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Το Νοέμβριο 2018 θα ανοίξει για το κοινό το Κέντρο Πληρο-

φόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», το οποίο είναι το 

αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού και εμπεριστατωμένων 

μελετών, όσον αφορά τις ανάγκες του Πανεπιστημίου και του 

τόπου. Πολύτιμος αρωγός στην πραγματοποίησή του είναι η 

σημαντικότατη δωρεά ύψους €8.000.000 από την αείμνηστη 

Έλλη Ιωάννου, εις μνήμην του συζύγου της Στέλιου Ιωάννου, 

καθώς και η ανάθεση του σχεδιασμού στον διεθνούς φήμης 

αρχιτέκτονα Jean Nouvel.

Το εντυπωσιακό αυτό έργο με τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό 

χαρακτήρα του, αναμένεται να αποτελέσει ένα τοπόσημο και 

εκτός των συνόρων της Κύπρου, κατακτώντας μια θέση στον 

παγκόσμιο χάρτη της αρχιτεκτονικής.  Αναμένεται επίσης να 

αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον τόπο.

Το κτήριο θα στεγάσει 620.000 έντυπους τόμους, πάνω από 

190.000 συνδρομές σε τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων, άνω 

των 12.000 συνδρομών σε ηλεκτρονικά και έντυπα περιο-

δικά και περισσότερους από 180 τίτλους σε βάσεις δεδομέ-

νων.  Θα διαθέτει περί τις 900 θέσεις μελέτης οι οποίες θα 

είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας καθώς και 

χώρους ομαδικής μελέτης. Όλη η επιστημονική κοινότητα της 

Κύπρου θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πηγές και υπηρεσίες 

πληροφόρησης.

Το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» 

(ΚΕΠ) - ως στέγη γνώσης - με υψηλή αισθητική αλλά και με τη 

χρήση υψηλής τεχνολογίας αιχμής για την υποστήριξη της λει-

τουργίας του, θα αποτελεί στο εξής το ζωτικό σημείο μελέτης, 

αναζήτησης και διασύνδεσης της πανεπιστημιακής κοινότητας 

10.000 φοιτητών και του συνόλου της ερευνητικής και ακα-

δημαϊκής κοινότητας.

Το κτήριο - ως κομβικό σημείο της Πανεπιστημιούπολης - θα 

είναι ανοιχτό σε κάθε πολίτη 

που επιθυμεί να αξιοποιήσει 

τις πολύπλευρες και χρήσιμες 

υπηρεσίες του, εξυπηρετώντας 

όλους τους επιστήμονες και 

ερευνητές, αλλά και εκτός της 

πανεπιστημιακής κοινότητας, 

ως κύρια βιβλιοθήκη έρευνας. 

Πρόκειται για έναν σύγχρονο 

πολυσυλλεκτικό χώρο, καθώς 

θα συστεγάζει σε ένα αποκλει-

στικά κτήριο τη Βιβλιοθήκη, τον 

πυρήνα του Κέντρου Γλωσσών, 

το Κέντρο Τεχνολογικής Υπο-

στήριξης της Διδασκαλίας και 

την Υπηρεσία Πληροφορικών 

Συστημάτων. Με αυτή τη συνέ-

νωση διασφαλίζει την ενοποίη-

ση και αξιοποίηση των σύγχρο-

νων ηλεκτρονικών και άλλων 

μέσων, ιδιαίτερα σχετικών με 

την πληροφορική και πληροφο-

ριακή υποδομή, τα οποία χρησι-

μοποιούνται από τη Βιβλιοθήκη, την Υπηρεσία Πληροφορικών 

Συστημάτων, το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης και το Κέ-

ντρο Γλωσσών.  Το συγκεκριμένο μοντέλο οργάνωσης αποτε-

λεί σύγχρονη τάση στον τομέα υποστήριξης της μάθησης και 

της πληροφόρησης διεθνώς.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-

ριφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014-2020».
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Η κυπριακή εταιρεία Aerotricity μαζί με τη γερμανική Autarsys 

GmbH εκτέλεσαν επιτυχώς για λογαριασμό της Ερευνητικής 

Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και σε συνεργασία με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, 

μια νέα μελέτη, η πρώτη στο είδος της, για εκπόνηση έργου 2 

πιλοτικών φάσεων με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας πα-

ραγόμενης από υφιστάμενα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα. 

Η εγκατάσταση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας 

αποτελεί μέρος των πιλοτικών δραστηριοτήτων του ερευνητι-

κού έργου με τίτλο «Προώθηση της μεγαλύτερης διείσδυσης 

της διεσπαρμένης φωτοβολταϊκής ενέργειας διαμέσου της 

αποθήκευσης για όλους» (ακρωνύμιο StoRES). Το έργο χρη-

ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-

πτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Προγράμματος Interreg MED. 

Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει τα επίπεδα αυτό - κα-

τανάλωσης φωτοβολταϊκής ενέργειας στην περιοχή της Με-

σογείου μέσα από τη βέλτιστη λύση αποθήκευσης ηλιακής 

ενέργειας. Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί προβλέπει 

δοκιμές που θα γίνουν σχετικά με τους διαφόρους τρόπους 

αποθήκευσης φωτοβολταϊκών που έχουν εγκατασταθεί πιλο-

τικά σε διάφορες περιοχές, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τις 

τοπικές παραμέτρους για τη βελτιστοποίηση και χρησιμοποι-

ώντας μέτρα ενεργειακής απόδοσης. Το έργο StoRES ανα-

μένεται να αλλάξει τη σημερινή κατάσταση όσον αφορά την 

αξιοπιστία του δικτύου με μεγαλύτερη χρήση Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα νησιά και τις αγροτικές περιοχές, 

δίνοντας έτσι μια πιο οικονομικά ωφέλιμη, προσιτή και βιώσι-

μη επιλογή για ενεργειακό εφοδιασμό.

Το έργο StoRES συντονίζει η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής 

Αειφορίας «ΦΩΣ» και η κοινοπραξία αποτελείται από μέλη τα 

οποία βρίσκονται σε 7 ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου και 

συγκεκριμένα στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την 

Ισπανία, τη Σλοβενία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Από την Κύπρο, 

εκτός από την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας 

«ΦΩΣ» και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΔΣΜ) συμμετέ-

χουν επίσης, το Υπουργείο Ενέργειας – Εμπορίου - Βιομηχα-

νίας και Τουρισμού και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου.

Το Έργο StoRES έχει αναπτύξει επιτυχή εφαρμογή ενός κοι-

νοτικού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (Community 

Energy Storage System) με ισχύ 50 kWh, το οποίο θα απο-

τελέσει ένα επιλεγμένο πεδίο δοκιμών για τον τρόπο με τον 

οποίο θα επεκταθεί η αποθήκευση ανανεώσιμης ενέργειας, 

όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Συ-

γκεκριμένα, η γερμανική εταιρεία Autarsys GmbH σε συνερ-

γασία με την ομάδα της Μονάδας ΦΩΣ και την ΑΗΚ σχεδίασε 

και κατασκεύασε έναν υποσταθμό που συνδέεται με σπίτια 

με ήδη εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα σπίτια 

που έχουν επιλεγεί λειτουργούν μέσω Φ/Β εγκαταστάσεων 

επιτρέποντας στους κατοίκους να παράγουν ενέργεια προς 

ίδιον όφελος ενώ ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένα με το δη-

μόσιο δίκτυο το οποίο χρησιμοποιούν ως φυσική αποθήκη. 

Μέσα από το πρόγραμμα StoRES τα σπίτια έχουν εφοδιαστεί 

με ατομικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας κατάλληλα 

για οικιακές εφαρμογές με στόχο τον βέλτιστο συντονισμό με 

τα υφιστάμενα φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύς 3 kWp και τη 

μείωση του ενεργειακού κόστους του χρήστη. Το πρόγραμμα 

στοχεύει στην ανάλυση του συνδυασμού των συστημάτων για 

να διαγνωστεί η βέλτιστη λειτουργία τους σε σχέση και με το 

μέγεθος τους προς όφελος των χρηστών αλλά και του ενοποι-

ημένου δικτύου στο σύνολο του.

Η Ερευνητική Μονάδα «ΦΩΣ», παρά τα λίγα χρόνια λειτουργίας 

της, έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στα ενεργειακά θέματα της 

Κύπρου, στην ενεργειακή αειφορία, στην υψηλότερη διείσδυση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα των φω-

τοβολταϊκών συστημάτων στο κυπριακό ενεργειακό δυναμικό. 

Η εταιρεία Aerotricity, η οποία ανέλαβε την υλοποίηση των 

πιλοτικών δραστηριοτήτων του έργου StoRES, δραστηριοποι-

είται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 

2003 έχοντας ξεκινήσει με τη δημιουργία και λειτουργία Αι-

ολικού Πάρκου στα όρια της Λευκωσίας. Στο εν λόγω Πάρκο 

εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο ανεμογεννήτρι-

ες της γνωστής για τεχνολογία αιχμής γερμανικής εταιρείας 

Enercon. Στηριζόμενη στο εξειδικευμένο προσωπικό και τους 

έμπειρους συνεργάτες της η Aerotricity έχει καταφέρει να 

κερδίσει την εμπιστοσύνη μεγάλων ξένων εταιρειών όπως 

του γερμανικού κολοσσού Continental AG (Τμήμα ContiTech), 

των επίσης γερμανικών εταιρειών Sonnen, SMA και Autarsys 

με αποτέλεσμα η εταιρεία να αντιπροσωπεύει τις πιο πάνω 

εταιρείες, στην Κύπρο και στη γύρω περιοχή.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αει-

φορίας «ΦΩΣ» www.foss.ucy.ac.cy, Τηλ. 2289 2211

Η Κύπρος στον χάρτη εγκατάστασης συστημάτων 
αποθήκευσης ενέργειας

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 59o, Οκτώβριος 2018
3



Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 

δημοσίευσε στις 04.04.2018 τα απο-

τελέσματα της αξιολόγησης των προ-

τάσεων, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 

της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 

«ΔΙΔΑΚΤΩΡ», που αφορά σε ένταξη 

νέων επιστημόνων μεταδιδακτορικού 

επιπέδου στο σύστημα Έρευνας, Τε-

χνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 

(ΕΤΑΚ) της Κύπρου για την εκπόνηση 

υψηλού επιπέδου ερευνητικών έργων. 

