-

ριο γενωμικής του ερευνητικού κέντρου CRS4 στη Σαρδηνία, η 

ομάδα του ΚΕΜΙ προχώρησε στην ολιστική γενετική ανάλυση 

(whole exome sequencing) 260 ασθενών. Τα αποτελέσματα 

βρίσκονται υπό μελέτη σε συνεργασία με στενούς συνεργά-

τες, ειδικούς στη βιοπληροφορική, ενώ τα πρώτα συμπερά-

σματα αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Το ΚΕΜΙ διαθέτει το μοναδικό εργαστήριο στην Κύπρο που 

προσφέρει διαγνωστικές υπηρεσίες μοριακής ιατρικής και 

Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ) του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου εξασφάλισε χρηματοδότηση US$100.000 για 

πιλοτικό πρόγραμμα προ-κλινικής έρευνας σε ποντίκια με το 

σύνδρομο Alport. Πρόκειται για το πρώτο ζωικό μοντέλο του 

είδους του, το οποίο δημιούργησαν και μελετούν οι ερευνητές 

του Κέντρου, υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Κωνσταντίνου 

Δέλτα. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το κοινό πρόγραμμα 

των οργανισμών Alport Syndrome Foundation (ASF, USA) και 

The Kidney Foundation of Canada καθώς και της οικογένει-

ας Pedersen, που χρηματοδοτούν, μετά από διαγωνισμό που 

αφορά κυρίως προσπάθειες για τη θεραπεία της νόσου, μόνον 

ένα ή δύο προγράμματα από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο. 

Το σύνδρομο Alport είναι μία σπάνια κληρονομική πάθηση 

των νεφρών όπου οι ασθενείς καταλήγουν στην ανάγκη αι-

μοκάθαρσης ή μεταμόσχευσης νεφρού, συνήθως μέχρι την 

ηλικία των 30 ετών. Μια παραλλαγή του συνδρόμου Alport, 

γνωστή ως νεφροπάθεια λεπτής βασικής μεμβράνης (ΝΛΒΜ) 

είναι πολύ πιο συχνή. Στον κυπριακό πληθυσμό έχουμε βεβα-

ρημένη γονιδιακή δεξαμενή, όπως φαίνεται από τις έρευνες 

του ΚΕΜΙ κατά τα προηγούμενα έτη, οι οποίες έδειξαν ότι πο-

σοστό μέχρι και 30% των ασθενών αναπτύσσουν νεφροπά-

θεια τελικού σταδίου πριν την ηλικία των 70 ετών. Η ερευνη-

τική ομάδα του ΚΕΜΙ σε συνεργασία με όλους τους Κύπριους 

νεφρολόγους με την συμμετοχή νεφρολόγων από την Ελλάδα 

και κλινικό υπεύθυνο το Δρα Α. Πιερίδη, έχουν δημοσιεύσει 

πολλές εργασίες σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις. 

Τα αποτελέσματα των ερευνών τους, έχουν παρουσιασθεί 

σε δεκάδες συνέδρια και πανεπιστήμια της Ευρώπης και της 

Αμερικής. Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας παρουσίασε τα 

τελευταία ευρήματα της ομάδας του στο Διεθνές Συνέδριο για 

το Σύνδρομο Alport στη Γλασκώβη, στις 4-6 Σεπτεμβρίου.

Η πρόσφατη χρηματοδότηση για την πιλοτική προ-κλινική 

έρευνα σε ποντίκια με το σύνδρομο Alport, αφορά ειδικότερα 

τη χορήγηση μικρών χημικών μορίων τα οποία έχουν τη δυνα-

τότητα να βοηθούν στην καλύτερη τρισδιάστατη διαμόρφωση 

των μορίων κολλαγόνου, τα οποία κληρονομούνται από τους 

ασθενείς σε μεταλλαγμένη μορφή. Η υπόθεση των ερευνη-

τών είναι ότι η βελτιωμένη εκδοχή των μεταλλαγμένων μορί-

ων κολλαγόνου μπορεί να μην είναι απόλυτα φυσιολογική και 

ιδανική για πλήρη θεραπεία, αλλά ίσως διορθώσει τη δομή της 

βασικής μεμβράνης του σπειράματος του νεφρού, με χρήσιμο 

αποτέλεσμα τη σημαντική παράταση της νεφρικής λειτουργί-

ας, ίσως και για μερικά χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό το ότι 

