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Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

ανακοίνωσε ότι για μια ακόμη χρο-

νιά, απόφοιτοι της Σχολής, έχουν εξα-

σφαλίσει πέντε παγκόσμια βραβεία σε 

επαγγελματικές εξετάσεις του ICAEW 

(Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales), οι οποίες διεξή-

χθησαν το Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο 

του 2017. Η Σχολή και το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου συγχαίρουν θερμά τους από-

φοιτους, Ρομπέρτα Κουμέττου, Μαρίνα 

Παπαναστασίου, Νικόλα Χριστοδουλίδη 

και Χαραλαμπία Σκορδή για τις εξαιρετι-

κές επιδόσεις τους στις πιο πάνω εξε-

τάσεις.

Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 2017, 

η απόφοιτη (2016) του Τμήματος Λο-

γιστικής και Χρηματοοικονομικής, Χα-

ραλαμπία Σκορδή, η οποία λαμβάνει 

επαγγελματική κατάρτιση στην εταιρία 

KPMG Limited, εξασφάλισε την πρώτη 

θέση παγκοσμίως και το βραβείο Spicer 

and Pegler στις θεματικές εξετάσεις του 

Financial Accounting and Reporting, 

ανάμεσα σε 1656 υποψήφιους. 

Το Δεκέμβριο του 2017, οι απόφοι-

τες (2017) του Τμήματος Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής, Ρομπέρτα 

Κουμέττου και Μαρίνα Παπαναστα-

σίου, οι οποίες λαμβάνουν επαγ-

γελματική κατάρτιση στην εταιρεία 

PricewaterhouseCoopers Limited, εξα-

σφάλισαν την πρώτη θέση παγκοσμίως 

και το βραβείο Knox Prize στις θεματι-

κές εξετάσεις του Tax Compliance, ανά-

μεσα σε 1,802 υποψήφιους.

Το Δεκέμβριο του 2017 επίσης, οι από-

φοιτοι (2016) του Τμήματος Λογιστι-

κής και Χρηματοοικονομικής, Νικόλας 

Χριστοδουλίδης, ο οποίος λαμβάνει 

επαγγελματική κατάρτιση στην εταιρεία 

Deloitte Ltd και Χαραλαμπία Σκορδή, 

η οποία λαμβάνει επαγγελματική κα-

τάρτιση στην εταιρεία KPMG Limited, 

έχουν εξασφαλίσει από κοινού την έκτη 

θέση παγκοσμίως (Joint Sixth Arthur 

Swinson Place) στις εξετάσεις του ACA 

(Professional Level) για το έτος 2017 

(Professional Annual International 

Order of Merit).

Σημειώνεται ότι από το 2008 μέχρι σή-

μερα, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου έχουν εξασφαλίσει 30 βραβεία σε 

επαγγελματικές εξετάσεις του ICAEW. 

Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του Πανε-

πιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κων-

σταντίνος Χριστοφίδης «είμαστε πολύ 

ικανοποιημένοι από την ακαδημαϊκή και 

επαγγελματική επιτυχία των αποφοίτων 

μας. Οι διεθνείς επιτυχίες τους μας χα-

ροποιούν ιδιαίτερα, αφού αποδεικνύ-

ουν έμπρακτα το υψηλό επίπεδο των 

σπουδών τους και τα εχέγγυα που αυτές 

προσφέρουν για μετεκπαίδευση και πε-

ραιτέρω εξέλιξη». «Στόχος μας είναι να 

συνεχίσουμε να παρέχουμε εκπαίδευση 

υψηλής ποιότητας και να προσαρμοζό-

μαστε στις αλλαγές και στις αυξημένες 

απαιτήσεις στο διεθνή τομέα των επι-

χειρήσεων, ώστε να ακολουθήσουν και 

άλλες παρόμοιες επιτυχίες» κατέληξε ο 

Πρύτανης.
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Χρηματοδότηση από την εταιρεία 

Google, εξασφάλισε το Εργαστήριο 

Διαδικτυακού Υπολογισμού (LInC) του 

Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Πληρο-

φορικής), σε συνεργασία με το Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στην 

Κρήτη για τη διεξαγωγή του ερευνητι-

κού προγράμματος «Check-it». Στόχος 

είναι η αξιολόγηση της ποιότητας των 

πληροφοριών τις οποίες λαμβάνουν οι 

χρήστες του Διαδικτύου διαμέσου των 

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και η 

ανάπτυξη ενός εργαλείου το οποίο θα 

μπορεί να εγκαθίσταται στους πλοη-

γούς ιστοσελίδων (browsers), βοηθώ-

ντας τους χρήστες να αποφασίζουν κατά 

πόσο οι ειδήσεις που εμφανίζονται στα 

κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι έγκυ-

ρες ή ψευδείς. 

Το συγκεκριμένο έργο που χρηματοδο-

τήθηκε μέσω του Digital News Initiative 

Fund (digitalnewsinitiative.com/) και η 

πρωτοβουλία της Google, αποσκοπούν 

στην αντιμετώπιση του προβλήματος 

των ψευδών ειδήσεων (Fake News), 

το οποίο αποτελεί μια από τις σημαντι-

κότερες προκλήσεις στο Διαδίκτυο. Το 

Digital News Initiative Fund της Google, 

λαμβάνει συνολική χρηματοδότηση 

150 εκ. ευρώ, και συνεργάζεται με την 

Google και ευρωπαϊκές δημοσιογραφι-

κές οργανώσεις για τη στήριξη της υψη-

λής ποιότητας δημοσιογραφίας μέσα 

από την τεχνολογία και την καινοτομία. 

Συντονιστές του έργου για το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου είναι ο Καθηγητής 

Μάριος Δικαιάκος και ο Επίκουρος Κα-

θηγητής Γιώργος Πάλλης. Συντονιστής 

του έργου για το Ίδρυμα Τεχνολογίας και 

Έρευνας είναι ο Καθηγητής Ευάγγελος 

Μαρκάτος.

Εντοπίζοντας τις ψευδείς ειδήσεις στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης
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Με βαθύτατη θλίψη το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, η Σχολή Κοινωνικών Επιστη-

μών και Επιστημών της Αγωγής, το Τμή-

μα Επιστημών της Αγωγής και ευρύτερα 

η εκπαιδευτική κοινότητα της Κύπρου 

αποχαιρέτησαν την αείμνηστη Λούλα 

Παπαχριστοφόρου, η οποία απεβίωσε 

την Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018, σε 

ηλικία 83 χρόνων. Η κηδεία της πραγ-

ματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2018 

στον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας 

στον Στρόβολο. 

Η Λούλα Παπαχριστοφόρου γεννήθηκε 

στις 13 Ιανουαρίου 1934 στη Λεμεσό 

από γονείς εκπαιδευτικούς. Αποφοί-

τησε από το Αθηναΐδειο Γυμνάσιο Λε-

μεσού με άριστα το 1951. Έγινε δεκτή 

μετά από εξετάσεις στο Διδασκαλικό 

Κολλέγιο Λευκωσίας, από το οποίο 

πήρε πτυχίο δασκάλας με άριστα και το 

1953 πρωτοδιορίστηκε στο Β’ Δημοτι-

κό Σχολείο Λεμεσού, που ήταν το πρώ-

το σχολείο που λειτούργησε ως Κύκλος 

Α’ και διορίστηκαν σε αυτό δασκάλες 

που μπορούσαν να εφαρμόσουν προο-

δευτικές μεθόδους διδασκαλίας.

Το 1962 κέρδισε υποτροφία για σπου-

δές στην Αγγλία με θέμα την προδη-

μοτική εκπαίδευση μαζί με την αδελφή 

της, Λητώ. Όταν επέστρεψε στην Κύπρο 

προήχθη σε Διευθύντρια. Παράλληλα 

ανέλαβε μαζί με την αδερφή της την 

επιμόρφωση ομάδων δασκάλων της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου για 

να εργαστούν στα πρώτα νηπιαγωγεία 

της Κύπρου. Το 1975 κέρδισε νέα υπο-

τροφία στο Ισραήλ. Για ένα μήνα έλαβε 

μέρος στην ίδρυση και λειτουργία νηπι-

αγωγείου σε υπανάπτυκτη περιοχή της 

Ταϊλάνδης με υποτροφία του Πανεπιστη-

μίου της Ιερουσαλήμ.

Το 1977 διορίστηκε στην Παιδαγωγική 

Ακαδημία Κύπρου και στο Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο για την εκπαίδευση και επι-

μόρφωση των νηπιαγωγών. Το 1979 

μετά από πολλούς αγώνες μπαίνει σε 

εφαρμογή η Α’ φάση του σχεδίου επέ-

κτασης της Προδημοτικής Εκπαίδευσης 

και αρχίζει ένας προσωπικός αγώνας 

της Λούλας και της Λητώς για την οργά-

νωση και την ίδρυση νηπιαγωγείων σε 

250 δήμους και κοινότητες σε ολόκλη-

ρη την Κύπρο. Ανεπιφύλακτα, μπορούν 

να ονομαστούν οι αρχιτέκτονες της 

Προδημοτικής. Ταυτόχρονα ξεκινούν και 

το γράψιμο του Α’ Αναλυτικού προγράμ-

ματος για τα νηπιαγωγεία που κυκλοφό-

ρησε το 1983. Από το 1980, ήταν επι-

θεωρήτρια προδημοτικής εκπαίδευσης 

για 14 χρόνια, μέχρι την αφυπηρέτησή 

της.

Από το 1996 διετέλεσε Πρόεδρος του 

Ιδρύματος «Λητώ Παπαχριστοφόρου» 

που ιδρύθηκε στη μνήμη της αδελφής 

της Λητώς, πρώτης επιθεωρήτριας νη-

πιαγωγείων Κύπρου και πρώτης γυναί-

κας που έγινε Λειτουργός Εκπαίδευσης. 

Το ίδρυμα αυτό είχε σκοπό την ενδυνά-

μωση της Προδημοτικής Εκπαίδευσης 

στην Κύπρο καθώς και την ενίσχυση 

της κατάρτισης και της εκπαίδευσης των 

Νηπιαγωγών δημοσίων, κοινοτικών και 

ιδιωτικών νηπιαγωγείων. Από το 2000 

ήταν μέλος της EECERA (Ευρωπαϊκής 

Ερευνητικής Οργάνωσης για θέματα 

Προδημοτικής Εκπαίδευσης).

Η Λούλα Παπαχριστοφόρου υπήρξε 

δωρήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου 

σε διάφορα έργα του, καθώς και του 

Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Συγκεκριμένα, το 2008 υπεγράφη συμ-

φωνία μεταξύ του ιδρύματος «Λητώ 

Παπαχριστοφόρου» καθώς και του 

Πανεπιστημίου Κύπρου με σκοπό την 

δωρεά ποσού ύψους 50.000 λιρών 

Κύπρου προς ανέγερση του Νηπιαγω-

γείου «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και 

Βρεφοκομικού Σταθμού Πανεπιστημίου 

Κύπρου. H αείμνηστη δώρισε επίσης 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου την οικία 

της στη Λεμεσό, αξίας 220.000 Ευρώ. 

Παράλληλα, συνέβαλε με τη σημαντι-

κή συνεισφορά της στην ενίσχυση των 

βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου 

της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, αποτέλεσε μία εκ των χρημα-

τοδοτών των φοιτητικών βραβείων με 

το βραβείο «Πόπης Παπαχριστοφόρου 

-Κυριακοπούλου» και δώρισε στο Πα-

νεπιστήμιο το ποσό των €30.000 για 

την ανέγερση εργαστηρίου παιδαγωγι-

κής. 

Καθ’ όλη την επαγγελματική της πορεία, 

η Λούλα Παπαχριστοφόρου συνέβα-

λε στην αναβάθμιση της ποιότητας της 

προδημοτικής και πρωτοβάθμιας εκ-

παίδευσης της Κύπρου. Οι δράσεις και 

η αδιάκοπη προσφορά της τόσο στην 

επιμόρφωση των νηπιαγωγών της Κύ-

πρου, όσο και στην αναβάθμιση της 

υλικοτεχνικής υποδομής των εκπαι-

δευτικών ιδρυμάτων του τόπου οδήγη-

σαν στην ανάδειξή της ως μία από τις 

σημαντικότερες παρουσίες στην πρω-

τοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου. Η 

αφιλοκερδής της εργασία, η έμπρακτη 

προσφορά και ο ζήλος με τον οποίο ερ-

γάστηκε επί σειρά ετών καθιστούν το 

μέγεθος της συνεισφοράς της ακόμη 

μεγαλύτερο.

Απεβίωσε η δωρήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Λούλα Παπαχριστοφόρου

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 58o, Μάιος 2018
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Σημαντική τιμητική διάκριση πέτυχε η 

Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας 

και Διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμο-

σμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ) του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, Φώφη Κωνστα-

ντινίδου, καθώς διορίστηκε μέλος του 

Συμβουλίου του Οργανισμού Ιατρικής 

Αποκατάστασης της Δημοκρατίας της 

Κίνας (Advisory Board of the Chinese 

Association of Rehabilitation Medicine 

(CARM)). H εγκαθίδρυση των νέων με-

λών του Συμβουλίου έγινε στο πλαίσιο 

του συνεδρίου του κινέζικου οργανι-

σμού, στο Πεκίνο, στις 8 Δεκεμβρίου 

2017. 

Η Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου 

μετέβη στο Πεκίνο μετά από επίσημη 

πρόσκληση του κινέζικου οργανισμού 

εκπροσωπώντας το Διευθυντικό Συμ-

βούλιο του Αμερικανικού Κογκρέσου 

Ιατρικής Αποκατάστασης (ΑCRM), του 

οποίου διατελεί εκλεγμένο μέλος από το 

2015. Στόχος της επίσκεψής της, ήταν 

η διερεύνηση πλαισίου συνεργασίας 

μεταξύ των δύο Οργανισμών (ΑCRM & 

CARM) και η υπογραφή επίσημου συμ-

φωνητικού συνεργασίας καθώς και προ-

γραμματισμών δράσεων συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης, η 

Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου πα-

ρουσίασε έρευνα για τις κρανιονεγκεφα-

λικές κακώσεις, η οποία διεξάγεται στο 

Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης 

και στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπι-

στημίου Κύπρου. 

Ο Κινέζικος Οργανισμός Ιατρικής Απο-

κατάστασης απαρτίζεται από 20,000 

μέλη και 37 διαφορετικές εξειδικευ-

μένες επιστημονικές ομάδες. Στόχος 

του Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχει 

η Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου, 

είναι η αναβάθμιση των επιστημών και 

υπηρεσιών αποκατάστασης στη χώρα 

με το μεγαλύτερο πληθυσμό της γης που 

ξεπερνά τα 1.3 δισεκατομμύρια. 

Τον Οκτώβριο του 2014 το Αμερικανι-

κό Κογκρέσο Ιατρικής Αποκατάστασης 

(American Congress of Rehabilitation 

Medicine – ACRM ) απένειμε στην Καθη-

γήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου τον τιμη-

τικό τίτλο Fellow, με βάση την τεράστια 

συνεισφορά της στην έρευνα που αφορά 

τις επίκτητες νευρολογικές παθήσεις και 

τις επιδράσεις τους στις γνωστικές λει-

τουργίες, όπως μνήμη και γλώσσα, την 

πολύτιμη επίσης προσφορά της στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση στις HΠΑ (Παν. 

Μαϊάμι, 1995-2006), όσο και στο Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου (2006+), καθώς και 

τη σημαντική ενεργή εμπλοκή της στον 

Οργανισμό και άλλους διεθνείς οργανι-

σμούς. Το ACRM απαρτίζεται από 3,000 

μέλη με σημαντική πορεία δράσης στην 

έρευνα σε επιστήμες αποκατάστασης 

για περισσότερο από 100 χρόνια. Ση-

μειώνεται ότι η Καθηγήτρια Κωνσταντι-

νίδου είναι το πρώτο μέλος στο ΔΣ του 

Αμερικανικού Οργανισμού που εργά-

ζεται εκτός Βορείου Αμερικής. Επιπλέ-

ον, είναι η Πρόεδρος του Ιnternational 

Networking Group του ίδιου Οργανισμού 

από το 2009.

Τιμητική διάκριση για την καθηγήτρια  
Φώφη Κωνσταντινίδου
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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Λέκτορας Χρίστος Νικολαϊδης 

Διετής ευρωπαϊκή υποτροφία Marie 

Skłodowska-Curie της ΕΕ απονεμήθηκε 

στον Λέκτορα της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπι-

στημίου Κύπρου,  Χρίστο Νικολαΐδη. Η 

υποτροφία αφορά έρευνα σε θέματα δι-

αμόρφωσης συνηθειών σε σχέση με τη 

σωματική άσκηση.  

Το έργο, για το οποίο εξασφαλίστηκε η 

υποτροφία έχει τίτλο NISIHealth: “Digital 

Nudges, Incentives and Social Influence 

in Habit Formation of a Global Health 

Behaviour” («Ο ρόλος των ψηφιακών 

κίνητρων και της κοινωνικής επιρρο-

ής στη διαμόρφωση συνήθειών σε μια 

υγιεινή συμπεριφορά») και χρηματοδο-

τείται με ποσό άνω των €160.000 με 

ανάδοχο φορέα την Σχολή Οικονομικών 

Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπι-

στημίου Κύπρου. 