Το Πρόγραμμα ΔΙΔΑΚΤΩΡ επιδιώκει 

την εμπλοκή των μεταδιδακτορικών 

ερευνητών στην ανάπτυξη νέων ερευ-

νητικών δραστηριοτήτων, τη δημιουρ-

γία ενός συνόλου ερευνητών σε τομείς 

επιστημών αιχμής και τη δημιουργία 

βιώσιμων θέσεων εργασίας υψηλής 

εξειδίκευσης για την εργοδότηση νέων 

επιστημόνων. 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής 

Προτάσεων «ΔΙΔΑΚΤΩΡ», χρηματοδο-

τούνται οι δέκα πρώτες σε βαθμολο-

γία επιλεγμένες προτάσεις με ανάδοχο 

φορέα επιχείρηση, ανεξαρτήτως επι-

στημονικού πεδίου και οι υπόλοιπες 

προτάσεις κατά σειρά βαθμολογίας και 

μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού για κάθε επιστημονικό 

πεδίο. Συνολικά, θα χρηματοδοτηθούν 

33 ερευνητικά έργα, 10 εκ των οποίων 

θα έχουν ανάδοχο φορέα επιχείρηση.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε 

18 από τα 33 χρηματοδοτούμενα έργα, 

13 ως συντονιστής και 5 ως εταίρος, 

με συνολικό προϋπολογισμό γύρω στα 

2.000.000€. Σημειώνεται ότι από τα 

10 χρηματοδοτούμενα έργα που έχουν 

ανάδοχο φορέα επιχείρηση, το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος 

στα 5. Από τα υπόλοιπα 23 έργα το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε 13 

ως συντονιστής, το οποίο σημαίνει πο-

σοστό περίπου 57% της χρηματοδότη-

σης που κατανέμεται σε ακαδημαϊκούς/

ερευνητικούς φορείς. Συνολικά, τα 18 

χρηματοδοτούμενα έργα του Πανεπι-

στημίου Κύπρου αντιστοιχούν σε περί-

που 55% του συνόλου των χρηματοδο-

τούμενων έργων.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

εξασφάλισε 7 έργα στο επιστημονικό 

πεδίο «Φυσικές Επιστήμες και Μηχα-

νική» (3 ως συντονιστής), 6 έργα στις 

«Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστή-

μες» (5 ως συντονιστής) και 5 έργα στις 

«Επιστήμες Ζωής» (5 ως συντονιστής). 

Πληροφορίες: Υπηρεσία Υποστήριξης 

Έρευνας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, τηλ. 

2289 4286, email: rss@ucy.ac.cy 

18 από τα 33 ερευνητικά έργα «ΔΙΔΑΚΤΩΡ» 
εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου από το ΙΠΕ

Σημαντική διάκριση πέτυχε η Επίκουρη 

Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο 

Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Μαρία Καρεκλά καθώς εξε-

λέγη Συντονίστρια της Επιτροπής «Ψυ-

χολογίας και Υγείας» της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυχολόγων 

(European Federation of Psychologists’ 

Associations - EFPA). Η  Δρ Καρεκλά 

είχε διοριστεί στην εν λόγω Επιτροπή 

από το Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου, 

ο οποίος είναι ο μοναδικός κυπριακός 

φορέας που εκπροσωπείται στην εν 

λόγω Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. 

Η Επιτροπή «Ψυχολογίας και Υγείας» 

αριθμεί 21 μέλη από χώρες της Ευ-

ρώπης. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι η 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

εξελίξεων στην έρευνα, εκπαίδευση 

και επαγγελματική πράξη σχετικά με 

την ψυχική και σωματική υγεία. Η Επι-

τροπή έχει επίσης εξουσιοδοτηθεί να 

προτείνει πρότυπα για την εκπαίδευση, 

κατάρτιση και επαγγελματική πράξη των 

ψυχολόγων που εργάζονται σε πεδία 

υγείας. 

Η Επιτροπή «Ψυχολογίας και Υγείας» 

δημοσιεύει συχνά ανακοινώσεις για 

θέματα ψυχολογίας και υγείας στην 

Ευρώπη, ενώ δραστηριοποιείται και συ-

νεργάζεται με άλλους ευρωπαϊκούς και 

παγκόσμιους φορείς στα συγκεκριμένα 

θέματα με σκοπό τη διαμόρφωση πολι-

τικής σε διάφορα κράτη - μέλη της Ε.Ε. 

στα θέματα ψυχολογίας και υγείας. 