οι φαρμακευτικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν, PBA και 

TUDCA, είναι ήδη εγκεκριμένες από τον Αμερικανικό Οργανι-

σμό Φαρμάκων (FDA), ως φάρμακα για χρήση σε ανθρώπους 

που έχουν άλλες ασθένειες. Οποιαδήποτε θετικά αποτελέ-

σματα στην προ-κλινική μελέτη, θα επιτρέψει την ευκολότε-

ρη εφαρμογή τους σε κλινικές δοκιμασίες σε ανθρώπους. Η 

μελέτη αναμένεται να ξεκινήσει προς το τέλος του έτους και 

κύριοι ερευνητές στο ΚΕΜΙ θα είναι ο Δρ Χριστόφορος Οδι-

άτης διδάκτωρ του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου με μακρόχρονη εμπειρία στις έρευνες με 

ποντίκια, και ο μεταπτυχιακός φοιτητής Παύλος Ιωάννου. 

Σχετικό με την ίδια νόσο, άλλο ερευνητικό πρόγραμμα στο 

ΚΕΜΙ αφορά στην ανίχνευση επιπρόσθετων γενετικών παρα-

γόντων που ευθύνονται για το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό 

των ασθενών που κληρονομούν την ΝΛΒΜ καταλήγουν με 

σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια σε προχωρημένες ηλικίες. Με 

χρηματοδότηση €300.000 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Νεφρολογίας (ERA-EDTA) και σε συνεργασία με το εργαστή-

ριο γενωμικής του ερευνητικού κέντρου CRS4 στη Σαρδηνία, η 

ομάδα του ΚΕΜΙ προχώρησε στην ολιστική γενετική ανάλυση 

(whole exome sequencing) 260 ασθενών. Τα αποτελέσματα 

βρίσκονται υπό μελέτη σε συνεργασία με στενούς συνεργά-

τες, ειδικούς στη βιοπληροφορική, ενώ τα πρώτα συμπερά-

σματα αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Το ΚΕΜΙ διαθέτει το μοναδικό εργαστήριο στην Κύπρο που 

προσφέρει διαγνωστικές υπηρεσίες μοριακής ιατρικής και 

Πιλοτική προ-κλινική έρευνα σε ποντίκια  
με το σύνδρομο Alport
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εναρ-

κτήρια συνάντηση για το ευρωπαϊκό 

έργο TrACE (Transport Analytics Centre 

of Excellence) με σκοπό τη δημιουργία 

Κέντρου Αριστείας για έρευνα και και-

νοτομία, με αντικείμενο τις συγκοινω-

νίες και τις μεταφορές. H συνάντηση 

έλαβε χώρα στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 

2017 στη Λευκωσία, ενώ στις 6 Σε-

πτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ειδικό 

εργαστήρι με τη συμμετοχή υποστηρι-

κτικών φορέων, τόσο από το δημόσιο 

όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Εταίροι 

της κοινοπραξίας του έργου είναι: το 

Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών 

και Έργων, μέσω του Τμήματος Δημο-

σίων Έργων (συντονιστής του έργου), 

το Institute for Transport Studies (ITS) 

- University of Leeds (UK), το Institute 

of Transportation Systems (DLR) 

(Berlin-Germany), το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου (με το Τμήμα Πολιτικών Μηχα-

νικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και 

Καινοτομία (ΚΟΙΟΣ) και το CIIM (Cyprus 

International Institute of Management). 

Το TrACE στοχεύει κυρίως στο να προ-

ωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και 

την επιχειρηματικότητα σε τομείς όπως: 

ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός και οι 

σχετικές πολιτικές, η βιώσιμη κινητικό-

τητα, τα ευφυή συστήματα μεταφορών, 

οι πράσινες και βιώσιμες μεταφορές, 

οι θαλάσσιες μεταφορές και η γαλάζια 

ανάπτυξη. Οι προαναφερθέντες τομείς 

συνδέονται άρρηκτα με την κοινωνία και 

με βασικές πτυχές της όπως η οικονο-

μία, το περιβάλλον, ο τουρισμός καθώς 

και η ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Το έργο ΤrACE επιλέγηκε ανάμεσα σε 