Το ερευνητικό έργο θα ασχοληθεί με τη 

διαμόρφωση συνηθειών σε σχέση με τη 

σωματική άσκηση.  Πιο συγκεκριμένα, 

το έργο έχει ως στόχο να αναπτύξει και-

νούργιες μεθόδους και εργαλεία για τη 

μέτρηση της κανονικότητας μιας συμπε-

ριφοράς (συνήθεια), να κατανοήσει το 

ρόλο της χρήσης ψηφιακών μέσων και 

των οικονομικών κινήτρων στο διαμόρ-

φωση μιας συνήθειας και να διερευνή-

σει κατά πόσο η κοινωνική επιρροή ενι-

σχύει τον σχηματισμό μιας συνήθειας. 

Για να αξιολογήσει αυτές τις ερευνη-

τικές ερωτήσεις, ο Δρ Νικολαΐδης, σε 

συνεργασία με μια διεθνή εταιρεία πα-

ρακολούθησης της άσκησης, θα χρησι-

μοποιήσει στατιστικές μεθόδους για τη 

επεξεργασία μεγάλης κλίμακας ιστορι-

κών δεδομένων εξάσκησης εκατομμυ-

ρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Επιπλέ-

ον, η δράση θα κάνει εκτεταμένη χρήση 

τυχαιοποιημένων πειραμάτων ελέγχου 

για την επικύρωση εμπειρικών αποτελε-

σμάτων και την καθιέρωση αιτιότητας. 

Τα συμπεράσματα της προτεινόμενης 

δράσης θα μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν από τους οργανισμούς υγείας της 

Ευρωπαϊκή Ένωσης και σε όλο τον κό-

σμο για να διαμορφωθεί ο τρόπος επι-

βολής πολιτικής δημόσιας υγείας.

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

1. Μεταδιδακτορικό Ερευνητής του 

Τμήματος Ψυχολογίας Δρ Κυριάκος 

Αντωνίου

Δύο νέα ερευνητικά προγράμματα 

εξασφάλισε το Τμήμα Ψυχολογίας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου,  στo πλαίσιo 

των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie 

Individual Fellowships (MSCA-IF) του 

Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Το 

κάθε πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 

€151.648.

Το πρώτο έργο, για το οποίο εξασφα-

λίστηκε ευρωπαϊκή υποτροφία Marie 

Skłodowska-Curie  έχει τίτλο “Neurobid: 

An electrophysiological study on 

executive functions” και έχει ως σκοπό 

να εξετάσει πώς οι γνωστικές και νευ-

ροφυσιολογικές λειτουργίες ατόμων 

που μιλούν δύο γλώσσες ή δύο διαλέ-

κτους της ίδιας γλώσσας διαφέρουν 

από αυτές των μονόγλωσσων ομιλη-

τών. Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν οι 

εκτελεστικές λειτουργίες, μια ομάδα 

διεργασιών που έχουν να κάνουν με 

τη διατήρηση και εναλλαγή της προσο-

χής, τη συγκέντρωση και τη μνήμη. Οι 

λειτουργίες αυτές θα εξεταστούν και 

θα συγκριθούν σε ομάδες δίγλωσσων, 

διδιαλεκτικών, και μονόγλωσσων ομι-

λητών. To πρόγραμμα Neurobid εξα-

σφάλισε ο μεταδιδακτορικός ερευνητής 

του Τμήματος Ψυχολογίας Δρ Κυριάκος 

Αντωνίου με Συντονιστή του έργου τον 

Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργο Σπα-

νούδη. Ο Κυριάκος Αντωνίου κατέχει 

διδακτορικό τίτλο (Phd in Theoretical 

and Applied Linguistics) από το Πανε-

πιστήμιου του Cambridge και εργάζεται 

τον τελευταίο χρόνο ως μεταδιδακτορι-

κός ερευνητής στο Κέντρο Εφαρμοσμέ-

νης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ) του Πανεπι-

στημίου Κύπρου. 

2. Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του 

Τμήματος Ψυχολογίας Δρ Κυριακή 

Μικελλίδου

Το δεύτερο έργο, για το οποίο εξα-

σφαλίστηκε ευρωπαϊκή υποτροφία 

Marie Skłodowska-Curie  έχει τίτλο 

“Peripheality: Exploring the function 

of peripheral vision in humans using 

virtual reality” και στοχεύει στη διε-

ρεύνηση του ρόλου της περιφερειακής 

όρασης για την αντίληψη και την κίνηση. 

Ενώ είναι γνωστό ότι η κεντρική όραση 

χρησιμεύει για την επεξεργασία των 

λεπτομερειών στα οπτικά ερεθίσματα, 

η μειωμένη χωρική ανάλυση στο πε-

ριφερειακό μέρος του οπτικού πεδίου 

υποδηλώνει ότι η περιφερειακή όραση 

μπορεί να έχει πολύ διαφορετικό ρόλο. 

Το πρόγραμμα Peripheality βασίζεται σε 

ένα καινοτόμο συνδυασμό τεχνολογίας 

Εικονικής Πραγματικότητας, Υπολογι-

στικής Μοντελοποίησης, και ηλεκτρο-

φυσιολογικών καταγραφών, για να εξε-

τάσει την υπόθεση ότι το περιφερειακό 

οπτικό σύστημα λειτουργεί ως μηχανι-

σμός ανίχνευσης αλλαγών στα οπτικά 

ερεθίσματα. To Πρόγραμμα εξασφάλισε 

η μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Τμή-

ματος Ψυχολογίας Δρ Κυριακή Μικελλί-

δου με Συντονιστή του έργου τον Ανα-

πληρωτή Καθηγητή Μάριο Αβρααμίδη. 

Η Κυριακή Μικελλίδου κατέχει διδακτο-

ρικό τίτλο (PhD in Psychology) από το 

Πανεπιστήμιο του York και εργάζεται τα 

τελευταία 5 χρόνια ως μεταδιδακτορική 

ερευνήτρια στο Pisa Vision Lab των Πα-

νεπιστημίων Pisa και Florence.

Ευρωπαϊκές υποτροφίες  
Marie Skłodowska-Curie

Χρίστος Νικολαϊδης 

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 58o, Μάιος 2018
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Ωκεανογραφικό Κέντρο

Δράσεις για τη βελτίωση των μέτρων 
διατήρησης των ευρωπαϊκών 
πληθυσμών θαλάσσιων χελωνών 

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο (ΩΚ) και η Ομάδα Καταδύσεων του 

Αθλητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποί-

ησαν την πρώτη καταδυτική αποστολή στην περιοχή πλησίον 

της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής Πόλις - Γιαλιά του 

Δικτύου Natura 2000, στο πλαίσιο της υλοποίησης σειράς 

συλλογικών δράσεων για μείωση των κινδύνων για τους πλη-

θυσμούς των θαλάσσιων χελωνών από εγκαταλελειμμένα 

αλιευτικά εργαλεία, του Έργου LIFE EUROTURΤLES Συλλο-

γικές δράσεις για τη βελτίωση των μέτρων προστασίας των 

ευρωπαϊκών πληθυσμών θαλάσσιων χελωνών. 

Η καταδυτική αποστολή πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρί-

ου 2017, στην περιοχή Λατσιού, από ειδικούς επιστήμονες 

και δύτες του Ωκεανογραφικού Κέντρου και τον εκπαιδευτή 

καταδύσεων της Ομάδας Καταδύσεων του Αθλητικού Κέ-

ντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Γιάννο Μυλωνά, με την 

υποστήριξη του τοπικού Συνδέσμου Επαγγελματιών Αλιέων. 

Σκοπός της αποστολής ήταν να εντοπιστούν στο βυθό οι ακρι-

βείς τοποθεσίες, όπου βρίσκονται τα εγκαταλελειμμένα αλιευ-

τικά εργαλεία και να αφαιρεθούν. Τα εργαλεία αποτελούν σο-

βαρή απειλή για τις θαλάσσιες χελώνες, αφού είναι πιθανός ο 

εγκλωβισμός τους σε αυτά, και συνακόλουθα ο πνιγμός τους. 

Οι πληροφορίες για τις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταλε-

λειμμένα αλιευτικά εργαλεία προήλθαν από συνεντεύξεις 

επαγγελματιών αλιέων και δυτών που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου. 

Μετά την αφαίρεσή τους από τη θάλασσα, τα εργαλεία αυτά το-

ποθετούνται σε ειδικούς κάδους, οι οποίοι έχουν ήδη εγκατα-

σταθεί στις περιοχές υλοποίησης της δράσης: λιμάνι Λατσιού 

και αλιευτικά καταφύγια Πωμού και Κάτω Πύργου. Τα αλιευ-

τικά εργαλεία θα ανακυκλωθούν από την εταιρεία ENERCO 

Energy Recovery Ltd, και θα μετατραπούν σε ενέργεια.

Σημειώνεται ότι το Ωκεανογραφικό Κέντρο είχε εξασφαλίσει 

χρηματοδότηση συνολικού ύψους €701.593 για το 2016 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος 

LIFE (Άξονας Nature & Biodiversity),

Παγκύπρια 24ωρη γραμμή βοήθειας για 
τραυματισμένες θαλάσσιες χελώνες

Σε λειτουργία τέθηκε την 1η Ιανουαρίου 2018 παγκύπρια 

24ωρη τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Βοήθειας για τη διάσω-

ση και περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων θαλάσσιων 

χελωνών, καθώς και για αναφορά και απομάκρυνση νεκρών 

θαλάσσιων χελωνών. Απώτερος σκοπός της τηλεφωνικής 

Γραμμής είναι να συμβάλει στη  βελτίωση των μέτρων διαχεί-

ρισης και προστασίας των δύο ειδών θαλάσσιων χελωνών, 

Καρέττα (Caretta caretta) και Πράσινη (Chelonia mydas), που 

ωοτοκούν στην Κύπρο και την υπόλοιπη Μεσόγειο και θεω-

ρούνται ως προστατευόμενα είδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

μέσα από την Οδηγία των Οικοτόπων 92/43/EOK (Παραρτή-

ματα ΙΙ και ΙV). 

Η δράση λειτουργίας της παγκύπριας 24ωρης τηλεφωνικής 

Γραμμής Άμεσης Βοήθειας, υλοποιείται από το Ωκεανογραφι-

κό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το 

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουρ-

γείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο 

πλαίσιο υλοποίησης της δράσης C5 (Κέντρα και Δίκτυα Διά-

σωσης: αύξηση της δυνατότητας αποκατάστασης των θαλάσ-

σιων χελωνών) του ερευνητικού έργου LIFE EUROTURTLES 

- «Συλλογικές δράσεις για τη βελτίωση των μέτρων διατήρη-

σης των Ευρωπαϊκών πληθυσμών θαλάσσιων χελωνών», για 

το οποίο οι δύο φορείς έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση το 

2016, σε συνεργασία με ακόμη 7 εταίρους, από την Ευρω-

παϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE (Άξονας 

Nature & Biodiversity).  

Σκοπός της παγκύπριας 24ωρης Γραμμής Άμεσης Βοήθειας 

είναι η διευκόλυνση των πολιτών στην αναφορά περιστατικών 

τραυματισμένων, άρρωστων ή νεκρών θαλάσσιων χελωνών 

που συναντώνται στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου. Η 

Γραμμή Άμεσης Βοήθειας θα συμβάλει επίσης στην άμεση 

ανταπόκριση των αρμόδιων αρχών σε περιστατικά τραυματι-

σμένων θαλάσσιων χελωνών.

Τα τελευταία χρόνια, καταγράφονται ανά έτος, περίπου 6 τραυ-

ματισμένες θαλάσσιες χελώνες σύμφωνα με στοιχεία από το 

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ). Οι τραυμα-
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τισμένες χελώνες μεταφέρονται στο Ερευνητικό Κέντρο Θα-

λάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου (ΕΚΘΥΚ) του ΤΑΘΕ στο 

Μενεού, για περίθαλψη και μετά την επιτυχή θεραπεία τους, 

απελευθερώνονται στη θάλασσα. Ο αριθμός των νεκρών θα-

λάσσιων χελωνών που εντοπίζονται, είναι πολύ μεγαλύτερος, 

με μέσο όρο τις 52 νεκρές θαλάσσιες χελώνες ανά έτος. Τις 

πλείστες φορές, ο θάνατος των θαλάσσιων χελωνών οφείλε-

ται είτε σε πνιγμό λόγω εγκλωβισμού τους σε αλιευτικά εργα-

λεία, είτε σε κτυπήματα στο κεφάλι ή/και το καβούκι.

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο, στο πλαίσιο των δράσεων του Έρ-

γου LIFE EUROTURTLES, ετοιμάζει έντυπο υλικό με οδηγίες 

παροχής πρώτων βοηθειών σε τραυματισμένες χελώνες, το 

οποίο θα διανεμηθεί στο κοινό και σε αλιείς.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, περίπου 15-25% του πόσιμου νε-

ρού που εισέρχεται στα δίκτυα νερού χάνεται και δεν τιμολο-

γείται εξαιτίας διαρροών και βλαβών. Αυτό συνεπάγεται ένα 

τεράστιο οικονομικό κόστος για τους οργανισμούς διανομής 

νερού. Το φαινόμενο αυτό έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο σε νησιω-

τικές περιοχές της Μεσογείου, όπως η Κύπρος και η Κρήτη, 

στις οποίες παρατηρείται έντονη λειψυδρία καθώς και υψηλό 

κόστος αφαλάτωσης. Οι καινοτόμες τεχνολογίες των ευφυών 

δικτύων νερού έρχονται να ενισχύσουν αυτούς τους οργα-

νισμούς, στην προσπάθεια που γίνεται για να μειώσουν τις 

απώλειες νερού, αλλά και να βελτιώσουν την ικανότητα παρα-

κολούθησης και ελέγχου του συστήματος. 

Ο σκοπός του έργου SmartWater2020 «Ευφυή Δίκτυα Δι-

ανομής Νερού για Μείωση Απωλειών» στηρίζει ακριβώς 

αυτή την προσπάθεια. Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση 

ύψους €907.000 στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνερ-

γασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». Το 

SmartWater2020 συντονίζει το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα 

και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ συμ-

μετέχουν επίσης από την Κύπρο, τα Συμβούλια Υδατοπρομή-

θειας Λεμεσού και Λάρνακας και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδά-

των, και από την Ελλάδα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας και 

η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιή-

θηκε την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017 στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι η εγκατάσταση 

καινοτόμων τεχνολογιών όπως αισθητήρων, βαλβίδων και 

μετρητών σε υδρευτικά δίκτυα νερού, η διασύνδεσή τους με 

ένα καινοτόμο λογισμικό έξυπνης παρακολούθησης δικτύων 

νερού για έγκαιρη ανίχνευση διαρροών και προβλημάτων 

στην ποιότητα του νερού, καθώς και η ανάπτυξη ενός πρω-

τοποριακού συστήματος ελέγχου της πίεσης για μείωση των 

απωλειών νερού.

Σύμφωνα με τον Συντονιστή του έργου, Καθ. Μάριο Πολυ-

κάρπου, «Η έξυπνη παρακολούθηση δικτύων νερού συμπε-

ριλαμβάνει την εποπτεία όλων των παραγόντων που δύναται 

να επηρεάσουν την εύρυθμη λειτουργία τους όπως διαρροές, 

κλοπές, βλάβες, μεταβολές ποιοτικών χαρακτηριστικών αλλά 

και η κυβερνο-ασφάλεια. Στόχος είναι ο άμεσος εντοπισμός 

των παραγόντων που έχουν αρνητική επίδραση στο δίκτυο, η 

παραμετροποίηση τους, τόσο χρονικά όσο και ποσοτικά και η 

έγκαιρη αποκατάσταση του προβλήματος μέσα από αυτομα-

τοποιημένες και ελεγχόμενες διαδικασίες. Απώτερος σκοπός 

είναι η εξοικονόμηση πόρων με παράλληλη αύξηση της αξιο-

πιστίας και ασφάλειας της υφιστάμενης υποδομής». 

Όπως τονίστηκε από τους Εταίρους «Το νερό είναι ένας 

σπάνιος πόρος, τόσο στην Κρήτη, όσο και στην Κύπρο και 

η εξοικονόμησή τού, μέσω της εφαρμογής των καινοτόμων 

τεχνολογιών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου 

SmartWater2020, αναμένεται να είναι πολύτιμη».

Ερευνητικό έργο  
για τη μείωση των απωλειών νερού  
σε Κύπρο και Κρήτη

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 58o, Μάιος 2018
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Νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο συντονίζει το Τμήμα Αρχιτε-

κτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρόκειται για το έργο 

«Αναδυόμενες Προοπτικές στην Αστική Μορφολογία: Έρευνα 

και Μάθηση μέσω πολλαπλών πρακτικών» 

Το ερευνητικό έργο έχει διάρκεια 28 μήνες (Νοέμβριος 

2017-Φεβρουάριος 2020) και είναι επιχορηγούμενο από το 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 2, Στρατη-

γικές Συμπράξεις στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε €240.299.