Μία από τις πρώτες δραστηριότητες της 

Επιτροπής, υπό την προεδρία της  Δρ 

Μαρίας Καρεκλά είναι η διεξαγωγή δι-

εθνούς Συνεδρίου, στην Κύπρο, σχετι-

κού με θέματα ψυχολογίας και υγείας 

ως μέρος του «Psychology European 

Semester», το οποίο έχει ανατεθεί στον 

Σύνδεσμο Ψυχολόγων Κύπρου το χει-

μερινό εξάμηνο του 2018. Το Συνέδριο 

προγραμματίζεται για τις 20 Οκτωβρίου 

2018 και θα φιλοξενήσει επιστημονι-

κές παρουσιάσεις από μέλη της συγκε-

κριμένης επιτροπής και άλλους αξιόλο-

γους ερευνητές. 

«Νιώθω μεγάλη τιμή που τα μέλη της 

Επιτροπής με εξέλεξαν για να τους κα-

θοδηγήσω στα επόμενα βήματα μας. 

Πιστεύω ότι μέσα από το ρόλο μου, θα 

μπορέσω να συμβάλω στην προώθηση 

της ψυχολογίας στον τομέα της υγείας, 

της εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

πράξης, τόσο σε τοπικό όσο και ευρω-

παϊκό επίπεδο. Ως Επιτροπή έχουμε 

νέες ιδέες και βλέψεις για το μέλλον 

και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τις 

υλοποιήσουμε», ανέφερε η κα Καρεκλά.

H Mαρία Καρεκλά εξελέγη Συντονίστρια της 
Επιτροπής «Ψυχολογίας και Υγείας» της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυχολόγων 
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Το Ωκεανογραφικό Κέντρο 

του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και η Ομοσπονδία Εργοδο-

τών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), 

πραγματοποίησαν στις 15 

Μαΐου 2018 στα γραφεία 

της ΟΕΒ στη Λευκωσία, συ-

νάντηση διαλόγου και ανταλ-

λαγής απόψεων με θέμα 

την αξιοποίηση της Γαλάζιας 

Ενέργειας στην Κύπρο, όπου 

προσκλήθηκαν όλοι οι εμπλε-

κόμενοι φορείς του δημόσιου και ιδιω-

τικού τομέα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού 

έργου MAESTRALE, στο οποίο συμμετέ-

χει το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πα-

νεπιστημίου ως εταίρος από την Κύπρο, 

ενώ η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιο-

μηχάνων (ΟΕΒ) έχει αναλάβει την υλο-

ποίηση τεσσάρων εργαστηρίων/διαλό-

γων/εκδηλώσεων για την προώθηση 

της Γαλάζιας Ενέργειας. Ο γενικός στό-

χος του έργου είναι να προωθήσει την 

ανάπτυξη της Γαλάζιας Ενέργειας στην 

περιοχή της Μεσογείου ως βασικό το-

μέα της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από 

τη δικτύωση και τη δημιουργία ομάδων 

εργασίας και συνεργασιών καινοτομί-

ας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος 

Interreg Mediterranean.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύ-

θηκαν οι στόχοι του έργου MAESTRALE, 

ενώ ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των 

ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με 

τις δυνατότητες εφαρμογής των τεχνο-

λογιών αξιοποίησης της ενέργειας της 

θάλασσας, τη σημασία ανά-

πτυξης χωροταξικού πλαισίου 

καθώς και τον καθορισμό δι-

αδικασιών αδειοδότησης για 

έργα στον θαλάσσιο χώρο. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε 

μία πρώτη ανάλυση του νο-

μικού, τεχνολογικού, οικονο-

μικού, περιβαλλοντικού και 

κοινωνικού πλαισίου.

Οι παρόντες τόνισαν τη ση-

μασία της συνεργασίας, της 

ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών 

μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων με-

ρών, ώστε να επιλυθούν καίρια ζητήμα-

τα, όπως η διαδικασία αδειοδότησης και 

η πρόβλεψη χώρων για την ανάπτυξη 

τέτοιων έργων, η τεχνολογική καινο-

τομία και ωριμότητα, καθώς επίσης και 

οι πιθανές επιπτώσεις στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα. Τονίστηκε, επιπλέον, 

η σημασία τέτοιου είδους εργαστηρί-

ων, εν όψει της ετοιμασίας του Εθνικού 

Σχεδίου για τη θαλάσσια χωροταξική 

πολιτική.

Προώθηση της Γαλάζιας Ενέργειας στην Κύπρο

Στην άριστη φοιτήτρια Ιωάννα Κατσαμπά του Τμήματος Μηχα-

νικών, Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου, που συνεχίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη 

Βιομηχανική, απονεμήθηκε η φετινή υποτροφία Daikin, από 

την εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. LTD. Η εν λόγω υποτρο-

φία δίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με την ευκαιρία της 

συμπλήρωσης 20 χρόνων συνεργασίας της εταιρείας Φάνος 

Ν. Επιφανίου Δ.Ε. LTD με την Daikin Europe N.V., κατασκευά-

στρια εταιρεία ανώτερων κλιματιστικών συστημάτων.

Σε μια μικρή τελετή στα γραφεία της εταιρείας Επιφανίου στη 

Λευκωσία, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, των διευθυντών 

της εταιρείας και στελεχών του τμήματος Daikin, δόθηκε στην 

αριστούχα φοιτήτρια Ιωάννα Κατσαμπά χρηματική υποτροφία 

ύψους €3.000. 