30 προτάσεις που προκρίθηκαν, από 

τις συνολικά 208 προτάσεις που υπο-

βλήθηκαν από 13 χώρες της Ευρώπης, 

κατά την Φάση Ι του προγράμματος Ορί-

ζοντας 2020, WIDESPREAD-04-2017: 

Teaming. Η Φάση Ι αφορά σε χρημα-

τοδότηση ύψους περίπου €400.000 

για ένα χρόνο, με σκοπό την εκπόνηση 

του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business 

Plan), για τη δημιουργία του Κέντρου 

Αριστείας. Οι επιτυχημένες προτάσεις 

που θα προκριθούν στην φάση ΙΙ (ποσο-

στό επιτυχίας περίπου 20%) θα τύχουν 

χρηματοδότησης ποσού €15 εκ. για 

5 έως 7 χρόνια, για τη δημιουργία και 

λειτουργία των νέων Κέντρων Αριστεί-

ας. Ειδικά για τις Κυπριακές προτάσεις, 

αναμένεται επίσης, αντίστοιχη επιπλέον 

χρηματοδότηση, εκ μέρους της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας.

Στο ευρωπαϊκό έργο TrACE  
συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πιλοτική προ-κλινική έρευνα σε ποντίκια με το 
σύνδρομο Alport

αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα με έμφαση τις κληρονο-

μικές νεφροπάθειες. Κατά την τελευταία διετία το Κέντρο εξα-

σφάλισε χρηματοδότηση, πέραν του ενός εκατομμυρίου ευρώ, 

για προώθηση των στόχων του, ενώ αποτελεί κέντρο αναφο-

ράς για την Κύπρο και την Ελλάδα προσφέροντας υπηρεσίες 

που περιλαμβάνουν την έγκαιρη και ορθή γενετική διάγνωση 

καθώς και γενετική πληροφόρηση και συμβουλές προς τους 

ενδιαφερόμενους ασθενείς και συγγενείς τους. Οι πρόσφα-

τες χρηματοδοτήσεις του ΚΕΜΙ προέρχονται από διάφορους 

ευρωπαϊκούς οργανισμούς (Ορίζοντας 2020, ERASMUS+, 

κ.α.) καθώς και από το Broad Institute of MIT and Harvard των 

ΗΠΑ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το ΚΕΜΙ διαθέτει μια μοναδι-

κή, για τα Κυπριακά δεδομένα, Βιοτράπεζα που αποτελεί μία 

εξαιρετικά χρήσιμη υποδομή, διαθέσιμη σε όλους τους ερευ-

νητές. Η Βιοτράπεζα διαθέτει, μεταξύ των άλλων, μοναδικό 

αρχείο ασθενών για την Κυστική Μυελική Νόσο των Νεφρών 

που εμφανίζει υψηλή συχνότητα στην Πάφο. Οι ερευνητές του 

ΚΕΜΙ Δρ Χ. Σταύρου και Δρ Γ. Παπαγρηγορίου, σε συνεργα-

σία με ερευνητές του Harvard University στο Broad Institute 

και το Wake Forest University School of Medicine, των ΗΠΑ, 

εξασφάλισαν χρηματοδότηση €199.000 σε πρώτη φάση, για 

την προώθηση των σχετικών ερευνών. Συγκεκριμένα, θα συ-

νεχισθεί η ενίσχυση του αρχείου της Βιοτράπεζας και η προ-

ετοιμασία για ενδεχόμενη κλινική δοκιμή νέου φαρμάκου σε 

ασθενείς με την πιο πάνω νόσο, ενώ ξεκίνησε η διερεύνηση 

για εντοπισμό πρώιμων βιοδεικτών σε ούρα ασθενών. Η επι-

τυχία αυτή κυρίως οφείλεται στο ότι το ΚΕΜΙ διαθέτει ίσως τη 

μεγαλύτερη και καλύτερα μελετημένη ομάδα ασθενών παγκο-

σμίως.
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της Μαρίζας Λαμπίρη, Συντονίστριας του Τομέα Προώθησης 

και Προβολής

1. Σπουδάσατε στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και 

Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και μετά 

ακολουθήσατε διδακτορικές σπουδές, σωστά; 

Παρακαλώ σημειώστε επιγραμματικά τα πτυχία και τα έτη 

αποφοίτησης.