Το Έργο EPUM στοχεύει στην ενσωμάτωση διαφορετικών, και 

πολλές φορές «απομονωμένων» ερευνητικών και διδακτικών 

προσεγγίσεων στην αστική μορφολογία, μέσα από καινοτό-

μες παιδαγωγικές πρακτικές, τεχνολογίες πληροφορίας και 

επικοινωνιών. Συγκεκριμένα, στοχεύει στη δημιουργία ενός 

καινοτόμου, ανοιχτού και ολοκληρωμένου συστήματος διδα-

σκαλίας και κατάρτισης στην αστική μορφολογία, τη μελέτη 

δηλαδή της χωρικής διαμόρφωσης των πόλεων, μέσα από μια 

διεπιστημονική προσέγγιση. Η εν λόγω προσέγγιση θα δώ-

σει τη δυνατότητα στις σημερινές αλλά και μελλοντικές γενιές 

σχεδιαστών που ασχολούνται με θέματα της αστικής μορφής, 

να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά διάφορες προκλήσεις των 

σύγχρονων πόλεων. 

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών, στο Πρόγραμμα συμ-

μετέχουν εταίροι από πέντε χώρες: Τμήμα Αρχιτεκτονικής & 

Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Sapienza 

University Rome, TU Wien, University of Porto και Space 

Syntax Ltd London. Η εναρκτήρια συνάντηση για το Έργο 

EPUM πραγματοποιήθηκε στις 12-15 Δεκεμβρίου 2017 στο 

Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάσθηκαν οι ορ-

γανισμοί που συμμετέχουν ως εταίροι στην κοινοπραξία κα-

θώς επίσης και οι στόχοι του έργου. 

Η συντονίστρια του Προγράμματος Επίκουρη Καθηγήτρια στο 

Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Νάντια Χαραλάμπους, σημείωσε ότι το 

ερευνητικό έργο “EPUM” αναγνωρίζει την έλλειψη επαρκών 

«πλατφόρμων» μάθησης και δικτύων επικοινωνίας, ικανών να 

προωθήσουν τη διεπιστημονική σκέψη σε κοινωνικο - χωρικά 

θέματα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων και ταυτόχρονα να 

επιτρέπουν τη συμμετοχή και ανάμιξη όλων των εμπλεκόμε-

νων φορέων (όπως εκπαιδευτικοί, εκπαιδευόμενοι, επαγγελ-

ματίες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, τοπικές κοινωνίες) στη 

συζήτηση για την επίλυσή τους. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://epum.cs.ucy.ac.cy/ 

Αναδυόμενες Προοπτικές στην Αστική Μορφολογία

Πέραν των 2.500 μαθητών επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου το 2017 προκειμένου να έρθουν σε επαφή με το Πανεπι-

στήμιο, τους χώρους και τη λειτουργία του. Οι μαθητές είχαν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από ακαδημαϊκό 

και διοικητικό προσωπικό του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και να 

ξεναγηθούν στην Πανεπιστη-

μιούπολη. Το συντονισμό των 

επισκέψεων είχε η Υπηρεσία 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέρι-

μνας. Κύριος στόχος της προ-

σπάθειας είναι η ενδυνάμωση 

των σχέσεων του Πανεπιστη-

μίου με τη δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση και η προώθηση και 

προβολή των προγραμμάτων 

σπουδών και των υπηρεσιών 

που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι 1.407 από τους 2.524 μαθητές, 

επισκέφθηκαν την Πανεπιστημιούπολη κατά τη διάρκεια του 

Τριημέρου Υποδοχής Μαθητών 2017 που διοργανώθηκε στις 

21-23 Νοεμβρίου 2017 για 

τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο 

Πανεπιστήμιο. 

Το Τριήμερο Υποδοχής Μαθη-

τών έχει καθιερωθεί πλέον 

ως επίσημος ετήσιος θε-

σμός του Πανεπιστημίου και 

στοχεύει να προσφέρει την 

ευκαιρία στους μαθητές να 

γνωρίσουν από κοντά το πα-

νεπιστήμιο, το οποίο μπορεί 

στο μέλλον να γίνει και δικό 

τους!

Πέραν των 2.500 μαθητών  
επισκέφθηκαν την Πανεπιστημιούπολη το 2017 
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Εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

Ορίζοντας 2020 Marie Skłodowska-

Curie (MSC) European Training Network 

(ETN) με τίτλο «Outcomes and Causal 

Inference in International Comparative 

Assessments (OCCAM)», είναι το Τμήμα 

Επιστημών της Αγωγής με συντονιστή 

τον Καθηγητή Λεωνίδα Κυριακίδη. Η 

συνολική χρηματοδότηση του προγράμ-

ματος ανέρχεται σχεδόν στα 4 εκατομ-

μύρια ευρώ και ο προϋπολογισμός για 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου πλησιάζει τις 

485.000 ευρώ. 

Το εν λόγω πρόγραμμα, έχει διάρκεια 

3 έτη και έχει ως σκοπό την ανάπτυξη 

και αξιοποίηση κατάλληλων μεθόδων 

δευτερογενούς ανάλυσης δεδομένων 

διεθνών ερευνών που θα μπορέσουν 

να εντοπίσουν τους τρόπους με τους 

οποίους συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 

πολιτικές επηρεάζουν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Ένα από τα σημαντικό-

τερα ευρήματα των διεθνών ερευνών 

στον τομέα της εκπαίδευσης αφορά στο 

μεγάλο ποσοστό αποκλίσεων που πα-

ρατηρείται στις επιδόσεις των μαθητών 

ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν 

στις έρευνες αυτές και ανάμεσα στα 

σχολεία της ίδιας χώρας. Οι διαφορές 

που παρατηρούνται φαίνεται να αντι-

στοιχούν με όσα αποκτά ένας τυπικός 

μαθητής φοιτώντας στο σχολείο για δύο 

σχολικά έτη. Οι αιτίες και οι συνέπειες 

τέτοιων διαφορών δεν είναι όμως καλά 

κατανοητές στο παρόν στάδιο. Από την 

αρχή της νέας χιλιετίας ξεκίνησε μια 

νέα γενιά διεθνών συγκριτικών μελε-

τών. Μελέτες όπως η PISA και η TIMSS 

επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά δι-

αστήματα και συνεπώς αποτελούν μια 

διαχρονική συνιστώσα που μπορεί να 

αξιοποιηθεί συστηματικά για να εντο-

πιστούν οι επιδράσεις που επιφέρουν 

αλλαγές στις εκπαιδευτικές πολιτικές 

και στην αποτελεσματικότητα των εκπαι-

δευτικών συστημάτων. Είναι σημαντικό 

να τονιστεί ότι το εν λόγω ερευνητικό 

πρόγραμμα εξετάζει και τις δύο συνι-

στώσες μέτρησης της εκπαιδευτικής 

αποτελεσματικότητας: ποιότητα και ισό-

τητα. Για το λόγο αυτό, οι μέθοδοι ανά-

λυσης των δεδομένων των συγκριτικών 

ερευνών που θα προταθούν θα επη-

ρεάσουν σημαντικά την έρευνα για την 

εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα, τόσο 

σε επίπεδο μεθοδολογίας, όσο και σε 

επίπεδο ανάπτυξης και διεύρυνσης των 

θεωρητικών της σχημάτων και εργαλεί-

ων, αφού η έρευνα δεν έδωσε μέχρι 

τώρα τη δέουσα σημασία και στις δύο 

διαστάσεις της αποτελεσματικότητας. 

Το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα θα προ-

σφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για κα-

τάρτιση Νέων Ερευνητών, έτσι ώστε να 

καταστούν κορυφαίοι εμπειρογνώμονες 

στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πο-

λιτικής, στις διεθνείς αξιολογήσεις των 

μαθητών και στην παροχή συμβουλευ-

τικής καθοδήγησης στον τομέα της εκ-

παίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτι-

κής. Επιπρόσθετα, οι νέοι ερευνητές θα 

λάβουν διεπιστημονική κατάρτιση και 

τα επιμέρους ερευνητικά τους έργα θα 

μπορούν να αξιοποιηθούν για σκοπούς 

ανάπτυξης πολιτικών και δράσεων που 

θα αποσκοπούν στην προώθηση της 

ποιότητας και ισότητας στην εκπαίδευ-

ση. Συγκεκριμένα, για την υλοποίηση 

του προγράμματος θα εργοδοτηθούν 

15 νέοι επιστήμονες/ερευνητές σε Κύ-

προ και εξωτερικό (2 από αυτούς στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου) οι οποίοι θα 

έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν 

διδακτορικές ή/και μετα-διδακτορικές 

μελέτες.

Ιστοσελίδα: www.etn-occam.eu 

Η σχέση των εκπαιδευτικών πολιτικών  
με τα μαθησιακά αποτελέσματα 

Πρώτο βραβείο στον μαραθώ-

νιο καινοτομίας Cyta Smartcity 

Crowdhackathon κέρδισε η ομά-

δα Analyzers που αποτελείται 

από τους τεταρτοετείς φοιτητές 

του Τμήματος Πληροφορικής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Κωνσταντίνο Χαραλάμπους, 

Ευάγγελο Αριστοδήμου, Μιχάλη 

Παπαευριπίδη και Παναγιώτη 

Δημητρίου. 

Η ομάδα Analyzers πρότεινε και δημι-

ούργησε μια εφαρμογή για διαχείριση 

απορριμμάτων χρησιμοποιώντας τεχνο-

λογία NFC. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 

15 ομάδες και μεμονωμένοι διαγωνιζό-

μενοι, καθώς και στελέχη Δήμων και 

Κοινοτήτων, οι οποίοι συνεργάστηκαν 

για την ανάπτυξη εφαρμογών που προ-

ωθούν την καινοτόμο νεανική 

επιχειρηματικότητα και την οικο-

νομία μέσα από τον κρίσιμο και 

σημαντικό κλάδο των έξυπνων 

πόλεων.

Οι ομάδες δημιούργησαν εφαρ-

μογές που κάλυψαν θέματα 

όπως διαφάνεια, parking, τε-

χνολογίες Internet of Things, 

blockchain, Civic Policies, και 

νέα τεχνολογικά προϊόντα για 

έξυπνες πόλεις. Στον μαραθώνιο συμ-

μετείχε επίσης ο Επίκουρος Καθηγητής 

του Τμήματος Πληροφορικής Δρ Βάσος 

Βασιλείου, ως  μέντορας των ομάδων.

Διακρίθηκαν φοιτητές πληροφορικής στον μαραθώνιο 
καινοτομίας cyta smartcity crowdhackathon

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 58o, Μάιος 2018
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργα-

σία με τo Τμήμα Δημοσίων Έργων και το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Λευκωσίας διοργάνωσαν στις 16 Ια-

νουαρίου 2018, ημερίδα για το κυκλο-

φοριακό στην είσοδο της Λευκωσίας 

και τη βιώσιμη κινητικότητα.

Κατά το χαιρετισμό του ο Πρύτανης 

αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της 

Λευκωσίας, την ανάγκη για αειφόρα και 

βιώσιμη κινητικότητα, την επιτακτικότη-

τα για κατασκευή τραμ στην πόλη και την 

ετοιμότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου 

να συμβάλει στην αντιμετώπιση των 

κυκλοφοριακών προβλημάτων της πό-

λης. Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοι-

νωνιών και Έργων κ. Μάριος Δημητρι-

άδης, αφού αναγνώρισε την ύπαρξη του 

κυκλοφοριακού προβλήματος και τις 

επιπτώσεις του, ανάφερε την ανάπτυξη 

σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας, την 

ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών με 

τεχνολογίες αιχμής (τηλεματική), τη δη-

μιουργία ή και ενίσχυση υποδομών, την 

έναρξη εργασιών κατασκευής του νέου 

περιμετρικού δρόμου Λευκωσίας, τη με-

λέτη για τραμ, και τη βελτίωση του ζητή-

ματος εξεύρεσης χώρων στάθμευσης. 

Κύριοι ομιλητές στην ημερίδα ήταν, η κ. 

Χρυστάλλα Μαλούππα, Διευθύντρια του 

Τμήματος Δημοσίων Έργων, ο κ. Στέλι-

ος Αναστασιάδης, Πρόεδρος του Εμπο-

ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Λευκωσίας και ο Δρ Λουκάς Δημητρίου, 

Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανι-

κών και Μηχανικών Περιβάλλοντος της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου. 

Στην ομιλία της, με τίτλο «Στρατηγικός 

σχεδιασμός του Υπουργείου Μεταφο-

ρών, Επικοινωνιών και Έργων για το 

κυκλοφοριακό στη Λευκωσία», η κ. Μα-

λούππα αναφέρθηκε σε σωρεία έργων 

που προγραμματίζονται, όπως οι ανισό-

πεδοι ή και κυκλικοί κόμβοι στην είσοδο 

της Λευκωσίας, η διεξαγωγή κυκλοφο-

ριακών και περιβαλλοντικών μελετών, 

το δίκτυο μικρών λεωφορείων, και τα 

ευφυή συστήματα μεταφορών προς 

εξυπηρέτηση του πολίτη.

Ο κ. Αναστασιάδης, σε ομιλία του με 

τίτλο «Προτεραιότητα για το ΕΒΕ Λευ-

κωσίας το κυκλοφοριακό» αναφέρθηκε 

στις σοβαρές παρενέργειες από το κυ-

κλοφοριακό πρόβλημα σε πολίτες, επι-

χειρήσεις και την οικονομία.

Τέλος, ο Δρ Δημητρίου στην ομιλία του 

με τίτλο «Βέλτιστος Σχεδιασμός και 

Λειτουργία του Συγκοινωνιακού Συ-

στήματος της Πόλης της Λευκωσίας: 

μια Πολυστοχική Διαδικασία», αναφέρ-

θηκε στην ανάγκη για μια πολυστοχική 

διαδικασία για το κυκλοφοριακό, τονίζο-

ντας ότι ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός 

πρέπει να είναι πρωτίστως κοινωνικός 

σχεδιασμός, ότι παρατηρούνται αρκετές 

αντιφάσεις στις δράσεις της πολιτεί-

ας και ότι χρειάζεται δραστική αλλαγή 

κουλτούρας των χρηστών και των δια-

χειριστών του δικτύου. Ο Δρ Δημητρίου 

ανέφερε επίσης ότι το κυκλοφοριακό 

είναι θέμα συνεχούς μελέτης και μο-

ντελοποίησης από το Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλο-

ντος του Πανεπιστήμιου Κύπρου, ενώ 

σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

βρίσκεται στη διάθεση της πολιτείας για 

να αξιοποιηθεί η εμπειρογνωμοσύνη 

των ακαδημαϊκών του, προς αντιμετώ-

πιση των κυκλοφοριακών θεμάτων.

Το πρόβλημα του κυκλοφοριακού  
στην είσοδο της Λευκωσίας

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και 

Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου 

Κύπρου συμμετέχει σε ένα καινοτόμο 

έργο που αφορά σε ευέλικτα συστήματα 

ηλεκτρικής ισχύος. Το έργο χρηματοδο-

τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 

2020» και έχει προϋπολογισμό άνω 

των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Απαριθ-

μεί 28 οργανισμούς-εταίρους από 14 

διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενώ η Κύπρος συμμετέχει 

ενεργά, με την εμπλοκή τεσσάρων ση-

μαντικών εθνικών αρχών και οργανι-

σμών ενέργειας. Συγκεκριμένα, την 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το Διαχειρι-

στή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και 

τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, 

οι οποίοι θα διαδραματίσουν σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη των μεθοδολογιών 

και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων του 

έργου. Το συνολικό ποσό χρηματοδότη-

σης για τους κυπριακούς φορείς υπερ-

βαίνει τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ.

Το FLEXITRANSTORE στοχεύει στη δη-

μιουργία της επόμενης γενιάς ευέλι-

κτων δικτύων ηλεκτρικής ισχύος, για 

πιο έξυπνες και εύρωστες υποδομές 

ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, το 

έργο ανταποκρίνεται σε σημαντικές 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλοί 

πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέ-

ση με την αποτελεσματική χρήση των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Συγκεκριμένα, το FLEXITRANSTORE, με 

την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών εν-

σωμάτωσης ΑΠΕ και τεχνολογιών απο-

θήκευσης ενέργειας, μέσω πιλοτικών 

εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας, ανα-

μένεται να επιφέρει αύξηση της ευελιξί-

Ανάπτυξη ευέλικτων συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος 

Συνέχεια στη σελίδα 11
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ας στο δίκτυο μεταφοράς των συστημά-

των ηλεκτρικής ισχύος και δυνατότητες 

σημαντικής αύξησης στην αποθήκευση 

της παραγομένης ενέργειας από τις 

ΑΠΕ. Παρόλο που το μερίδιο των ΑΠΕ 

αυξάνεται στην αγορά ενέργειας, η εν-

σωμάτωση ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας εξα-

κολουθεί να είναι περιορισμένη λόγω 

της απρόβλεπτης και μεταβλητής φύσης 

της παραγόμενης ενέργειάς τους. Αυτό 

δημιουργεί προκλήσεις σχετικά με την 

ανταπόκριση στη ζήτηση ηλεκτρικής 

ενέργειας σε πραγματικό χρόνο οι οποί-

ες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν, 

ενώ επηρεάζει επίσης αρνητικά την αγο-

ρά ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά τη 

δυναμική τιμολόγηση και ευέλικτη πώ-

λησή της.