Κατά τη διάρκεια της τελετής τονίστηκε από τη διεύθυνση της 

εταιρείας η σημασία που δίνεται στη σχέση της με το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου και γενικά την ακαδημαϊκή κοινότητα, αφού 

ένας από τους διαχρονικούς στόχους της εταιρείας είναι να δια-

τηρείται ενήμερη με τα τελευταία τεχνολογικά νέα του τομέα της 

και να μεταδίδει τη γνώση που αποκτά στους συνεργάτες της. 

Η παράδοση της επιταγής από τον κ. Επιφανίου στην αριστού-

χα φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ιωάννα Κατσαμπά

Υποτροφία Daikin από την εταιρεία Φάνος Επιφανίου 
σε φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών, Μηχανολογίας 
και Κατασκευαστικής

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 59o, Οκτώβριος 2018
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει 

ότι έχει κερδίσει το βραβείο «Excellence 

in Student Leadership» του διεθνούς 

δικτύου ISCN (International Sustainable 

Campus Network). Το ISCN αποτελεί 

δίκτυο κορυφαίων Πανεπιστήμιων από 

όλο τον κόσμο για την ενσωμάτωση 

της αειφορίας στις δραστηριότητες δι-

δασκαλίας, έρευνας, καινοτομίας και 

λειτουργικών θεμάτων των εγκαταστά-

σεων.

Κάθε χρόνο, το συνέδριο του ISCN συ-

γκεντρώνει ακαδημαϊκούς και επαγ-

γελματίες του χώρου για μια μοναδική 

ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και εξα-

σφάλιση παγκόσμιων συνεργασιών για 

την επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Φέτος το συνέδριο, φιλοξενήθηκε από 

το Royal Institute of Technology (ΚΤΗ) 

στη Στοκχόλμη και σε αυτό μετείχαν 

σύνεδροι από 120 διαφορετικά πανε-

πιστήμια και οργανισμούς τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

έχουν να διαδραματίσουν έναν μοναδι-

κό ρόλο καθώς και ευθύνη για το μέλλον 

και την προώθηση της ανάπτυξης μιας 

βιώσιμης κοινωνίας. Είναι επιφορτισμέ-

να με την προώθηση της βιωσιμότητας 

στους ηγέτες του αύριο, την ανάπτυξη 

λύσεων και μεθόδων για την αντιμετώ-

πιση ενός βιώσιμου μέλλοντος και την 

εξασφάλιση της συμβολής της γνώσης 

στην κοινωνία. Πρέπει, επίσης, να δια-

σφαλίζουν ότι οι καθημερινές λειτουργί-

ες και πρακτικές είναι συνεπείς με ένα 

βιώσιμο μέλλον και πρέπει να εργάζο-

νται για την ολιστική ενσωμάτωση της 

βιωσιμότητας στην αποστολή τους.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματο-

ποιήθηκε η τελετή απονομής βραβείων 

αριστείας ISCN, τα οποία αναγνωρί-

ζουν τα πανεπιστήμια για εξαιρετικές 

προσπάθειες σε τέσσερις ξεχωριστές 

κατηγορίες. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία 

«Excellence in Student Leadership», 

το οποίο απονέμεται για προγράμματα 

ή εκστρατείες που συμβάλλουν στην 

αειφορία και ενθαρρύνουν τους φοιτη-

τές να αναλάβουν πρωτοβουλίες που 

στοχεύουν σε αυτήν. Το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου υπέβαλε το πρόγραμμα SAVES 

που αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενερ-

γειακής συνείδησης στους φοιτητές με 

διοργάνωση διαγωνισμών εξοικονόμη-

σης ενέργειας και άλλες δραστηριότη-

τες επιμόρφωσης σε θέματα ορθολο-

γικής χρήσης ενέργειας. Το έργο, που 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και σε αυτό συμμετέχουν 14 

πανεπιστήμια από 7 ευρωπαϊκές χώ-

ρες, έχει ξεκινήσει το 2014 με πολύ 

καλά αποτελέσματα. 

«Ήταν τιμή για εμάς να βραβεύσουμε 

αυτές τις προσπάθειες και να προσφέ-

ρουμε παγκόσμια αναγνώριση που 

δείχνει ηγετικό ρόλο στην αειφόρο 

ανάπτυξη. Τα έργα που υποβλήθηκαν 

φέτος ήταν καινοτόμα, δημιουργικά και 

παρείχαν πολυάριθμα παραδείγματα για 

το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την 

αειφορία στα πανεπιστήμια», δήλωσε η 

κα Zena Harris, εκτελεστική διευθυντής 

του ISCN.

Ο κος Κώστας Χαραλάμπους παρέλαβε 

το βραβείο εκ μέρους του Πανεπιστήμι-

ου Κύπρου και εξέφρασε τα συγχαρη-

τήρια σε όλους τους εταίρους του προ-

γράμματος SAVES, ειδικότερα στους 

φοιτητές που έχουν αγκαλιάσει με θέρ-

μη το έργο. Ευχήθηκε όπως το βραβείο 

λειτουργήσει ως εργαλείο για ενίσχυση 

των προσπαθειών του Πανεπιστήμιου 

Κύπρου, για την επίτευξη του στόχου 

του πράσινου πανεπιστημίου.