Μετά την ολοκλήρωση των προπτυχιακών μου σπουδών στο 

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας με κατεύθυνση 

στις Κλασικές Σπουδές (2003-2007), μετέβηκα στο Πανεπι-

στήμιο της Οξφόρδης για μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχαία 

ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία (MSt in Greek and/or Latin 

Languages and Literature, 2007-2008). Η συνεργασία και η 

ανταλλαγή απόψεων με τον επόπτη καθηγητή μου, τον Regius 

Professor αρχαίων ελληνικών και διακεκριμένο πλουταρχι-

στή, Christopher Pelling, ήταν πηγή έμπνευσης για μένα. Η 

μεταπτυχιακή μου εργασία προτάθηκε για δημοσίευση, απο-

φοίτησα με άριστα (Distinction) και έτσι η ιδέα για διδακτο-

ρικές σπουδές ήρθε πολύ ομαλά. Παρέμεινα στην Οξφόρδη 

υπό την επίβλεψη του Καθ. Pelling και κατέθεσα την διδακτο-

ρική μου διατριβή μετά από τρία δημιουργικά χρόνια (DPhil in 

Classical Languages and Literature, 2008-2011). Η διατριβή 

μου αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη των φορέων 

αγωγής και γενικότερα της έννοιας της ηθικής διαπαιδαγώ-

γησης στο έργο του Πλουτάρχου, λαμβάνοντας υπόψη τόσο 

τις βιογραφίες όσο και τα λεγόμενα Ηθικά, μια συλλογή πε-

ρίπου 78 σωζόμενων κειμένων ποικίλης θεματικής. Κατά τη 

διάρκεια των διδακτορικών μου σπουδών έλαβα υποτροφίες 

από το Ίδρυμα Αλέξανδρου Ωνάση και το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέ-

ντη. Αμέσως μετά δίδαξα στο τμήμα Κλασικών Σπουδών και 

Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Επισκέπτρια Λέ-

κτορας για δύο εξάμηνα (2012) και το επόμενο έτος διετέλε-

σα μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 

Βρυξελλών (Université libre de Bruxelles, 2013). Το 2014 

εκλέχτηκα Λέκτορας Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο 

της Γλασκώβης, όπου βρίσκομαι μέχρι και σήμερα. 

2. Πώς ήταν η εμπειρία σας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;

Πιστεύω ότι ως προπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου έλαβα τις καλύτερες δυνατές βάσεις για τη μετέπει-

τα ακαδημαϊκή μου πορεία. Θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως 

στα μικρά τμήματα στο πλαίσιο των οποίων διδασκόμασταν 

αρχαία ελληνικά, λατινικά και βυζαντινά κείμενα, καθώς επί-

σης και στην ολιστική προσέγγιση κατά τη μελέτη των κλασι-

κών έργων, η οποία περιλάμβανε τόσο γραμματικοσυντακτική 

ανάλυση όσο και πραγματολογική ερμηνεία. Σημαντική ήταν 

επίσης και η στενή επαφή που είχαμε με τους διδάσκοντες κυ-

ρίως στις ώρες γραφείου και η καθοδήγηση που λάβαμε στο 

τρίτο και τέταρτο έτος σπουδών όσον αφορά τη μεθοδολογία 

της έρευνας και τη συγγραφή ερευνητικών εργασιών. Αυτά 

υπήρξαν απαραίτητα εχέγγυα σε μεταπτυχιακό και διδακτορι-

κό επίπεδο.

3. Επιλέξατε να αφοσιωθείτε στην αρχαία ελληνική 

λογοτεχνία. Πώς ξεκίνησε το ταξίδι σας στην αρχαία 

γραμματεία και τι πυροδότησε το ενδιαφέρον σας για τον 

Πλούταρχο και γενικά τους συγγραφείς του 1ου και 2ου 

αιώνα μ.Χ.; 

Mε πάτε χρόνια πίσω, γιατί το ταξίδι μου στην αρχαία ελληνι-

κή γραμματεία ξεκίνησε από τα πρώτα μαθητικά μου χρόνια 

στο γυμνάσιο, στο πλαίσιο του μαθήματος των αρχαίων ελλη-

νικών. Ο φιλόλογός μου τότε ήταν γεμάτος πάθος και αγάπη 

για τη γλώσσα και την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και μας 

δίδασκε την Οδύσσεια του Ομήρου με τόσο ενθουσιασμό που 

θυμάμαι όλη η τάξη συμμετείχε ενεργά στη συζήτηση. Τον ίδιο 

ενθουσιασμό προσπαθώ να μεταδώσω και εγώ στους δικούς 

μου φοιτητές στη Γλασκώβη όταν διδάσκω τα Ομηρικά έπη. 