Τα αποτελέσματα του έργου θα συμβά-

λουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της πα-

ραγωγής ενέργειας από τις ΑΠΕ, στην 

αποτελεσματικότερη διαχείριση της κα-

τανάλωσης ενέργειας, αλλά και στη βελ-

τίωση της αξιοπιστίας, της ασφάλειας, 

και της ανθεκτικότητας των συστημάτων 

ηλεκτρικής ισχύος. Αναμένονται επίσης 

πολλαπλά οφέλη και για την κοινωνία 

αφού το έργο θα μειώσει το κόστος της 

παραγωγής ενέργειας, όπως επίσης και 

τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. 

Ακόμη, το FLEXITRANSTORE θα ενισχύ-

σει τη δυνατότητα των συστημάτων ηλε-

κτρικής ισχύος για συνεχή λειτουργία σε 

περιπτώσεις μεγάλων και απότομων αλ-

λαγών στην παροχή ή τη ζήτηση ηλεκτρι-

κής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και 

τη διασυνοριακή ροή ηλεκτρικής ενέρ-

γειας των συστημάτων στην Ευρώπη. 

Οι πιλοτικές εγκαταστάσεις θα υλο-

ποιηθούν σε 6 χώρες (Κύπρος, Ελλά-

δα, Βουλγαρία, Σλοβενία, Βέλγιο και 

Ισπανία). Πρόκειται για μία δυναμική 

κοινοπραξία η οποία περιλαμβάνει ορ-

γανισμούς με ερευνητική εμπειρία και 

φορείς από τη βιομηχανία που προσδί-

δουν σημαντική τεχνογνωσία σχετικά με 

τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των συ-

στημάτων ηλεκτρικής ισχύος. 

Η ερευνητική ομάδα του Κέντρου Αρι-

στείας για Έρευνα και Καινοτομία 

«Κοίος», η οποία συμμετέχει στο έργο 

FLEXITRANSTORE τελεί υπό την επο-

πτεία του Καθηγητή Ηλία Κυριακίδη.

Συνέχεια από τη σελίδα 10

Την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης 

για τα εργαλεία πνευματικών δικαιωμά-

των του έργου «Creative Commons» και 

την εφαρμογή της αδειοδότησης στην 

Κύπρο, ανακοίνωσαν κατά τη διάρκεια 

δημοσιογραφικής διάσκεψης, το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου και το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου-Υπουργείο Παιδεί-

ας και Πολιτισμού. Οι άδειες Creative 

Commons αποτελούν ένα σύνολο τυ-

ποποιημένων αδειών πνευματικών δι-

καιωμάτων, οι οποίες επιτρέπουν στους 

δημιουργούς να διανέμουν το έργο τους 

διαδικτυακά και ελεύθερα στο κοινό.

Το έργο μεταφοράς της έκδοσης 4.0 

των συμβατικών εργαλείων διαχείρι-

σης πνευματικών δικαιωμάτων Creative 

Commons στην ελληνική γλώσσα ολο-

κληρώθηκε με επιτυχία μετά από την 

εθελοντική εργασία φοιτητών του Τμή-

ματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, υπό την επιστημονική επίβλεψη 

της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ιδι-

ωτικού - Εμπορικού Δικαίου, κ. Τατιά-

νας-Ελένης Συνοδινού, σε συνεργασία 

με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. 

Η επιστημονική/ερευνητική ομάδα από 

το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ανέλαβε από το 2015 τη μετά-

φραση/μεταφορά των αδειών Creative 

Commons 4.0 στην ελληνική γλώσσα, 

κατόπιν υπογραφής σχετικής συμφω-

νίας με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση 

Creative Commons. Στις 11 Μαρτίου 

2016 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργα-

σίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-

σμού και της δικηγορικής εταιρίας «Ιω-

αννίδης και Δημητρίου Δ.Ε.Π.Ε.» για τον 

σχηματισμό της Κυπριακής Ομάδας Συ-

νεργατών για τη διάδοση και προώθηση 

των αδειών στην κυπριακή κοινωνία.

Οι άδειες Creative Commons είναι 

τυποποιημένες συμβάσεις που οι δη-

μιουργοί και άλλοι δικαιούχοι όπως 

συγγραφείς, καλλιτέχνες, φωτογράφοι, 

ερευνητές, ακαδημαϊκοί, φοιτητές, μέσα 

ενημέρωσης, μουσεία, ιδρύματα, δημό-

σιες υπηρεσίες, εταιρείες κ.ά., μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν για να διαδώσουν 

διαδικτυακά και δωρεάν τα έργα τους, 

επιλέγοντας τους όρους που επιθυμούν 

ανάλογα με τον τύπο της άδειας.

Η μεταφορά των αδειών Creative 

Commons 4.0 στην ελληνική γλώσσα 

για τους ελληνόφωνους δημιουργούς 

και φορείς αποτελούσε πάγιο αίτημα 

και ζητούμενο για πολλές κοινότητες 

εδώ και χρόνια. Η σε αμιγώς εθελοντι-

κή βάση μεταφορά αυτών των αδειών 

στην ελληνική γλώσσα από το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου, η διάδοση των αδειών 

και η ενημέρωση και εκπαίδευση του 

κοινού από το Τμήμα Νομικής σε συνερ-

γασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

καθώς και η συμβολή όλων των συνερ-

γατών του έργου, αποτελεί μια σημαντι-

κή προσφορά στην κυπριακή και ελληνι-

κή κοινωνία.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Τα κείμενα των αδειών δημοσιοποι-

ούνται μέσω της ιστοσελίδας http://

www.ucy.ac.cy/creativecommonscy και 

τίθενται σε δημόσια διαβούλευση για 

υποβολή σχολίων από όλους τους εν-

διαφερόμενους φορείς στον σύνδεσμο: 

http://www.pi.ac.cy/CreativeCommons. 

Μετά τη διαβούλευση οι άδειες θα τε-

θούν στη διάθεση του κοινού.

Δημόσια διαβούλευση για την προσαρμογή των 
αδειών “creative commons” στην ελληνική γλώσσα

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 58o, Μάιος 2018
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Δύο νέα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά 

ερευνητικά προγράμματα εξασφάλισε το 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Υγείας του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με 

το Υπουργείο Υγείας, τα 

οποία θα διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην εύ-

ρυθμη εφαρμογή του Γε-

νικού Σχεδίου Υγείας. 

Πρόκειται για δύο προ-

γράμματα του Innovation 

and Networks Executive 

Agency τα οποία χρη-

ματοδοτούνται από το 

πρόγραμμα Connected 

Europe Facility 2014-

2020. To πρώτο έργο στοχεύει στην 

ανάπτυξη γενικών υπηρεσιών διασυνο-

ριακής υγειονομικής περίθαλψης στην 

Κύπρο και έχει συνολική χρηματοδότη-

ση 593.356 ευρώ. Το δεύτερο έργο, με 

συνολική χρηματοδότηση 1.186.197 

ευρώ, έχει ως στόχο την ηλεκτρονι-

κή ανταλλαγή δεδομένων κοινωνικής 

ασφάλισης στην Κύπρο. Κατά την πρώτη 

φάση των έργων θα συμμετέχουν συνερ-

γάτες εταίροι από άλλες 16 ευρωπαϊκές 

χώρες, ενώ στη δεύτερη φάση θα εντα-

χθούν, ως εταίροι, όλες οι χώρες της Ε.Ε. 

Τα δυο ανταγωνιστικά προγράμματα 

παρουσιάσθηκαν σε δημοσιογραφική 

διάσκεψη που έλαβε χώρα την Τετάρ-

τη, 31 Ιανουαρίου 2018 στην Πανεπι-

στημιούπολη. Τη διάσκεψη συντόνισε 

ο Καθηγητής Χρίστος Ν. Σχίζας – Σύμ-

βουλος του Προέδρου της Δημοκρατί-

ας για θέματα Ηλεκτρονικής Υγείας και 

Εφαρμογής του ΓεΣΥ, ο οποίος ανέφερε 

ότι το Σχέδιο Υγείας έχει ανεπιστρεπτί 

πάρει πορεία υλοποίησης. Τόνισε, επί-

σης, ότι θα προκύψουν πολύ μεγάλες 

εξοικονομήσεις στις δαπάνες για υγει-

ονομική περίθαλψη από 

τη σωστή εφαρμογή του 

ΓεΣΥ, και ότι η επένδυση 

στην υγεία αποφεύγει 

την ασθένεια. 

Κατά τη διάσκεψη, ο 

Καθηγητής Πληροφορι-

κής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Κωνσταντίνος 

Παττίχης, επιστημονικός 

συντονιστής των έργων, 

παρουσίασε την Οδηγία 

2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 

2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων 

των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνορι-

ακής υγειονομικής περίθαλψης, τη θέσπι-

ση του Εθνικού Σημείου Επαφής για την 

Ηλεκτρονική Υγεία, τις τεχνικές προδια-

γραφές καθώς και τα χρονοδιαγράμματα 

υλοποίησης των νέων προγραμμάτων.

Ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα 
της υγείας από ΠΚ και Υπουργείο Υγείας 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοίνωσαν την έναρξη νέου πιλοτι-

κού προγράμματος που αφορά σε φοιτητές επιπέδου Master. 

Το δάνειο θα επιτρέψει σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοι-

τητές να αναβάλλουν την καταβολή διδάκτρων και ενοικίου για 

περίοδο 4 χρόνων από την έναρξη των σπουδών τους. Η συμ-

φωνία θα βοηθήσει σπουδαστές επιπέδου Master που διαμέ-

νουν σε οποιαδήποτε από τις 32 χώρες που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα Erasmus + να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό 

τους πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Από το νέο πιλοτικό πρόγραμμα ύψους 4 εκατ. Ευρώ ανα-

μένεται να επωφεληθούν περίπου 240 φοιτητές. Το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου θα προσφέρει το πρωτοποριακό αυτό 

πρόγραμμα με ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για τον φοιτητή, 

με την περίοδο αποπληρωμής να αρχίζει δύο έτη μετά τη συ-

μπλήρωση των σπουδών και να επεκτείνεται μέχρι και τέσ-

σερα χρόνια. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποβάλουν 

αίτηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορούν να ενημερωθούν 

εκτενώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ucy.ac.cy/

graduateschool/en 

Σχετικά με τα Δάνεια Erasmus+ για Μεταπτυχιακά 

Προγράμματα επιπέδου Master 

Το πρόγραμμα Erasmus+, στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί 

το πρόγραμμα δανείων Μάστερ για τους φοιτητές Erasmus +, 

είναι η μεγαλύτερη κινητήριος δύναμη κινητικότητας φοιτητών 

στην ΕΕ, με περισσότερους από 300.000 φοιτητές τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης και προσωπικό να σπουδάζει, εργάζεται ή 

να πραγματοποιεί πρακτική άσκηση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα 

κάθε χρόνο. Το Πρόγραμμα διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυν-

ση Εκπαίδευσης, Νεότητας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η εκτελεστική της υπηρεσία. Τα 

Erasmus + Master Δάνεια διατίθενται σήμερα σε φοιτητές που 

επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σπουδές σε οποιαδήποτε 

από τις 33 χώρες του προγράμματος Erasmus +. Τα δάνεια δι-

ατίθενται μέσω τραπεζών στη Γαλλία, την Ισπανία, την Τουρκία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μέσω πανεπιστημίων στο 

Λουξεμβούργο και τώρα και στην Κύπρο. Οι υποψήφιοι φοιτη-

τές που ενδιαφέρονται να λάβουν χρηματοδότηση μπορούν 

να βρουν περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: https://

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-

individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_el 

Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές ERASMUS+  
και στην Κύπρο 
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Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου στοχεύοντας στην 

προώθηση της επιχειρηματικής κουλ-

τούρας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχε-

τική εκπαίδευση της πανεπιστημιακής 

κοινότητας. Κατά τη διάρκεια του εαρι-

νού εξαμήνου 2018, διοργανώθηκαν 

περισσότερα από δέκα σεμινάρια, δια-

λέξεις, και εργαστήρια, καλύπτοντας ένα 

μεγάλο φάσμα θεματολογίας. Στόχος 

είναι να προβληθούν οι διάφορες πτυχές 

της επιχειρηματικότητας ξεκινώντας την 

«Εισαγωγή στην καινοτομία και επιχειρη-

ματικότητα», που δόθηκε από τη Δρ Ανα-

στασία Κωνσταντίνου, και το «Πως να 

ξεκινήσεις τη δική σου start-up επιχείρη-

ση» με παραδείγματα από την ‘Foody’ και 

το ‘At your Service’ από τον κ. Αργύρη 

Αργυρού, και την ‘Student Life’ από τον 

κ. Γιάννη Χατζηκωνσταντούρα. Ο κ. Philip 

Ammerman έδωσε τις δικές του εμπει-

ρίες μέσα από τη διάλεξη ‘Adventures 

with Start-ups: Successes and Failures 

in Wonderland’. Μια σειρά από τεχνικοοι-

κονομικά και νομικά θέματα καλύφθηκαν 

από τα εργαστήρια που μας προσέφερε 

η Ακαδημία της PwC, ‘How to Create and 

Register your business’ και ‘Key Financial 

Principles’, από τον κ. Μιχάλη Σταυρίδη 

και την κ. Μαριλένα Σιακαλή Μαρουδία 

αντίστοιχα, καθώς και τις διαλέξεις ‘IP 

law / Commercializing IP’ από τον κ. Nick 

Kounοupias και το ‘Δίκαιο πνευματικής 

ιδιοκτησίας και επιχειρηματικότητας’, από 

την Δρ Τατιάνα- Ελένη Συνοδινού. 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΠΚ έχουν 

τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τη συμ-

μετοχή τους σε αυτή τη Σειρά Διαλέξεων 

στην Καινοτομία και την Επιχειρηματι-

κότητα, κάνοντας εγγραφή στο μάθημα 

ΚΕΠ 101 (2 ECTS). Το ΚΕΠ προσφέρει 

επίσης τη δυνατότητα πρακτικής άσκη-

σης στο αντίστοιχο μάθημα ΚΕΠ 102: 

Eιδικά Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας (3 

ECTS). Tα πιο πάνω μαθήματα ελεύθερης 

επιλογής προσφέρονται από το 2016 

και έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον 

ενός σημαντικού αριθμού φοιτητών. Ως 

συνέπεια αυτού του αυξανόμενου ενδια-

φέροντος για την επιχειρηματικότητα και 

της τρέχουσας ανάγκης να αποκτήσουν 

οι φοιτητές τις σύγχρονες δεξιότητες, τις 

γνώσεις και την εμπειρία που χρειάζεται 

για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, δό-

θηκε το έναυσμα για την δημιουργία του 

Προγράμματος Σπουδών στην Επιχειρη-

ματικότητα. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην 

απόκτηση πιστοποιητικού στην Επιχειρη-

ματικότητα. Οι προπτυχιακοί φοιτητές μας 

μπορούν μέσα από ένα ευέλικτο πρό-

γραμμα σπουδών να συνδυάσουν μαθή-

ματα από διάφορα Τμήματα του ΠΚ, με 

βάση τα δικά τους ενδιαφέροντα, για να 

ενισχύσουν την εμπειρία τους στο χώρο 

της επιχειρηματικότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρό-

γραμμα μπορείτε να βρείτε στον ακόλου-

θο σύνδεσμό c4e.org.cy/certificate.

Εκπαιδευτικές Δράσεις του Κέντρου Επιχειρηματικότητας 

Ομάδα φοιτητών με κατεύθυνση στα 

χρηματοοικονομικά του Τμήματος Λογι-

στικής και Χρηματοοικονομικής, υπό τη 

συμβουλευτική καθοδήγηση του Ανα-

πληρωτή Καθηγητή Γεώργιου Νησιώτη, 

αναδείχθηκε νικήτρια στο φετινό ερευ-

νητικό διαγωνισμό-πρόκληση του CFA 

Institute Research Challenge 2018 στην 

Κύπρο. Το κυπριακό σκέλος του παγκό-

σμιου διαγωνισμού διοργανώθηκε από 

τον Σύνδεσμο Χρηματοοικονομικών Ανα-

λυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus), για 

τέταρτη συνεχή  χρονιά. Ο διαγωνισμός 

αυτός, παρέχει σε φοιτητές πανεπιστη-

μίων μια πρακτική καθοδήγηση και μια 

εντατική εκπαίδευση στην οικονομική 

ανάλυση. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 

ομάδες φοιτητών Xρηματοοικονομικών 

από πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίοι 

κλήθηκαν να αναλύσουν το επιχειρηματι-

κό μοντέλο και τη μετοχή μιας εταιρείας. 

Φέτος στον διαγωνισμό αντικείμενο της 

έρευνας ήταν η κυπριακή εταιρεία ζυθο-

ποιίας ΚΕΟ PLC. 