Βραβεύτηκαν επίσης τα ακόλουθα πα-

νεπιστήμια στις κατηγορίες:

• Building and Innovative Infrastruc-

ture Award: University of Copenha-

gen, Denmark

• Campus Planning and Management 

Systems Award: Stanford Universi-

ty, United States

• Innovative Collaboration Award: 

Freie Universität of Berlin, Germany

Επτά βραβεία κατέκτησε 18μελής ομά-

δα φοιτητριών και φοιτητών από τα 

Τμήματα Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών και Νομικής του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου στον φετινό Διαγωνισμό 

Προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών 

(Model United Nations), που πραγματο-

ποιήθηκε από τις 24 έως 27 Μαρτίου 

2018 στη Ρώμη. Πρόκειται για τη μεγα-

λύτερη συγκομιδή βραβείων από τότε 

που ομάδες φοιτητριών/ων του Πανε-

πιστημίου Κύπρου συμμετέχουν στον εν 

λόγω Διαγωνισμό.

Τα δύο βραβεία καλύτερης αποστολής 

απέσπασαν οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες 

του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών (ΚΠΕ), Άντρη Τάσου και Κυ-

ριακή Χαραλαμπίδου εκπροσωπώντας τη 

Γερμανία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και 

οι τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος 

ΚΠΕ, Ιωσήφ Ζιαπέρ και Μιχαήλ Ρωμανός 

Δεικτάκης εκπροσωπώντας τη Γερμανία 

στον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας. 

Το βραβείο καλύτερου απεσταλμένου, 

κέρδισε ο φοιτητής του Τμήματος ΚΠΕ, 

Κωνσταντίνος Ηλιάδης εκπροσωπώντας 

τη Γερμανία στην UNESCO, το βραβείο δι-

ακεκριμένου απεσταλμένου απέσπασε ο 

τεταρτοετής φοιτητής του Τμήματος ΚΠΕ, 

Σολομών Κουντούρης εκπροσωπώντας 

τις ΗΠΑ και τον Πρόεδρο Trump στους 

G20. Επιπλέον, δύο βραβεία καλύτερης 

Το βραβείο «Excellence in Student Leadership» του 
διεθνούς δικτύου ISCN στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

7 βραβεία σε φοιτητές μας στο Διαγωνισμό 
Προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών 

Συνέχεια στη σελίδα 7
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γραπτής τοποθέτησης κέρδισαν η μετα-

πτυχιακή φοιτήτρια, Ζωή Λαζάρου και ο 

μεταπτυχιακός φοιτητής, Νικόλας Σόρος 

του Τμήματος ΚΠΕ εκπροσωπώντας τη 

Γερμανία στο Οικονομικό και Κοινωνικό 

Συμβούλιο, καθώς και οι δευτεροετείς 

φοιτήτριες του Τμήματος Νομικής, Μι-

χαέλα Χριστοδούλου και Κωνσταντίνα 

Μαλτά εκπροσωπώντας τη Σουηδία 

στην UNESCO. Τέλος, Τιμητική Μνεία 

κέρδισαν η τεταρτοετής φοιτήτρια Άννα 

Λοϊζου και η πρωτοετής φοιτήτρια Χάρις 

Χριστοπούλου του Τμήματος Νομικής εκ-

προσωπώντας τη Σουηδία στον Οργανι-

σμό Τροφίμων και Γεωργίας. 

Την ομάδα αποτελούσαν 10 μεταπτυ-

χιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές του 

Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών και 8 προπτυχιακοί φοιτη-

τές του Τμήματος Νομικής, υπό την κα-

θοδήγηση του υποψήφιου Διδάκτορα 

στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών, Μαρίνου Παπαϊωακείμ και 

υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Κα-

θηγητή Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Τμήμα 

Νομικής, Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη, 

στον οποίο απονεμήθηκε το 2017 το 

Βραβείο Ποιοτικής Διδασκαλίας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι φοιτήτριες και φοιτητές του Πανεπι-

στημίου Κύπρου διακρίθηκαν ανάμεσα 

σε εκατοντάδες φοιτητές που εκπροσω-

πούσαν τα κράτη μέλη του ΟΗΕ σε ει-

κονικές συνεδριάσεις. Είναι η πολλοστή 

φορά, τα τελευταία χρόνια, που φοιτητές 

του Πανεπιστημίου Κύπρου κερδίζουν 

βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς και 

διακρίνονται ανάμεσα σε εκατοντάδες 

ξένους φοιτητές, ως απόδειξη του υψη-

λού ακαδημαϊκού επιπέδου των φοιτη-

τών και της συστηματικής δουλειάς που 

διεξάγεται στα αντίστοιχα Τμήματα του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Οι διαγωνισμοί Model United Nations 

αποτελούν μία σπουδαία ευκαιρία για 

τους συμμετέχοντες φοιτητές να εξοι-

κειωθούν με τον ΟΗΕ και την πολυμερή 

διπλωματία, να καλλιεργήσουν και να 

αναδείξουν τις ρητορικές τους ικανότη-

τες στο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον 

και να συνεργαστούν με φοιτητές από 

όλο τον κόσμο, επιδιώκοντας από κοι-

νού την αναζήτηση λύσεων στα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. 