Οι συγγραφείς του πρώτου και δεύτερου μεταχριστιανικού αι-

ώνα ήλκησαν το ενδιαφέρον μου πολύ αργότερα, στα πρώτα 

έτη των προπτυχιακών μου σπουδών, όταν διαβάζοντας τη 

γραμματολογία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και άλλες 

δημοσιεύσεις, διαπίστωνα ότι δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς, 

τουλάχιστον όχι σε τέτοιο βαθμό όσο οι συγγραφείς της αρ-

χαϊκής ή της κλασικής περιόδου. Επίσης, με ενδιέφερε πάρα 

πολύ η πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας σε με-

ταγενέστερους αιώνες και στα κείμενα της αυτοκρατορικής 

περιόδου έβρισκα πλούσιο υλικό σχετικά με την αναβίωση 

συγκεκριμένων λογοτεχνικών ειδών και μοτίβων. Για παρά-

δειγμα, στον Πλούταρχο μελετώ τη χρήση κωμικών στοιχεί-

ων από την κλασική και την ελληνιστική εποχή (επί τη βάσει 

των κωμωδιών του Αριστοφάνη και του Μενάνδρου) και την 

Συνέντευξη της Δρος Σοφίας Ξενοφώντος 
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δημιουργική εμπλοκή με την ιστοριογραφική παράδοση (π.χ. 

Πολύβιος, Τίτος Λίβιος και Βαλέριος Μάξιμος). Όλα αυτά 

εγείρουν βεβαίως και ζητήματα διακειμενικότητας (δηλαδή 

σχέσης ανάμεσα στα κείμενα), στην οποία οι συγγραφείς της 

αυτοκρατορικής περιόδου επίσης αρέσκονται. H εποχή του 

Πλουτάρχου είναι γνωστή και ως Δευτέρα Σοφιστική και είναι 

μια περίοδος πειραματισμού και εκλεκτικισμού με εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσες φυσιογνωμίες, όπως είναι ο επιφανής ιατρός 

και φιλόσοφος Γαληνός, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του 

νέου μου βιβλίου. 

4. Πώς αντιμετωπίζει το διεθνές ακροατήριό σας στο 

Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης τις θεωρίες των αρχαίων 

Ελλήνων;

Αυτή είναι μια ερώτηση που λαμβάνω πολύ συχνά από συ-

μπατριώτες μας. Η απάντηση είναι «με πολύ σεβασμό και σο-

βαρότητα». Στον ακαδημαϊκό κόσμο ερευνητών και φοιτητών 

με τον οποίο έχω άμεση επαφή η φιλοσοφία, ιστορία και λο-

γοτεχνία των αρχαίων Ελλήνων θεωρείται βασικός πυρήνας 

κατανόησης του σύγχρονου Ευρωπαϊκού πολιτισμού και κε-

ντρικός άξονας για σπουδές και έρευνα στη Μεγάλη Βρετανία 

για όσους επιλέξουν να ακολουθήσουν τις λεγόμενες ανθρω-

πιστικές επιστήμες. Oι φοιτητές μας από κάθε γωνιά του πλα-

νήτη ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την αρχαιοελ-

ληνική ιστορία και λογοτεχνία και πολλές είναι οι φορές που 

ακόμα και συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων (γιατροί, πολιτικοί 

επιστήμονες, κλινικοί ψυχολόγοι κ.α.) θέλουν να εμπλουτί-

σουν τις γνώσεις τους για την αρχαία Ελλάδα.