Η νικήτρια ομάδα των φοιτητών του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου κέρδισε επίσης 

χρηματικό έπαθλο αξίας €1.500 από τον 

χορηγό του διαγωνισμού CFA Research 

Challenge Κύπρου, την εταιρεία ΧΜ. Η 

άριστα προετοιμασμένη ομάδα του Πανε-

πιστημίου Κύπρου αποτελείτο από πέντε 

φοιτητές που σπουδάζουν σε τέσσερα 

διαφορετικά προγράμματα σπουδών του 

Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-

νομικής: Πρόκειται για τους Ελευθέριο 

Κούππα, προπτυχιακό πρόγραμμα στη Δι-

οίκηση Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονο-

μικά,  Μαρίνα Λοϊζίδου και Σάββα Σάββα,  

Μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά, 

Χαράλαμπο Καραγιαννάκη, αγγλόφωνο 

διατμηματικό πρόγραμμα MSc in Financial 

Economics, και Νικόλα Κούρτη, αγγλό-

φωνο διατμηματικό πρόγραμμα ΜΒΑ.

Σε φοιτητές μας η 1η θέση στο διαγωνισμό  
Research Challenge 

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 58o, Μάιος 2018
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Χρηματοδότηση άνω του ενός εκατομ-

μυρίου ευρώ εξασφάλισε τo Πανεπι-

στημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το 

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας 

και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η επιχο-

ρήγηση αφορά στο πρόγραμμα συνερ-

γασίας Interreg Ελλάδα-Κύπρος για τη 

διεξαγωγή ερευνητικού προγράμματος 

με ονομασία “Ενεργειακή Εξοικονόμη-

ση σε δημόσια Πανεπιστημιακά κτή-

ρια με Κέντρα Δεδομένων”. Ο στόχος 

του έργου είναι να μελετήσει και να 

εφαρμόσει μεθόδους μεγιστοποίησης 

ενεργειακής απόδοσης και έξυπνης 

διαχείρισης ενέργειας με κατάλληλη 

διαμόρφωση των φορτίων που δημι-

ουργεί η λειτουργία των υπολογιστικών 

και αποθηκευτικών συστημάτων των 

κέντρων δεδομένων. Το έργο επίσης 

στοχεύει στη μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για την 

παραγωγή μέρους της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζονται 

τα κέντρα δεδομένων. Το έργο, που ξεκίνησε το Δεκέμβριο 

του 2017 και θα έχει διάρκεια 2 έτη, προτείνει την εισαγωγή 

καινοτόμων τεχνολογιών με την εγκατάσταση Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας, υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς μια οι-

κονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον 

απαιτητικό τομέα των κέντρων δεδομένων για τις ανάγκες της 

εκπαίδευσης και έρευνας.

Από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Συντονιστής του προγράμματος 

είναι ο Καθηγητής Μάριος Δικαιάκος, ενώ σε αυτό συμμετέ-

χουν, το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολογισμού (LInC) από το 

τμήμα Πληροφορικής με τον Καθηγητή Μ. Δικαιάκο και τον Επί-

κουρο Καθηγητή Γ. Πάλλη και το ερευνητικό κέντρο Βιώσιμης 

Ενέργειας (FOSS) από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών με τον Καθηγητή Γ. Γεωργίου. 

Η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα παγκόσμια χρησιμο-

ποιεί μεγάλα κέντρα δεδομένων που αυξάνουν το ενεργειακό 

αποτύπωμα και τα λειτουργικά κόστη. Η γεωγραφική θέση 

των περιοχών, τόσο της Κύπρου, όσο και της Ελλάδας, που 

ευνοεί τις υψηλές θερμοκρασίες το μεγαλύτερο μέρος του 

έτους, έχει κάνει αναγκαία τη χρήση σχετικά μεγαλύτερων 

συστημάτων απαγωγής θερμότητας στα κέντρα δεδομένων, 

ενώ ταυτόχρονα οι μεγάλες περίοδοι ηλιοφάνειας ευνοούν 

την παραγωγή ρεύματος μέσω φωτοβολταϊκών διατάξεων. 

Στο πλαίσιο αυτού του έργου πρόκειται να μελετηθούν και να 

εφαρμοστούν καινοτόμα συστήματα ενεργής διαχείρισης της 

κατανομής υπολογιστικού φορτίου ανάμεσα στις εγκαταστά-

σεις σε Ηράκλειο και Λευκωσία που θα έχουν ως στόχο τη 

μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και μείωση 

των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, η 

εγκατάσταση φωτοβολταικών για την παραγωγή ενέργειας 

και ο συντονισμός αυτής μέσω της έξυπνης κατανομής φορτί-

ου θα συμβάλει ουσιαστικά στη μεγαλύτερη παραγωγή ενέρ-

γειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια πανεπιστημιακά 
κτήρια με κέντρα δεδομένων

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας 

στο Λονδίνο από τον Πρόεδρο του Τμήμα-

τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, Αναπληρωτή Καθηγη-

τή Γιώργο Παπασάββα και τη Διευθύντρια 

της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, 

Καθηγήτρια Βασιλική Κασσιανίδου. Στο 

πλαίσιο της επίσκεψης διεξήχθησαν συ-

ναντήσεις με τη Διευθύντρια του Ινστιτού-

του Αρχαιολογίας του University College 

London, Καθηγήτρια Sue Hamilton και 

τον Επιμελητή της Κυπριακής Συλλογής 

του Βρετανικού Μουσείου, Δρ Thomas 

Kiely. Σκοπός των συναντήσεων ήταν 

η ενημέρωση και ο συντονισμός για 

προώθηση του ερευνητικού προγράμ-

ματος «Eastern Mediterranean Science 

and Technology Centre for Archaeology 

and Cultural Heritage», με το ακρώνυμο 

MedSTACH. Στις συναντήσεις συμμετεί-

χε και η Δρ Μαρία Δικωμίτου-Ηλιάδου, 

μέλος της ομάδας του Πανεπιστημίου 

Κύπρου στο πρόγραμμα MedSTACH, η 

οποία από τον Φεβρουάριο του 2018 κα-

τέχει υποτροφία Marie Skłodowska-Curie 

στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του UCL.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα 

MedSTACH είναι κοινοπραξία της Ερευ-

νητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τμήματος 

Αρχαιοτήτων του Κυπριακoύ Οργανι-

σμού Τουρισμού, του University College 

London και του Ιδρύματος Τεχνολογίας 

και Έρευνας της Ελλάδας. Την κοινο-

πραξία MedSTACH συντονίζει το Τμήμα 

Η ερευνητική μονάδα αρχαιολογίας στο Λονδίνο

Συνέχεια στη σελίδα 15
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Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πα-

νεπιστημίου Κύπρου. Το MedSTACH εξα-

σφάλισε χρηματοδότηση €400.000 από 

το Πρόγραμμα «Teaming for Excellence» 

του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού πλαι-

σίου για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζο-

ντας 2020», για το σχεδιασμό Κέντρου 

Αριστείας στην Κύπρο για τη μελέτη και 

προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

της Ανατολικής Μεσογείου, κεφαλαιο-

ποιώντας σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο 

συναφών επιστημών, της μηχανικής, και 

της τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης διοργανώθη-

κε δημόσια διάλεξη της Καθ. Κασσιανί-

δου στην Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου 

στο Λονδίνο με θέμα την εξόρυξη, επε-

ξεργασία και εμπορεία κυπριακού χαλκού 

δια μέσου των αιώνων και πώς οι οικο-

νομικές αυτές δραστηριότητες διαμόρ-

φωσαν την Ιστορία της Κύπρου. Η διά-

λεξη διοργανώθηκε σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του University 

College London και την Ύπατη Αρμοστεία.

Συνέχεια από τη σελίδα 14

Ηλεκτρονικά παιχνίδια και εργαλεία δι-

αμόρφωσης οικολογικής συνείδησης 

ιδιαίτερα για τη θαλάσσια ρύπανση, θα 

αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν 

σε σχολεία στην Κύπρο, την Ελλάδα, την 

Ουαλία και τη Ρουμανία, για εκπαιδευ-

τικούς σκοπούς. Στόχος η μεγαλύτερη 

ευαισθητοποίηση και διαμόρφωση οι-

κολογικής συνείδησης σε μαθητές, στο 

πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από 

το Erasmus + Έργου “Sea4All” «Δια-

μόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα 

θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη 

χρήση καινοτόμων τεχνολογιών (ΤΠΕ)», 

το οποίο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 

2017.

Επικεφαλής του έργου είναι το Ίδρυ-

μα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) της 

Ελλάδος και θα υλοποιηθεί σε συνερ-

γασία με έξι άλλους οργανισμούς από 

τέσσερις διαφορετικές χώρες: το Ωκε-

ανογραφικό Κέντρο (ΩΚ) του Πανεπι-

στημίου Κύπρου και το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού (Κύπρος), την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και το 

Αρχιπέλαγος - Ινστιτούτο Θαλάσσιας 

και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου 

στη Σάμο (Ελλάδα), το Inspectoratul 

Scolar Judetean (Ρουμανία) καθώς και 

το Πανεπιστήμιο του Cardiff (Ηνωμένο 

Βασίλειο). Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί 

σε συνεργασία με τοπικά σχολεία από 

όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Η εναρ-

κτήρια συνάντηση του Προγράμματος 

“Sea4All” πραγματοποιήθηκε στις 18 

και 19 Ιανουαρίου 2018 στο Παιδαγω-

γικό Ινστιτούτο Κύπρου. 

Διδακτικό υλικό στα σχολεία

Στο πλαίσιο του Προγράμματος 

“Sea4All”  θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό 

υλικό με τη συνεργασία ειδικών επι-

στημόνων σε τρία επιστημονικά πεδία. 

Οι εκπαιδευτικοί θα διαμορφώσουν τη 

διδακτική ύλη και το υλικό, το οποίο θα 

εμπλουτιστεί με επιστημονικά στοιχεία 

και μελέτες, σε συνεργασία με ειδικούς 

επιστήμονες σε θέματα θαλάσσιας και 

παράκτιας ρύπανσης. Στη συνέχεια το 

υλικό αυτό θα παρουσιάζεται και θα 

χρησιμοποιείται με καινοτόμα ηλεκτρο-

νικά εργαλεία. 

Το έργο στοχεύει, παράλληλα, στην ανά-

πτυξη δεξιοτήτων μέσα από διερευνη-

τική μάθηση και δημιουργικές δραστη-

ριότητες. Οι διάφορες δραστηριότητες 

και τα ηλεκτρονικά εργαλεία θα υποστη-

ρίζουν τον ελεύθερο πειραματισμό, τη 

δημιουργία καινοτόμου περιεχομένου 

και αντικειμένων μέσα από την κριτική 

σκέψη, την εκπαιδευτική πρακτική και 

την εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα επικεντρωθεί 

κυρίως στη θαλάσσια ρύπανση, χρη-

σιμοποιώντας σενάρια για εμφάνιση 

πετρελαιοκηλίδων και επιπλέοντα αντι-

κείμενα, και θα δοκιμαστεί σε συγκε-

κριμένα σχολεία πριν την ευρεία χρήση 

του. 

Πληροφορίες: Δρ Νίκη Χαρτόσια, Ωκε-

ανογραφικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου, Τηλ.: +357 2289 3974, e-mail: 

nchartos@ucy.ac.cy 

Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο Κύπρου, Υπουργείο Παιδεί-

ας  και Πολιτισμού, Τηλ.: +357 2240 

2352, e-mail: zachariou.a@cyearn.

pi.ac.cy 

και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος  

www.sea4all-project.eu 

Ηλεκτρονικά σχολικά παιχνίδια οικολογικής 
συνείδησης από το Ωκεανογραφικό Κέντρο
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Νέο ερευνητικό έργο συντονίζει το 

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Και-

νοτομία «Κοίος», χρηματοδοτούμενο 

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

μέσω του προγράμματος «ERC Proof 

of Concept». Πρόκειται για το έργο με 

το ακρώνυμο Domognostics, το οποίο 

στοχεύει στη μείωση των ενεργειακών 

απωλειών σε κτήρια με την χρήση έξυ-

πνων διαγνωστικών συστημάτων αυτο-

ματισμού κτηρίων.

Οι χρηματοδοτήσεις ERC Proof of 

Concept παρέχονται σε υφιστάμενους 

κατόχους ERC με στόχο να τους βοηθήσουν να αξιοποιήσουν 

τα άριστα αποτελέσματα των ερευνητικών τους έργων. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων οι οποίες 

μπορούν να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες των καινοτόμων 

ιδεών ώστε να μετατραπούν σε νέα προϊόντα ή νέες υπηρεσίες. 

Σημειώνεται ότι τα θεωρητικά θεμέλια των τεχνικών του έργου 

Domognostics αναπτύχθηκαν ως μέρος του ERC Advanced 

Grant «Fault-Adaptive», που απονεμήθηκε στον Καθηγητή Μά-

ριο Πολυκάρπου, Διευθυντή του Κέντρου Αριστείας «Κοίος». 

Ανάγκη για διαγνωστικά συστήματα αυτοματισμού κτηρίων

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κτήρια ευθύνονται για το 40% της 

κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και για το 36% των εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου. Ένα σημαντικό ποσοστό της ενέργειας 

που καταναλώνεται στα κτήρια (περίπου 20%) σπαταλιέται 

αχρείαστα λόγω σφαλμάτων στο σύστημα αυτοματοποίησης. 

Τα ζητήματα έγκαιρης εντόπισης, διάγνωσης και αυτόματης 

διόρθωσης σφαλμάτων στα κτήρια θα αποκτήσουν ακόμη με-

γαλύτερη σημασία στο εγγύς μέλλον, 

καθώς συσκευές και αισθητήρες με 

δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο θα 

χρησιμοποιούνται ευρέως σε έξυπνα 

κτήρια και σπίτια μέσω της τεχνολογίας 

Internet of Things (IoT), ώστε να συν-

δέονται και να ανταλλάσσουν δεδομένα 

μεταξύ τους. Εκτιμάται ότι θα δημιουρ-

γηθούν 345.000 νέες θέσεις εργασίας 

παγκοσμίως από την εφαρμογή κτηρίων 

με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέρ-

γειας, ενώ ένα ποσοστό αυτών των θέ-

σεων θα σχετίζονται με την αγορά των 

διαγνωστικών συστημάτων αυτοματισμού κτηρίων.

Καινοτόμα λύση στη μείωση ενεργειακών απωλειών 

Η πλατφόρμα του Domognostics θα χρησιμοποιεί έξυπνους 

αλγόριθμους διάγνωσης σφαλμάτων με δυνατότητες μηχανι-

κής εκμάθησης ώστε να έχει την ικανότητα να βελτιώνει την 

απόδοση της κατά την διάρκεια της λειτουργίας της. Επίσης, θα 

διευκολύνει την προσθήκη νέων αισθητήρων ή την αντικατά-

σταση ελαττωματικών εξαρτημάτων με βάση τις ανάγκες που 

προκύπτουν, χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού. 

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το Κέντρο Αριστείας 

«Κοίος» συνεργάζεται με την εταιρεία PHOEBE Research and 

Innovation Ltd. Η εταιρεία PHOEBE θα είναι υπεύθυνη για την 

ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε μια πλατ-

φόρμα που θα επιτρέπει τον έλεγχο και την παρακολούθηση 

σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα διεξάγει επίσης επιχειρηματική 

μελέτη για την εμπορευματοποίηση της καινοτόμου λύσης τόσο 

στην Ευρώπη, όσο και διεθνώς.

Μείωση των ενεργειακών απωλειών σε έξυπνα κτήρια

Το Εργαστήριο Διαδικτυακού Υπολο-

γισμού (LInC) του Tμήματος Πληρο-

φορικής εξασφάλισε χρηματοδότηση 

€278.750 στο πλαίσιο του προγράμμα-

τος «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την Έρευνα, την Καινοτομία 

και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, με στόχο 

την ανάπτυξη πλατφόρμας λογισμικού 

για να εξυπηρετήσει τη χρήση δεδομέ-

νων μεγάλης κλίμακας στο χώρο της 

αεροπορικής βιομηχανίας. 

Το ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο 

συμμετέχει το Εργαστήριο με το ακρώ-

νυμο ICARUS– «Aviation-driven Data 

Value Chain for Diversified Global and 

Local Operations» και με συνολικό 

προϋ πολογισμό €3.951.125, ξεκίνησε 

τον Ιανουάριο 2018 και θα διαρκέσει 

3 χρόνια, δημιουργώντας ευκαιρίες για 

εργοδότηση και εκπαίδευση νέων ερευ-

νητών σε τεχνολογίες αιχμής στο χώρο 

της επιστήμης δεδομένων. 

Μεγάλες ποσότητες δεδομένων δημι-

ουργούνται και αποθηκεύονται καθη-

μερινά στο χώρο των αερομεταφορών, 

οι οποίες όταν αναλυθούν και συνδυα-

στούν αποτελεσματικά έχουν τη δυνα-

τότητα να δημιουργήσουν νέα γνώση, 

ευφυείς λύσεις και καινοτόμες υπηρε-

σίες για την οικονομία, το περιβάλλον 

και την εξυπηρέτηση των επιβατών. 

Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθεί μια πλατ-

φόρμα λογισμικού που θα απλοποιήσει 

την πρόσβαση σε εφαρμογές μεγάλων 

δεδομένων, καθώς και την ενσωμάτω-

σή τους σε υπάρχουσες διαδικασίες στο 

χώρο της αεροπορικής βιομηχανίας. Το 

ICARUS θα προσφέρει στις επιχειρήσεις 

και τα ιδρύματα που δραστηριοποιού-

νται στο χώρο των αερομεταφορών μία 

αλυσίδα αξίας δεδομένων καθώς και 

μια ολοκληρωμένη, ασφαλή και εύχρη-

στη εργαλειοθήκη που θα είναι προσαρ-

μοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Συντονιστές του έργου για το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου είναι ο Καθηγητής Μά-

ριος Δικαιάκος και ο Επίκουρος Καθη-

γητής Γιώργος Πάλλης. Το ερευνητικό 

πρόγραμμα θα διεξαχθεί από ένα δίκτυο 

ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 

και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που 

εκτείνεται σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες 

και στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 

11 φορείς.

Horizon 2020: Ανάπτυξη λογισμικού για τη χρήση 
δεδομένων μεγάλης κλίμακας στην αεροπορική βιομηχανία
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποί-

ησε στις 8 Μαρτίου 2018 την 6η Ετήσια 

Διάλεξη εις μνήμην Γεώργιου Παρα-

σκευαϊδη, στο πλαίσιο της οποίας, απηύ-

θυνε ομιλία ο Ισραηλινός αρχιτέκτονας, 

Καθηγητής Gaby Schwartz. 

Ο Καθηγητής ανέπτυξε το θέμα “Ο δημό-

σιος ρόλος της αρχιτεκτονικής”, αναδει-

κνύοντας τους τρόπους με τους οποίους 

ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός παρεμβαί-

νει στα κοινωνικά δρώμενα ως δημόσια 

πράξη. Ο ομιλητής ξεκίνησε την ομιλία 

του με μια κριτική απέναντι στον τρόπο 

που χρησιμοποιεί τα τυχερά παιχνίδια το 

ισραηλινό κράτος για να χρηματοδοτεί 

δημόσιες υποδομές, καθιστώντας 10% 

της κοινωνίας των Ισραηλινών εθισμένο 

στον τζόγο. 

Μέσα από σχεδιαστικές μελέτες που έγι-

ναν στο πέμπτο έτος του προγράμματος 

Αρχιτεκτονικής στο Technion στη Χάιφα, 

γύρω από τη χωροθέτηση των υποδο-

μών τυχερών παιχνιδιών, παρουσίασε 

τις αρνητικές επιπτώσεις που, πέραν από 

τον εθισμό στον τζόγο, επηρεάζουν την 

ποιότητα της αρχιτεκτονικής και της κα-

θημερινότητας των πόλεων στο Ισραήλ. 

Σχολίασε, επίσης, τη δυσκολία απόκτη-

σης κατοικίας από την τοπική κοινωνία 

αναφέροντας ότι έχει τετραπλασιαστεί το 

κόστος αγοράς ακινήτων από το 1960.  

Εκ μέρους της οικογένειας Παρασκευα-

ΐδη, την τελετή χαιρέτησε ο Διευθυντής 

της Εταιρείας Ιωάννου και Παρασκευαϊ-

δη Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Χάρης Σο-

φοκλείδης. Χαιρετισμό στην εκδήλωση 

απηύθυνε εκ μέρους του Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Αντιπρύτανης 

Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και 

Διοίκησης, Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Κωνσταντίνου. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονε-

μήθηκαν βραβεία σε τρεις φοιτητές του 

Τμήματος Αρχιτεκτονικής, για την εργα-

σία τους σε θέματα αρχιτεκτονικής, οι 

οποίοι εξασφάλισαν ταξιδιωτική υποτρο-

φία, ύψους 1.500€ έκαστος. Πρόκειται 

για τους Ιάσωνα Σκουλά, Μιχάλη Ψαρά 

και Παναγιώτα Τζιούρρου. Η απονομή 

έγινε από τον Αντιπρύτανη Κωνσταντίνο 

Κωνσταντίνου, τον κ. Χάρη Σοφοκλείδη 

και τον Πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτε-

κτονικής, Αναπληρωτή Καθηγητή Σω-

κράτη Στρατή, ο οποίος ανέλυσε και το 

σκεπτικό του εν λόγω διαγωνισμού.

Ο Gaby Schwartz στην έκτη ετήσια διάλεξη  
εις μνήμην Γεώργιου Παρασκευαΐδη

Ο Καθηγητής Gaby Schwartz

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το 

Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Και-

νοτομία «Κοίος» σε συνεργασία με τη 

Δύναμη Πολιτικής Άμυνας Κύπρου, το 

πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρ-

τισης εμπειρογνωμόνων από την ΕΕ, 

για τη διαχείριση καταστάσεων έκτα-

κτης ανάγκης με τη χρήση Μη Επανδρω-

μένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ), κοινώς 

Drones. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

πραγματοποιήθηκε από τις 6 - 9 Μαρτί-

ου 2018 στις εγκαταστάσεις του Πανε-

πιστημίου Κύπρου.

Η εκπαίδευση των Ευρωπαίων εμπει-

ρογνωμόνων υποστηρίχθηκε από 

τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής 

Προστασίας μέσω του προγράμματος 

κατάρτισης και συγκεκριμένα της ενό-

τητας «Ανταλλαγή Εμπειρογνωμόνων», 

η οποία χρηματοδότησε τη συμμετοχή 

17 εμπειρογνωμόνων από 11 χώρες 

της Ε.Ε. Επιπλέον, προσκλήθηκαν και 

παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από οργα-

νισμούς άμεσης δράσης στην Κύπρο, οι 

οποίοι αναμένεται να χρησιμοποιήσουν 

την αποκτηθείσα γνώση για την υποστή-

ριξη δραστηριοτήτων κριτικής σημασί-

ας, καλύτερη αξιολόγηση της εκάστοτε 

κρίσιμης κατάστασης και επιτάχυνση 

των υφιστάμενων διαδικασιών, με στό-

χο να αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχίας 

των αποστολών, αλλά και να ελαχιστο-

ποιηθούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν.

Το τετραήμερο  πρόγραμμα κατάρτισης 

περιελάμβανε παρουσιάσεις που κάλυ-

πταν βασικές πτυχές των επιχειρήσεων 

ΜΕΑ. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευ-

καιρία να λάβουν μέρος σε ασκήσεις 

πρακτικής, ενώ εξοικειώθηκαν, επίσης, 

με το εξειδικευμένο λογισμικό που ανα-

πτύχθηκε από το Κέντρο Αριστείας για 

Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» για την 

αναζήτηση και εντοπισμό αντικειμένων 

στο έδαφος σε πραγματικό χρόνο.

Σημαντική ήταν επίσης η δικτύωση με-

ταξύ των εμπειρογνωμόνων, στους 

οποίους δόθηκε η ευκαιρία να μοιρα-

στούν πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη 

χρήση των ΜΕΑ σε διάφορα σενάρια 

έκτακτης ανάγκης στις χώρες καταγω-

γής τους και να κατανοήσουν τις νομι-

κές διαδικασίες και τα ρυθμιστικό πλαί-

σιο που ισχύει σε άλλα κράτη - μέλη της 

Ε.Ε. 

Η πραγματοποίηση του εν λόγω εκπαι-

δευτικού προγράμματος κατέστη εφικτή 

ένεκα της τεχνογνωσίας για τα ΜΕΑ που 

αναπτύχθηκε στην Κύπρο, στο πλαίσιο 

της χρηματοδότησης του έργου με το 

ακρώνυμο PREDICATE, από την ΕΕ.

Διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης  
με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 58o, Μάιος 2018
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Τα «κρυμμένα» μουσικά ταλέντα, οι μικροί και νεαροί καλλιτέ-

χνες, θα έχουν την ευκαιρία, από τον Σεπτέμβριο του 2018,  

να παρακολουθήσουν πλέον στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ένα 

πλούσιο και απαιτητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Προγράμ-

ματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων, το οποίο φέτος συ-

μπληρώνει 11 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας.

Μετά από πρωτοβουλία του Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντί-

νου Χριστοφίδη, και επαφών του με τον καλλιτεχνικό διευθυ-

ντή του Προγράμματος, διεθνούς φήμης καθηγητή βιολιού, 

Ματθαίο Καριόλου και τον τέως Υπουργό Παιδείας και Πολιτι-

σμού, Κώστα Καδή, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 8 

Φεβρουαρίου 2018 την πρόταση που κατέθεσε το Υπουργεί-

ου Παιδείας και Πολιτισμού, για λειτουργία και στέγαση του 

Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων (ΠΑΜΤ) στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.. Βασικός στόχος της προσπάθειας 

αυτής ήταν η διασφάλιση της απρόσκοπτης και αποτελεσμα-

τικής λειτουργίας του προγράμματος τα επόμενα χρόνια και 

η παράλληλη δημιουργία στρατηγικών συνεργειών στο εγγύς 

μέλλον.

Το Πρόγραμμα, αφορά στην ανάπτυξη μουσικών ταλέντων στα 

έγχορδα όργανα της ορχήστρας και προβλέπει τη διδασκαλία 

συγκεκριμένης μεθόδου σε παιδιά από 3 - 18 χρόνων. Στό-

χος του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων είναι 

ο έγκαιρος εντοπισμός και η ανάπτυξη των ταλαντούχων παι-

διών από μικρή ηλικία, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση της 

μουσικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Το ΠΑΜΤ, που σήμερα 

αριθμεί περίπου 60 μαθητές και στα τέσσερα έγχορδα όργα-

να, έχει αξιολογηθεί το 2015, από εξωτερικό εμπειρογνώμο-

να, με πολύ θετικά αποτελέσματα. 

Η ένταξη του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων 

στο Πανεπιστήμιο, θα επιτρέψει επίσης την προσέλκυση και 

αξιοποίηση πρόσθετων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και 

θα επιλύσει το πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζει. Με τη 

λειτουργία του Προγράμματος ως προκαταρκτικής σχολής, τί-

θενται οι βάσεις για μελλοντική δημιουργία μουσικής σχολής 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η προτεινόμενη αναβάθμιση του 

επιπέδου του ΠΑΜΤ και η μελλοντική δημιουργία μουσικής 

σχολής μπορούν να θεωρηθούν ως φυσικό επακόλουθο της 

επένδυσης που έχει κάνει μέχρι σήμερα το κράτος σε θέματα 

μουσικής παιδείας. 

Ο εμπνευστής του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων σχεδιάστηκε 

και λειτουργεί κάτω από τη διδασκαλία, εποπτεία και καθοδή-

γηση του διακεκριμένου Κύπριου βιολονίστα και πανεπιστημι-

ακού Καθηγητή, Ματθαίου Καριόλου και στελεχώνεται από μια 

ομάδα εξαίρετων καλλιτεχνών και παιδαγωγών. Ο Καθηγητής 

Ματθαίος Καριόλου έχει παρασημοφορηθεί από τον Πρόεδρο 

της Αυστρίας για τις υπηρεσίες του κατά την 35χρονη πανεπι-

στημιακή μουσική του καριέρα και τις μεγάλες του επιτυχίες 

στην εφαρμογή της μεθόδου του για τη γρήγορη εκμάθηση του 

βιολιού ως δεξιοτεχνικού οργάνου σε παιδιά μικρής ηλικίας 

καθώς και για τις επιτυχίες του ως βιρτουόζος σολίστ. Οι επι-

σκέπτες πανεπιστημιακοί καθηγητές Ιuga Petru - Koντραμπά-

σο, Christian Euler - Βιόλα και Susan Varga - Βιολοντσέλο, 

διδάσκουν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και έχουν διεθνείς 

σολιστικές καριέρες. Στο Πρόγραμμα, διδάσκουν σε σταθερή 

βάση ειδικά εκπαιδευμένοι και εξαίρετοι συνεργάτες - βοηθοί, 

όλοι αριστούχοι, απόφοιτοι φημισμένων πανεπιστημίων της 

Ευρώπης και ο καθένας σολίστ στο όργανό του. 

Τα μουσικά ταλέντα της Κύπρου στο Πανεπιστήμιο
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των Ηλία Αργυρού, Χριστίνας Μάτση, 

Χριστίνας Χαραλαμπίδου, Françoise 

Jammet, Διδάσκοντες τομέα γαλλικής 

γλώσσας, Κέντρο Γλωσσών, Πανεπι-

στήμιο Κύπρου 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Δι-

εθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας, η 

γαλλική γλώσσα βρίσκεται σήμερα στην 

5η θέση παγκοσμίως, με 274 εκατομ-

μύρια ομιλητές. Εκτιμάται δε ότι μέχρι 

το 2050, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί 

κατά πολύ περισσότερο και θα φτάσει 

τα 715 εκατομμύρια ατόμων που θα 

μπορούν να εκφραστούν στη γαλλική 

γλώσσα και θα είναι γαλλόφωνοι. Επί-

σης, η γαλλική είναι η μία από τις δύο 

γλώσσες (η άλλη είναι η αγγλική) που 

έχει ομιλητές και στις πέντε ηπείρους, 

αφού χώρες όπως, η Γαλλία, το Βέλγιο, 

το Λουξεμβούργο και η Ελβετία στην 

Ευρώπη, ο Λίβανος και οι χώρες της 

πρώην γαλλικής Ινδοκίνας στην Ασία, 

η Μαδαγασκάρη, η Σενεγάλη, η Αλγερία 

και το Μαρόκο στην Αφρική, ο Καναδάς 

και η Γαλλική Γουιάνα στην Αμερική και η 

Γαλλική Πολυνησία στην Ωκεανία, είναι 

μόνο μερικές από τις χώρες ή τα υπερ-

πόντια γαλλικά εδάφη που συνθέτουν 

το μωσαϊκό των πολιτισμών του γαλλό-

φωνου κόσμου. Συνολικά 84 κράτη και 

κυβερνήσεις είναι μέλη του Διεθνούς 

Οργανισμού Γαλλοφωνίας, μεταξύ των 

οποίων και η Κυπριακή Δημοκρατία, 

από το 2006, και 32 από αυτά έχουν τη 

γαλλική ως μοναδική επίσημη γλώσσα 

ή επίσημη γλώσσα μαζί με άλλες.

Σύμφωνα πάντα με επίσημα στοιχεία 

του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνί-

ας, η γαλλική είναι η 2η ξένη γλώσσα 

που διδάσκεται μετά την αγγλική, με 

125 εκατομμύρια ατόμων που τη διδά-

σκονται, η 3η γλώσσα των επιχειρήσε-

ων παγκοσμίως και η 4η γλώσσα σε 

αριθμό χρηστών στο Διαδίκτυο καθώς 

και σε ότι αφορά περιεχόμενο άρθρων 

σε αυτό αλλά και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  

Soirée francophonie 2018

Ο τομέας γαλλικής γλώσσας του Κέ-

ντρου Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, στην προσπάθειά του να προω-

θήσει και να αναπτύξει, τόσο τη γαλλική 

γλώσσα, όσο και τον γαλλικό αλλά και 

τον γαλλόφωνο πολιτισμό μέσα στη πα-

νεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στην 

ευρύτερη κυπριακή κοινωνία, οργανώ-

νει κάθε χρόνο στο πλαίσιο των εορτα-

σμών του μήνα για τη γαλλοφωνία, εκ-

δηλώσεις στις οποίες λαμβάνουν μέρος 

όχι μόνο φοιτητές που παρακολουθούν 

μαθήματα γαλλικής γλώσσας, αλλά και 

όλοι οι άλλοι ενδιαφερόμενοι φοιτητές 

του πανεπιστημίου.

Οι εκδηλώσεις για τον μήνα «Γαλλοφω-

νία 2018», άρχισαν με την προβολή 

γαλλικής ταινίας στις 06 Φεβρουαρίου 

2018 στο πλαίσιο των μαθημάτων γαλ-

λικής γλώσσας του Κέντρου Γλωσσών 

και κορυφώθηκαν στις 20 Μαρτίου, 

διεθνή μέρα γαλλοφωνίας, με βραδιά 

quiz στην οποία πήραν μέρος γύρω 

στους 80 φοιτητές. Η βραδιά έλαβε 

χώρα στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστη-

ριοτήτων, στην Πανεπιστημιούπολη. Τη 

βραδιά χαιρέτησε με τη παρουσία της η 

αναπληρώτρια διευθύντρια του Κέντρου 

Γλωσσών, Δρ Στέλλα Κ. Χατζηστάσου. 

Η φετινή βραδιά περιλάμβανε quiz με 

ερωτήσεις γύρω από 7 θεματικές κα-

τηγορίες που αφορούσαν άμεσα τον 

γαλλόφωνο κόσμο: Φαγητά και ποτά, 

Κινηματογράφος, Γαλλόφωνη μουσική, 

Ιστορία και γεωγραφία, η Γαλλική γλώσ-

σα στις γαλλόφωνες χώρες, Αθλητι-

σμός και Προσωπικότητες του γαλλό-

φωνου κόσμου. Σκοπός της βραδιάς 

αυτής ήταν να δώσει την ευκαιρία στους 

φοιτητές που έλαβαν μέρος, αφενός 

να γνωρίσουν τις διάφορες πτυχές της 

γαλλικής γλώσσας και του γαλλόφω-

νου πολιτισμού και αφετέρου να κατα-

νοήσουν τη στρατηγική σημασία που 

κατέχει η γαλλική γλώσσα παγκοσμίως 

καθώς και την πλούσια πολιτιστική πο-

λυμορφία που προσφέρει ο γαλλόφω-

νος κόσμος.