7 βραβεία σε φοιτητές μας στο Διαγωνισμό Προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών 

Συνέχεια από τη σελίδα 6

Μνημόνιο συνεργασίας υπό την παρου-

σία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χρι-

στοφίδη, υπογράφηκε σήμερα, Δευτέρα 

25 Ιουνίου 2018, μεταξύ της Διεύθυν-

σης του Προγράμματος MBA του Πανε-

πιστημίου Κύπρου και της Διεύθυνσης 

του Συγκροτήματος ΔΙΑΣ. Το μνημόνιο 

αφορά στη συνεργασία των δυο μερών 

για υλοποίηση δράσεων κοινού ενδια-

φέροντος και αμοιβαίου οφέλους.

Ο ένας εκ των διευθυντών του Προ-

γράμματος ΜΒΑ, Καθηγητής Ηρακλής 

Βλαδιμήρου, ανέφερε πως από σήμερα 

έχουμε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε μια 

στενή συνεργασία με το Συγκρότημα 

ΔΙΑΣ. Από πλευράς MBA, πρόσθεσε, 

παρέχουμε τη δυνατότητα μετεκπαίδευ-

σης στελεχών τόσο στο δημόσιο όσο 

και στον ιδιωτικό τομέα. Το Συγκρότημα 

ΔΙΑΣ είναι από τα μεγαλύτερα στους το-

μείς ενημέρωσης στον τόπο μας, είπε ο 

κ. Βλαδιμήρου, και μας χαροποιεί ιδιαί-

τερα η δυνατότητα να συμβάλουμε προς 

την κατεύθυνση επιμόρφωσης του αν-

θρώπινου δυναμικού του.

 Ο κ. Γιάννης Καρεκλάς, Γενικός Διευ-

θυντής Ενημέρωσης του Συγκροτήμα-

τος ΔΙΑΣ, ευχαρίστησε τους Διευθυντές 

του Προγράμματος MBA και το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου γενικά, τονίζοντας 

παράλληλα ότι τα μέσα που διαθέτει το 

Συγκρότημα Δίας θα είναι σύμμαχοι και 

συνοδοιπόροι του Ανώτατου Εκπαιδευ-

τικού Ιδρύματος στο «Αιέν αριστεύειν». 

Θα παρευρίσκεται και θα καλύπτει δρα-

στηριότητες που αποτελούν απόδειξη 

του εμπεριστατωμένου ακαδημαϊκού 

και ερευνητικού έργου που επιτελεί. Ο 

κ. Καρεκλάς τόνισε επίσης ότι με την 

παροχή δυο υποτροφιών του Προγράμ-

ματος ΜΒΑ προς το Συγκρότημα ΔΙΑΣ 

δίνεται η ευκαιρία στα στελέχη του να 

λάβουν τα εφόδια, τα οποία απαιτούνται 

έτσι ώστε να εκτελέσουν πιο αποτελε-

σματικά και αποδοτικά την αποστολή 

τους.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πρόγραμμα 
MBA και το Συγκρότημα ΔΙΑΣ 

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 59o, Οκτώβριος 2018
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Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

(ΚΕΠ) στοχεύοντας στην προώθηση της επιχειρηματικής 

κουλτούρας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχετική εκπαίδευση 

της πανεπιστημιακής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια του εαρι-

νού εξαμήνου 2018, διοργανώθηκαν περισσότερα από δέκα 

σεμινάρια - διαλέξεις, και εργαστήρια, καλύπτοντας ένα ευρύ 

φάσμα θεματολογίας. Στόχος είναι να προβληθούν οι διάφο-

ρες πτυχές της επιχειρηματικότητας ξεκινώντας με την «Εισα-

γωγή στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα», που δόθηκε 

από τη  Δρ Αναστασία Κωνσταντίνου, και το «Πώς να ξεκινή-

σεις τη δική σου start-up επιχείρηση» με παραδείγματα από 

την ‘Foody’ και το ‘At your Service’ από τον κ. Αργύρη Αρ-

γυρού, και την ‘Student Life’ από τον κ. Γιάννη Χατζηκωνστα-

ντούρα. Ο κ. Philip Ammerman έδωσε τις δικές του εμπειρίες 

μέσα από τη διάλεξη ‘Adventures with Start-ups: Successes 

and Failures in Wonderland’. Μια σειρά από τεχνικοοικονομικά 

και νομικά θέματα καλύφθηκαν από τα εργαστήρια που μας 

πρόσφερε 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 πι-

στοποιήσουν τη συμμετοχή τους σε αυτή τη Σειρά Διαλέξεων 

στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα, κάνοντας εγγρα-

φή στο μάθημα ΚΕΠ 101 (2 ECTS). Το ΚΕΠ προσφέρει επίσης 

τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο αντίστοιχο μάθημα ΚΕΠ 

102: Eιδικά Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας (3 ECTS). Τα πιο 

πάνω μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται από το 

2016 και έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός σημαντικού 

αριθμού φοιτητών. Ως συνέπεια αυτού του αυξανόμενου ενδι-

αφέροντος για την επιχειρηματικότητα καθώς και της τρέχου-

σας ανάγκης να αποκτήσουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Κύπρου σύγχρονες δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία 

που χρειάζεται για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του επι-

χειρηματικού περιβάλλοντος, δόθηκε το έναυσμα για τη δημι-

ουργία του Προγράμματος Σπουδών στην Επιχειρηματικότητα. 