5. Ο Πλούταρχος ήταν βιογράφος, ιστορικός, 

δοκιμιογράφος, φιλόσοφος, ιερέας και ενδεχομένως 

πολλά ακόμα. Τι πιστεύετε ότι έχει να μας διδάξει μια τέτοια 

προσωπικότητα σήμερα;

Ο Πλούταρχος είχε επίσης άμεση εμπλοκή στα πολιτικά πράγ-

ματα της τοπικής κοινωνίας της Χαιρώνειας στη Βοιωτία, από 

όπου και κατάγεται, και σύμφωνα με κάποιες πηγές έλαβε 

μέρος σε αντιπροσωπείες στη Ρώμη όπου εκπροσωπούσε 

τους συμπολίτες τους, κατέχοντας ρόλο πρέσβεως θα λέγαμε 

σήμερα. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι συμμετείχε και στη θρη-

σκευτική ζωή του τόπου, αφού περίπου από το 96 μ.Χ. υπήρξε 

ισόβιος ιερέας του Απόλλωνα στο μαντείο των Δελφών. Επι-

πρόσθετα, θεωρείται ότι διηύθυνε κάποιου είδους σχολή φι-

λοσοφίας στην οποία συνέρρεαν μαθητές από διάφορα μέρη 

της Ελλάδας. Συν τοις άλλοις, ήταν πρότυπο οικογενειάρχη 

(όπως διαφαίνεται μέσα από τα κείμενά του) και διατηρούσε 

ευρύ κύκλο γνωριμιών και διασυνδέσεων με επιφανή πολι-

τικά πρόσωπα που κατείχαν θέσεις κλειδιά στη Ρώμη και τις 

ρωμαϊκές επαρχίες. Επομένως, αντιπροσωπεύει το ιδεώδες 

της πολυπραγμοσύνης υπό την έννοια ότι ανέπτυξε πλούσια 

κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα, και της πολυμάθειας, 

ευρυμάθειας και εγκυκλοπαιδισμού σχεδόν σε όλους τους το-

μείς του επιστητού. Βεβαίως αναρωτιέται κανείς πόσο εφικτή 

είναι η μίμηση ενός τέτοιου προτύπου σήμερα, όμως πιστεύω 

ότι κυρίως από την πρακτική ηθική του Πλουτάρχου μέσα από 

τα λεγόμενα λαϊκοφιλοσοφικά του κείμενα και τις βιογραφίες 

μπορούμε να εμπνευστούμε άμεσα και εμείς. Μας προσφέρει 

πληθώρα χρήσιμων μηχανισμών για το πώς μπορούμε να 

διαχειριστούμε καταστρεπτικά πάθη, π.χ. οργή, θλίψη, εγωκε-

ντρισμό, εμμονή με τιμές και αξιώματα κ.α. Αυτές του οι ιδέες 

και τα λογοτεχνικά, ρητορικά και φιλοσοφικά μέσα με τα οποία 

τις παρουσιάζει στους αναγνώστες του τυχγάνουν εκτενούς 

πραγμάτευσης στη μονογραφία μου που δημοσιεύτηκε πέρυσι 

με τίτλο Ethical Education in Plutarch: Moralising Agents and 

Contexts (Berlin-Boston, 2016). 

6. Τι θα συμβουλεύατε/συστήνατε στους φοιτητές του 

Τμήματος Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας που 

επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα σήμερα;

Πιστεύω ότι για κάθε φοιτητή που έχει συνειδητά αποφασίσει 

να ακολουθήσει ακαδημαϊκή καριέρα είναι πολύ σημαντικό να 

αποκτήσει εμπειρία σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερι-

κού που να ειδικεύονται στις κλασικές σπουδές και να αξι-

οποιήσει την ευκαιρία του να συναναστραφεί με αξιόλογους 

ερευνητές της διεθνούς κοινότητας που καταπιάνονται με τον 

συγγραφέα ή την εποχή που τον ενδιαφέρει. Πέρα από αυτό, 

μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή καριέρα απαιτεί προσωπικές και 

άλλου είδους θυσίες και δεν γνωρίζει ωράρια, αργίες ή διακο-

πές. Κατά τ’ άλλα η δυνατότητα του να προσφέρεις ερευνητικά 

και διδακτικά σε ακαδημαϊκό επίπεδο είναι συναρπαστική και 

ψυχικά επωφελής. 

– Ευχαριστώ πολύ. 

– Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλή-

σω για τα φοιτητικά μου χρόνια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

για τα εχέγγυα που μου έδωσε. 

Η Σοφία Ξενοφώντος είναι Λέκτορας Κλασικών Σπουδών 
στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, University of Glasgow 
και απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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