Στο τέλος του διαγωνιστικού μέρους 

της βραδιάς, απονεμήθηκαν στις πρώ-

τες 6 ομάδες, που απάντησαν σωστά 

στις περισσότερες ερωτήσεις, διάφο-

ρα δώρα, όπως κουπόνια, βιβλία, dvd, 

γαλλικά προϊόντα, κτλ., που ευγενικά 

παραχώρησαν οι χορηγοί της βραδιάς, 

Paul, French Dépôt, Makaron, Ζορπάς, 

Καντίνα, τα βιβλιοπωλεία La Boîte à lire 

και Parga και η πρεσβεία της Ελβετίας 

στη Κύπρο. Επίσης, η βραδιά τελούσε 

υπό τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου 

Κύπρου και περιλαμβανόταν στο επίση-

μο πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις «Γαλ-

λοφωνία 2018».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι 

παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 

ακούσουν γαλλόφωνη μουσική, αλλά 

και να δοκιμάσουν γαλλικές κρέπες 

(που ευγενικά προσέφεραν οι διδάσκο-

ντες του τομέα γαλλικής γλώσσας του 

Κέντρου Γλωσσών) καθώς και διάφορα 

ποτά, μεταξύ άλλων, το γνωστό «cidre» 

που προσέφερε το French Dépôt.

Γαλλοφωνία 2018 στο Κέντρο Γλωσσών
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της Μαριάννα Παφίτη, απόφοιτης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου 

Ο δραματικός μονόλογος Dystopia: il 

Paradiso προσκαλεί τους θεατές σε 

μία βιωματική εμπειρία και μύηση στον 

κόσμο της αναπηρίας, της ψυχολογίας 

και των συμβολισμών σε ένα πλαίσιο 

συνεχούς αλληλεπίδρασης φυσικού και 

ψυχικού κόσμου. Τι συμβαίνει όταν ένα 

άτομο με χρόνια νευρολογική ασθένεια 

αναλαμβάνει το ρόλο της ηθοποιού; Η 

πρωταγωνίστρια του μονολόγου είναι 

η ίδια φορέας της «δυστοπίας», μιας 

δυστοπίας εσωτερικευμένης και ερμη-

νευμένης με βάση τη ψυχική διαταραχή 

και τη μορφοποίησή της σε σωματική 

αναπηρία. Το προβαλλόμενο, στο φό-

ντο, δάσος, είναι, ουσιαστικά, ο τόπος 

του ασυνείδητου, τον οποίο ο συνειρμι-

κός μονόλογος αποτυπώνει. Τίποτα δεν 

ωραιοποιείται, τίποτα δε μένει κρυφό. 

Μήπως όλοι ζούμε σε ένα τεχνητό παρά-

δεισο και η υποτιθέμενη «ευτοπία» μας 

δεν είναι παρά μια δυστοπία πολλαπλών 

αναπηριών; Η ιστορίας μιας διάγνωσης 

δραματοποιείται, προσκαλώντας τον κα-

θένα σε μια περιήγηση στο πολυσχιδές 

δάσος του ανθρώπινου ψυχισμού.

Το έργο παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 

1ης Πλατφόρμας Νέων Δημιουργών 

dubitanda – ΘΟΚ, Λευκωσία, Οκτώ-

βριος 2017. Επίσης, η ομάδα ανέβασε 

την παράσταση στη Λευκωσία στις 15 

Απριλίου 2018 και όλα τα έσοδα δό-

θηκαν για τη δημιουργία βιβλιοθήκης 

εντός του θαλάμου ασθενών του Ινστι-

τούτου Γενετικής και Νευρολογίας. 

Η ομάδα εργάζεται στο πλαίσιο μιας ευ-

ρύτερης κουλτούρας, της κουλτούρας 

της αναπηρίας, την οποία θα προωθήσει 

η ΜΚΟ οργάνωση Νεόφυτος της οποίας 

αναμένουμε την έγκριση από τις αρμό-

διες αρχές. Στο πλαίσιο της εθελοντικής 

μας δράσης, με στόχο την  κοινωνική 

παρέμβαση και τη δημιουργία κοινω-

νικής ενσυναίσθησης, η παράσταση η 

οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει 

οίκτο και διαφυλάσσει την αξιοπρέπεια 

των συμμετεχόντων, έχουμε αποφασί-

σει ακόμη δύο παραστάσεις. Στις 9 Ιου-

νίου 2018 θα ανέβει για τον Σύνδεσμο 

Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας, στο 

Δημοτικό θέατρο και πάλι, όλα τα έσοδα 

θα διατεθούν στον σύνδεσμο ενώ στις 

23 Ιουνίου θα παίξουμε στη Λευκωσία, 

στο θέατρο Δέντρο, για να στηρίξουμε 

την οργάνωση «Αγκαλιά» (για άτομα με 

ψυχική νόσο) στην οποία θα προσφέ-

ρουμε όλα τα έσοδα της παράστασης.

Dystopia: il Paradiso
Η απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Κύπρου Μαριάννα Παφίτη, δημιούργησε τη θεατρική ομάδα 
Νεόφυτος με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικής ενσυναίσθησης απέναντι στην αναπηρία 
οποιασδήποτε μορφής, εκ γενετής ή επίκτητης, φυσιολογικής ή ψυχικής.

Σε νέα δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου, έχει προβεί  η κα Ρήνα Κατσελλή 

και ο Λαογραφικός Όμιλος Κερύνειας. 

Δώρισαν στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου το προσωπικό αρχείο της 

κας Κατσελλή, ερευνήτριας και Υπεύθυ-

νης Εκδόσεων του Λαογραφικού Ομίλου 

Κερύνειας, το οποίο ανήκει στην ίδια 

προσωπικά και στον Λαογραφικό Όμιλο 

Κερύνειας.

Το αρχείο αποτελείται από κείμενα και 

φωτογραφίες σε 201 ψηφιακούς δί-

σκους με κύρια θεματολογία  την ιστορία 

και παράδοση, λαογραφία, λογοτεχνία 

και τον πολιτισμό της κατεχόμενης πόλης 

της Κερύνειας, που καλύπτουν την περίο-

δο από το 2000 και μετά.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 

αφού ευχαρίστησε την κυρία Κατσελλή 

και το Λαογραφικό Όμιλο Κερύνειας για 

την ευγενή και γενναιόδωρη χειρονομία 

τους, ανέφερε ότι το εν λόγω αρχείο, θα 

αποτελέσει μια πολύ σημαντική προσθή-

κη στις συλλογές της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίες σύντο-

μα θα στεγάζονται  στο νέο υπερσύγχρο-

νο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη 

«Στέλιος Ιωάννου», Πρόσθεσε, επίσης 

ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ιδιαίτε-

ρα περήφανο για τα αρχεία που διαθέτει, 

μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται 

και το προεδρικό αρχείο του πρώην Προ-

έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. 

Γιώργου Βασιλείου, το οποίο απέκτησε 

έπειτα από δωρεά του ιδίου, το αρχείο 

του κ. Νίκου Φαλλά, το αρχείο του χρυσού 

Ολυμπιονίκη του Μαραθωνίου του 1946, 

Στέλιου Κυριακίδη, όπως και πολλά άλλα. 

Σημείωσε τέλος ότι η δωρεά αυτή, σε 

συνδυασμό με τις προηγούμενες δωρεές 

αρχείων, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης 

της ευρύτερης κοινωνίας προς το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου, αφού όλο και περισσό-

τερος κόσμος, ο οποίος έχει στην κατοχή 

του αξιόλογη συλλογή αρχείων και σημα-

ντικά έργα  από Βιβλιοθήκες επιλέγει να 

τα εμπιστευτεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

για τη διάσωσή και τη διάθεσή τους.

Δωρεά αρχείου Ρήνας Κατσελλή και Λαογραφικού 
Ομίλου Κερύνειας στη Βιβλιοθήκη
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Η πολιτική του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ) για Διασφάλιση 

της Ποιότητας της Διδασκαλίας δημιουργήθηκε στο τέλος του 

2016 και η Χάρτα Διδασκαλίας υπογράφηκε από όλους τους 

Προέδρους των Τμημάτων στις 30 Ιανουαρίου 2017 ενώ, το 

2017 ανακηρύχθηκε ως Έτος Ποιοτικής Διδασκαλίας. Σκο-

πός της Πολιτικής είναι η προώθηση, ενίσχυση και διασφάλι-

ση της ποιότητας της διδασκαλίας που προσφέρεται στο ΠΚ.

Οι δράσεις που προτείνονται στην Πολιτική βασίζονται σε τρεις 

άξονες και ο καθένας χωρίζεται σε αριθμό ενοτήτων. Το ΚΕ.ΔΙ.

ΜΑ. εμπλέκεται σε αριθμό δράσεων σε κάθε άξονα ως εξής:

Άξονας 1: Αναγνώριση και διάχυση καλών πρακτικών και αυ-

τοαξιολόγηση διδασκαλίας

Άξονας 2: Αρχική εκπαίδευση, επαγγελματική ανάπτυξη διδα-

κτικού προσωπικού και δικτύωση

Άξονας 3: Μηχανισμοί στήριξης και συνεχούς βελτίωσης

Στο πλαίσιο του Άξονα 2 στην ενότητα Β’ “Συνεχόμενη Επαγ-

γελματική Ανάπτυξη Διδακτικού Προσωπικού”, το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ 

προέβη στην 1η προκήρυξη της δράσης “Διδακτικές Επινοή-

σεις” στις 6 Οκτωβρίου 2017. Υποβλήθηκαν συνολικά 15 αι-

τήσεις από 39 άτομα/ομάδες διδασκόντων που προέρχονταν 

από 12 διαφορετικά Τμήματα.

Το Συμβούλιο του Κέντρου διόρισε τετραμελή επιτροπή όπου 

μαζί με τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων σε συ-

νεδρία στις 23/1/2018 εξέτασαν τις αιτήσεις που υποβλή-

θηκαν. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, η εισήγηση της 

επιτροπής προωθήθηκε στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη 

συνέχεια η Σύγκλητος, σε συνεδρία της στις 7 Μαρτίου 2018, 

ενέκρινε την εισήγηση για χρηματοδότηση των ακόλουθων 

πέντε προτάσεων:

Α/Α Τμήμα Διδάσκοντες Βαθμίδα Ποσό €

1 Ιατρική Σχολή Ευαγγελία Γκουγκούδη 

Ειρήνη Χριστάκη

Αννέζα Γιάλλουρου

Αναστασία Κωνσταντινίδου

ΕΕΠ

Λέκτορας

Λέκτορας

Λέκτορας

10.000

2 Φυσικής Γεώργιος Αρχοντής 

Σταύρος Θεοδωράκης

Γρηγόριος Ίτσκος

Ανδρέας Όθωνος

Φώτιος Πτωχός

Σπύρος Σκούρτης

Νικόλαος Τούμπας

Αναπλ. Καθηγητής

Αναπλ. Καθηγητής

Αναπλ. Καθηγητής

Καθηγητής

Αναπλ. Καθηγητής

Αναπλ. Καθηγητής

Αναπλ. Καθηγητής

10.000

3 Ψυχολογίας Γεωργία Παναγιώτου 

Μαρία Καρεκλά

Ελένη Καραγιάννη

Αναπλ. Καθηγήτρια

Επίκ. Καθηγήτρια

Συντονίστρια Πρακτικής 

Άσκησης

10.000

4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών

Σταύρος Ιεζεκιήλ

Μάρκος Αντωνιάδης

Γιώργος Ζάγγουλος

Αναπλ. Καθηγητής

Επίκ. Καθηγητής

ΕΕΠ

6.000

5 Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περι-

βάλλοντος 

& Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

& Αρχιτεκτονικής

Ιωάννης Ιωάννου

Γιώργος Παπασάββας

Μαρία Φιλοκύπρου

Αναπλ. Καθηγητής

Αναπλ. Καθηγητής

Επίκ. Καθηγήτρια

6.000

Η 2η προκήρυξη αναμένεται να γίνει μέσα στο 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. www.ucy.ac.cy/~kedima 

Διδακτικές επινοήσεις
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Οι επιθέσεις μέσω διαδικτύου 

(Cyberattacks) κοστίζουν σε εταιρείες 

περίπου 445 δισεκατομμύρια δολάρια 

σε παγκόσμιο επίπεδο ετησίως. Πώς 

αυτές οι επιθέσεις επηρεάζουν την ανά-

πτυξη και την αξία των μετόχων με την 

πάροδο του χρόνου; Παρά την αυξανό-

μενη συνειδητοποίηση της απειλής επι-

θέσεων μέσω διαδικτύου, είναι άγνωστο 

ακόμα ποιες εταιρείες είναι πιο πιθανό να 

αποτελέσουν στόχο και πώς οι επιθέσεις  

επηρεάζουν την ανάπτυξη και την αξία 

των μετόχων με την πάροδο του χρόνου. 

Ωστόσο, μια νέα μελέτη που διενεργή-

θηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή 

του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματο-

οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Ανδρέα Μιλιδώνη, σε συνεργασία 

με  τους Shinichi Kamiya (Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Nanyang (NTU) της Σι-

γκαπούρης), Jun-koo Kang (Τεχνολογι-

κό Πανεπιστήμιο Nanyang ), Jungmin 

Kim (Πολυτεχνείο Χονγκ Κονγκ) και 

Rene Stulz (Κρατικό Πανεπιστήμιο του 

Οχάιο, Εθνικό Γραφείο Οικονομικών 

Ερευνών (NBER) και Ευρωπαϊκό Ινστι-

τούτο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ECGI) 

) εξετάζει τα εν λόγω θέματα. Η μελέτη 

χρησιμοποιεί ένα περιεκτικό δείγμα γε-

γονότων παραβιάσεων δεδομένων που 

προκλήθηκαν από επιτυχείς επιθέσεις 

μέσω διαδικτύου που αναφέρθηκαν 

στην Υπηρεσία Ελέγχου Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (PRC) κατά 

την περίοδο 2005 έως 2014. Στη με-

λέτη περιλαμβάνονται μόνο κακόβουλες 

ενέργειες μέσω διαδικτύου, hacking και 

malware και εξετάζεται η βραχυπρόθε-

σμη αλλά και η μακροπρόθεσμη επί-

δραση (3 χρόνια μετά) που επιδέχονται 

τέτοιες επιθέσεις. 

Η έρευνα με τίτλο, “What is the Impact 

of Successful Cyberattacks on Target 

Firms?” κυκλοφόρησε πρόσφατα 

υπό μορφή Επιστημονικής Εργασί-

ας ως National Bureau of Economic 

Research (NBER) Working paper (τα 

NBER Working Papers βρίσκονται στο 

νούμερο 1 των δημοφιλέστερων δημο-

σιεύσεων με βάση το Google Scholar 

στον τομέα “Business, Economics and 

Management”). 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μεγά-

λες, πολύτιμες και ορατές επιχειρήσεις 

- όπως οι εταιρείες που συγκαταλέγο-

νται στη λίστα Fortune 500 – δέχονται 

συχνότερα επιθέσεις μέσω διαδικτύου, 

παρά το γεγονός ότι φαίνεται να διαθέ-

τουν τους πόρους για να αντιμετωπίσουν 

το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Οι εται-

ρείες που χρησιμοποιούν τα προσωπικά 

δεδομένα των πελατών για την καθημε-

ρινή τους δραστηριότητα, όπως αυτές 

στον χρηματοπιστωτικό και τον λιανικό 

τομέα, είναι επίσης συχνότεροι στόχοι, 

ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας, οι τομείς που δέχονται συχνά 

επιτυχημένες επιθέσεις στον κυβερνο-

χώρο είναι οι υπηρεσίες, εταιρείες που 

ασχολούνται με χονδρικές και λιανικές 

πωλήσεις, με μεταφορές και την επικοι-

νωνία. Για την αποτροπή της εγκλημα-

τικότητας μέσω διαδικτύου, η επαγρύ-

πνηση του διοικητικού συμβουλίου μιας 

εταιρείας αποδίδει: Οι επιχειρήσεις που 

διαθέτουν επιτροπή διαχείρισης κινδύ-

νου είναι λιγότερο πιθανό να δεχτούν 

επίθεση  από εκείνες που δεν έχουν 

τέτοια επιτροπή.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Ανδρέας 

Μιλιδώνης σημείωσε ότι, η προστα-

σία μιας επιχείρησης από τον κίνδυνο 

επίθεσης μέσω διαδικτύου ξεκινά από 

την αναγνώριση και αξιολόγηση των 

κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθει-

μένη. «Παρά την ευρεία αναγνώριση 

των αναδυόμενων απειλών που θέτει ο 

κίνδυνος επίθεσης μέσω διαδικτύου και 

η σημασία του ως νέου τύπου εταιρικού 

κινδύνου, ελάχιστα στοιχεία υπάρχουν 

για το πώς οι επιτυχημένες επιθέσεις 

επηρεάζουν τις επιχειρήσεις. Συγκεκρι-

μένα, ελάχιστα γνωρίζουμε ποιοι τύποι 

επιχειρήσεων είναι πιθανό να βιώσουν 

επιθέσεις μέσω διαδικτύου και πώς τέ-

τοιες επιθέσεις επηρεάζουν τον πλούτο, 

την ανάπτυξη και την οικονομική δύναμη 

των μετόχων. Επίσης, δεν γνωρίζουμε 

πολλά για το πώς οι επιχειρήσεις αλλά-

ζουν τα κίνητρα διαχείρισης κινδύνων 

μετά από επιθέσεις στον κυβερνοχώ-

ρο», τόνισε ο Δρ Μιλιδώνης.  

Όταν οι χάκερ αποκτούν πρόσβαση στα 

προσωπικά δεδομένα των πελατών, 

μια εταιρεία στις ΗΠΑ χάνει  κατά μέσο 

όρο περισσότερα από 600 εκατομμύρια 

δολάρια, στην αξία των της χρηματιστη-

ριακής της αξίας τις αμέσως επόμενες 

ημέρες. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, 

καθώς και οι επιχειρήσεις λιανικής πώ-

λησης, σημειώνουν επίσης πτώση της 

αύξησης των πωλήσεων τρία χρόνια 

μετά από μια τέτοια επίθεση. 

Από οικονομικής απόψεως, η έρευνα 

κατέδειξε ότι οι επιχειρήσεις συνήθως 

περιορίζονται μετά από επιθέσεις στον 

κυβερνοχώρο. Συγκεκριμένα, προσπα-

θούν να ξεπεράσουν τις απώλειες μει-

ώνοντας τις επενδύσεις τους και αυξά-

νοντας το μακροπρόθεσμο χρέος. Μετά 

από μια επίθεση μέσω διαδικτύου, οι 

εταιρείες είναι επιφυλακτικές για ανά-

ληψη ρίσκου και τείνουν να μειώνουν 

τα κίνητρα που δίνονται σε Διευθυντικά 

στελέχη για μελλοντική ανάληψη ρί-

σκου. Αυτό γίνεται με την μείωση των 

επιπλέον επιδομάτων (salary bonus) σε 

Διευθυντικά στελέχη όπως επίσης και 

την ανταλλαγή δικαιωμάτων αγοράς με-

τοχών της εταιρείας (option on company 

shares) με μετοχές περιορισμένης 

εξαργύρωσης (restricted shares). 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας 

Μιλιδώνης σημειώνει ότι αυτές οι αλλα-

γές μπορούν πράγματι να είναι επωφε-

λείς, «εάν μια ηλεκτρονική επίθεση οδη-

γεί σε επανεκτίμηση του κινδύνου μιας 

μελλοντικής ηλεκτρονικής επίθεσης και 

του συνεπακόλουθου κόστους μιας τέ-

τοιας επίθεσης». Παρά το γεγονός ότι η 

ασφάλεια στον διαδίκτυο αποτελεί ένα 

από τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής 

μας, σπάνια οι επιχειρήσεις εκτιμούν 

σωστά την πραγματική πιθανότητα μιας 

επίθεσης μέσω διαδικτύου και το κό-

στος που μπορεί να επιφέρει μια επιτυ-

χημένη επίθεση.

Η έρευνα έχει ήδη προσελκύσει το ενδι-

αφέρον διεθνούς κύρους οργανισμών, 

όπως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

των ΗΠΑ (US Securities and Exchange 

Commission), το Harvard Law School 

Forum on Corporate Governance and 

Financial Regulation, τον ευρωπαϊκό 

VOX (CEPR’s Policy Portal) αλλά και 

αρκετών δημοσιογράφων και αναλυτών 

σε διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

(π.χ. Bloomberg).

Μεγάλη απειλή για τις δημόσιες εταιρείες  
οι διαδικτυακές επιθέσεις 
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Το Γραφείο Αποφοίτων του Τομέα Προώθησης και Προβολής, 

ευθυγραμμισμένο με το όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου -να 

καταξιωθεί ως θεσμός εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς και 

να εδραιωθεί ως φορέας πολιτισμού και καινοτομίας- σε συν-

δυασμό με την αποστολή του για προσφορά υπηρεσιών και 

δράσεων που θα ενισχύσουν την επαφή των δεκάδων χιλιά-

δων απόφοιτων με το ίδρυμα, διοργανώνει κάθε ακαδημαϊκό 

εξάμηνο σειρά εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 

για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους φί-

λους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Διαβάστε παρακάτω τις κυ-

ριότερες πολιτιστικές/εκπαιδευτικές δράσεις που διοργανώ-

θηκαν μέχρι τον Απρίλιο 2018, τις οποίες παρακολούθησαν 

συνολικά περίπου 1.900 άτομα. Τη διοργάνωση των εκδη-

λώσεων ανέλαβε η Μαρίζα Λαμπίρη, Συντονίστρια του Τομέα 

Προώθησης και Προβολής.

Εκδηλώσεις του Γραφείου Αποφοιτων

Σχέσεις με την πανεπιστημιακή και την τοπική κοινότητα 

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα συνέπραξε με το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου για φιλανθρωπικό σκοπό. Στο πλαίσιο της πο-

λυετούς συνεργασίας των δύο οργανισμών παρουσιάστηκε, 

στις 21-22 Απριλίου 2018 στο Κινηματοθέατρο Παλλάς, η 

επιτυχημένη παιδική θεατρική παράσταση της ομάδας Patari 

Project με τίτλο «Χιονάνοι», επιτυγχάνοντας να συγκεντρώσει 

περί τους 1.000 θεατές και 9.000€! Η προσέλευση του κό-

σμου ήταν εντυπωσιακή. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των 

εισιτηρίων δόθηκαν στο Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος για τα παι-

διά που χρειάζονται εξειδικευμένες θεραπείες, τροχοκάθισμα, 

ιατρική περίθαλψη κ.α. υπηρεσίες, ενώ όλα τα έξοδα της πα-

ραγωγής αναλήφθηκαν από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα 

που έδρασε ως μέγας χορηγός.

Η θεατρική ομάδα Patari Project, μετά τη μεγάλη επιτυχία τους 

«Πιάνω Παπούτσι Πάνω στο Πιάνο»,  διασκεύασε την ιστορία 

της Χιονάτης. Μέσα από μια νέα, ενθουσιώδη ανάγνωση, το 

γνωστό σκοτεινό παραμύθι της Χιονάτης και των Επτά Νάνων 

ζωντάνεψε με αναπάντεχο τρόπο με τους ήρωες της αγαπη-

μένης ιστορίας να σκαρφαλώνουν στις δυο πλατφόρμες των 

Patari και να φέρνουν δύο αντίθετους κόσμους αντιμέτωπους 

για πρώτη φορά.

Σκηνοθέτης της παράστασης είναι η Σοφία Πάσχου και τη 

μουσική έγραψε ο Κορνήλιος Σελαμσής. Τα σκηνικά ήταν της 

Ευαγγελίας Θεριανού και τα κοστούμια της Κλαιρ Μπρέισγου-

ελ. Ερμήνευσαν: Θεοδόσης Κώνστας, Θάνος Λέκκας, Ειρήνη 

Μακρή, Κατερίνα Μαυρογεώργη, Γιώργος Σύρμας, Αλέξαν-

δρος Χρυσανθόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης.

Παιδική θεατρική παράσταση «Χιονάνοι» 
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Η Λήδα Βαρβαρούση μετά την πρώτη 

επιτυχή της δράση, επέστρεψε στο Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου για να παρουσιάσει 

το Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018 ένα 

οπτικοακουστικό πρόγραμμα για παιδιά 

με τίτλο «Ζωγραφηγήσεις με τη Λήδα». 

Πρόκειται για μία διαδραστική και ψυ-

χαγωγική αφήγηση με ταυτόχρονη ζω-

γραφική απεικόνιση επάνω σε μεγάλη 

επιφάνεια. Τα παιδιά συμμετείχαν με 

προτάσεις τους στην εξέλιξη της ιστο-

ρίας, οι οποίες οπτικοποιούνταν αυτο-

μάτως με τη γρήγορη σκιτσογράφηση 

της συγγραφέως και εικονογράφου, η 

οποία επιστράτευσε τον αυτοσχεδιασμό, 

το σωματικό θέατρο και το τραγούδι για 

να ζωντανέψει τα «παραμυθένια ταξί-

δια» της.

Ζωγραφηγήσεις με τη Λήδα

Το γυναικείο πολυφωνικό σχήμα «Διώ-

νη» βρέθηκε για μια μόνο παράσταση 

στην Κύπρο, το Σάββατο,  24 Φεβρου-

αρίου 2018, στη Μεσαιωνική Αίθουσα 

Καστελλιώτισσα, για να μας ταξιδέψει 

στην Ήπειρο μέσω του μοναδικού εί-

δους του πολυφωνικού τραγουδιού που 

απαντάται στην περιοχή. 

Η Λαϊκή Πολυφωνία συναντάται μέσα 

από διαφορετικούς δρόμους εξέλιξης 

και επιρροών στην Ήπειρο, Νότιο Αλ-

βανία, Κάτω Ιταλία, Κορσική, Βοσνία, 

Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβα-

κία, Νότια Πολωνία, Αιθιοπία, Γεωργία, 

Βόρειο Πακιστάν, νότιους πρόποδες 

Ιμαλαΐων, Ινδονησία και Ταϊβάν. Το ηπει-

ρώτικο πολυφωνικό τραγούδι αποτελεί 

μια από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσι-

κές φόρμες στην Ανατολική Μεσόγειο 

και στα Βαλκάνια αλλά και στο παγκό-

σμιο ρεπερτόριο της Λαϊκής Πολυφω-

νίας. Στις μέρες μας το ηπειρώτικο πο-

λυφωνικό τραγούδι το συναντάμε στα 

βορειοδυτικά του Νομού Ιωαννίνων, σε 

ελάχιστα χωριά στα βορειοανατολικά 

της Θεσπρωτίας και, κυρίως, στη Βό-

ρειο Ήπειρο, στα χωριά της ελληνικής 

μειονότητας στα νότια της Αλβανίας.

Σύμφωνα με το γυναικείο πολυφωνι-

κό σχήμα «Διώνη»,  «Η ανάγκη μας να 

εκφραστούμε μέσα από το ηπειρώτικο 

πολυφωνικό τραγούδι, έτσι όπως το 

ακούσαμε από τις γιαγιάδες και τους 

γονείς μας, μας οδήγησε, την Άνοιξη 

του 2004, στη Θεσσαλονίκη, να δημι-

ουργήσουμε ένα γυναικείο πολυφωνικό 

σχήμα, τη «Διώνη». Στόχος μας είναι να 

διατηρήσουμε τα ακούσματα που απο-

κτήσαμε βιωματικά, αλλά και να τα εξε-

λίξουμε μέσα από ένα δικό μας τρόπο 

έκφρασης». Το γυναικείο πολυφωνικό 

σχήμα «Διώνη» αποτελούν οι: Ευαγγε-

λία, Παρασκευή και Χριστίνα Γκόγκου, 

Ειρήνη και Παναγιώτα Κολιούση και 

Ανθή Κύρκου.

Γνωριμία με το ηπειρώτικο πολυφωνικό τραγούδι από 
το γυναικείο σχήμα «ΔΙΩΝΗ»
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Το Γραφείο Αποφοίτων διοργάνωσε το Σάββατο, 31 Μαρτίου 2018, στο θέατρο Αποθήκες του ΘΟΚ, δύο επάλληλες εκδηλώσεις 

για τον ποιητή Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Πρώτα, δυο διαλέξεις για τη ζωή και το έργο του ποιητή και ακολούθησε, την ίδια μέρα, 

μια παράσταση-αφιέρωμα της ομάδας Βijoux de kant σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη.

Αφιέρωμα στον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη

Ναπολέων Λαπαθιώτης: Η ζωή και το έργο

Στο πρώτο μέρος των διαλέξεων με τίτλο «Ναπολέων Λαπα-

θιώτης: Η ζωή και το έργο», δυο ακαδημαϊκοί του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου μας μίλησαν για την κυπριακή καταγωγή, τη ζωή 

και το έργο του ποιητή. Συγκεκριμένα, 

• ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας  

Πέτρος Παπαπολυβίου (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) 

μας μίλησε για το θέμα «Οι λαπηθιώτικες προγονικές 

καταβολές του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη» και ακολούθως, 

• ο Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Παντελής Βου-

τουρής (Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών) 

ανέπτυξε το θέμα, «Ναπολέων Λαπαθιώτης. Η λυπημένη 

φλόγα και η λέξη που δεν ειπώθηκε ποτέ.» 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση έκανε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ακολούθησε 

σύντομη συζήτηση με το κοινό και τους δύο εισηγητές. Μετά τη 

διά λεξη ακολούθησε δεξίωση και στις 20:30 ξεκίνησε η θεατρική 

παράσταση με τίτλο, «Ο γείτονάς μου Ναπολέων Λαπαθιώτης». 

Το πρώτο εθνικό πορτραίτο της θεα-

τρικής ομάδας Βijoux de kant, μετά τον 

επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων της 

περασμένης χρονιάς στην Ελλάδα και 

έχοντας κερδίσει το βραβείο καλύτερης 

ανδρικής ερμηνείας στα Queer Theatre 

Awards 2017 (Αντώνης Γκρίτσης), ήρθε 

στην Κύπρο και παρουσιάστηκε από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία 

με τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Το σα-

λόνι των ξένων», το οποίο επιμελήθηκε 

καλλιτεχνικά ο Παναγιώτης Λάρκου.

Πρόκειται για τη συνάντηση του κατα-

ραμένου ρομαντικού ποιητή κυπριακής 

καταγωγής, Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, με 

τον μοναχικό εκπρόσωπο της μεταπολε-

μικής αστικής ηθογραφίας, Γιώργο Ιωάν-

νου. Ο ηθοποιός Αντώνης Γκρίτσης έγινε 

η φωνή του επιβλητικού Ιωάννου και του 

μελαγχολικού Λαπαθιώτη, μεταφέρο-

ντας την υπαρξιακή μοναξιά του απόκλη-

ρου και του κοινωνικά αποκλεισμένου. 

Τη σύνθεση των κειμένων έκαναν οι: 

Γιάννης Σκουρλέτης και Ηλέκτρα Ελλη-

νικιώτη και τη σκηνοθεσία-σκηνογραφία 

ο Γιάννης Σκουρλέτης. Το Artwork ήταν 

του Κωνσταντίνου Σκουρλέτη και ερμή-

νευσε ο Αντώνης Γκρίτσης.

Ο γείτονάς μου Ναπολέων Λαπαθιώτης

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 58o, Μάιος 2018
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Στις 10 Μαρτίου, στο Κινηματοθέατρο 

Παλλάς στη Λευκωσία παρουσιάστηκε 

μια κωμική θεατρική παράσταση κατά την 

οποία οι παλιοί θυμήθηκαν και οι νέοι 

συνειδητοποίησαν ότι, ο τρόπος που οι 

άνθρωποι αντιμετώπιζαν την αγάπη και 

τον έρωτα τη δεκαετία του ’70 ήταν πολύ 

διαφορετικός από σήμερα. Αλλά η πρώ-

τη φορά δεν αλλάζει, είτε συμβαίνει στην 

εποχή του cyber sex ή στα χρόνια της με-

ταπολίτευσης. 

Το «Σεξ Λεξικόν: η επιστήμη του έρω-

τα» είναι μια κωμική ιστορία με άξονα 

την πρώτη ερωτική εμπειρία δυο νέων 

ανθρώπων και με έναν ήπιο πολιτικό 

σχολιασμό στις άκαμπτες ερωτικές πε-

ποιθήσεις και προκαταλήψεις της παλιάς 

Ελλάδας, του 20ου αιώνα. 

Η Κάτια και ο Τάκης, οι χαρακτήρες της 

παράστασης, είναι δυο πρόσωπα βγαλ-

μένα από άλλη εποχή και το «Σεξ Λεξι-

κόν» είναι ο οδηγός τους στο ταξίδι της 

ενηλικίωσης. Πρόκειται για ένα βοήθημα 

επιστημονικής φύσεως, ένα «παράλο-

γο» εγχειρίδιο που θα τους μπερδέψει 

και θα δημιουργήσει τη βάση για μία 

αληθινή και ευαίσθητη κωμωδία. 

Συγγραφέας του έργου είναι ο Σπύρος 

Δ. Μιχαλόπουλος, δημοσιογράφος βρα-

βευμένος με το βραβείο Μπότση ενώ 

η σκηνοθέτις, Αγγελίτα Τσούγκου, με 

χιούμορ, τρυφερότητα και φρέσκια μα-

τιά διεισδύει σε έναν ξεχασμένο χρόνο 

για να θυμίσει στο κοινό λέξεις, έννοιες, 

σκέψεις, μια ολόκληρη υπέροχη εποχή. 

Στην παράσταση πρωταγωνιστούσαν οι: 

Φωτεινή Αθερίδου και Σπύρος Χατζηαγ-

γελάκης.

Σεξ Λεξικόν: Η επιστήμη του έρωτα
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