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικού στην 

Επιχειρηματικότητα. Οι προπτυχιακοί φοιτητές μας μπορούν 

μέσα από ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών να συνδυάσουν 

μαθήματα 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 

πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμό 

www.c4e.org.cy/certificate. Η διαδικασία για την υποβολή 

των πρώτων αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει, ώστε το ΚΕΠ να 

καλωσορίσει τους πρώτους φοιτητές το χειμερινό εξάμηνο 

2018-2019.

Εκπαιδευτικές Δράσεις Κέντρου Επιχειρηματικότητας 
Πανεπιστημίου Κύπρου

Με το διεθνές τιμητικό Βραβείο Αριστεί-

ας στην Ακαδημαϊκή Διδασκαλία “The 

Jenny Lee Prize Award for Outstanding 

Teaching”, για το έτος 2018, βραβεύθη-

κε η Δρ Παναγάκου, Ειδική Επιστήμονας 

στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κύπρου. 

Το εν λόγω διεθνές βραβείο απονέμε-

ται από τον Βρετανικό Σύνδεσμο Πο-

λιτικών Επιστημών (Political Studies 

Association) του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ο Σύνδεσμος Πολιτικών Σπουδών του 

Ηνωμένου Βασιλείου έχει ως στόχο την 

ανάπτυξη και προώθηση των Πολιτικών 

Επιστημών. Ιδρύθηκε το 1950, έχει 

πολυάριθμα μέλη από την παγκόσμια 

επιστημονική κοινότητα, ο αριθμός των 

οποίων ξεπερνά τα 1.900 και έχει ανα-

γνωρισθεί διεθνώς ως ένας από τους 

σημαντικότερους Οργανισμούς για την 

προώθηση της έρευνας και διδασκαλί-

ας της Πολιτικής Επιστήμης. 

Η Επιτροπή Απονομής του Bραβεί-

ου Jennie Lee Prize for Outstanding 

Teaching 2018 αναφέρει:

«Το Βραβείο Jennie Lee Prize απονέμε-

ται στη Δρα Σταματούλα Παναγάκου του 

Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Το βραβείο απονέμεται σε πανεπιστημι-

ακούς δάσκαλους οι οποίοι αποδεικνύ-

ουν ότι μπορούν να εμπνεύσουν τους 

φοιτητές τους να συμμετάσχουν ενεργά 

στη μαθησιακή διδασκαλία και να ανα-

πτύξουν δεξιότητες και γνώσεις στην 

Πολιτική Επιστήμη, αντιμετωπίζοντας με 

επιτυχία εμπόδια και προκλήσεις». 

Διεθνής διάκριση της Δρ Σταματούλας Παναγάκου 
από τον Σύνδεσμο Πολιτικών Σπουδών  
του Ηνωμένου Βασιλείου
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Τη διάσωση εγκλωβισμένων ατόμων 

σε ερείπια κτηρίων έπειτα από φυσικές 

καταστροφές, όπως σεισμούς, πλημ-

μύρες, πυρκαγιές και καταρρεύσεις 

μετά από βομβαρδισμούς, υπόσχεται 

καινοτόμος συσκευή εντοπισμού επι-

λεγμένων ουσιών του «αέριου χημικού 

ανθρώπινου αποτυπώματος», που δημι-

ούργησαν και ανέπτυξαν επιστήμονες 

από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωμα-

τιδίων του Ελβετικού Ομοσπονδιακού 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Ζυρίχης, το 

Ινστιτούτο Έρευνας της Αναπνοής του 

Πανεπιστημίου του Ίνσμπρουκ της Αυ-

στρίας και του Τμήματος Χημείας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.

Συγκεκριμένα, η ομάδα των επιστημό-

νων από τα τρία Πανεπιστήμια, στην 

οποία μετέχει ο Λέκτορας στο Τμήμα 

Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Αγάπιος Αγαπίου (Επικεφαλής του 

Εργαστηρίου Πτητικών Οργανικών 

Ενώσεων), ανέπτυξε μια μικροσκοπι-

κή ηλεκτρονική «μύτη» (Sensor Array), 

στο μέγεθος περίπου ενός νυχιού, η 

οποία έχει δοκιμαστεί πιλοτικά με επι-

τυχία σε κλειστό ειδικό θάλαμο με εθε-

λοντές. Η ηλεκτρονική μύτη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί είτε από διασώστες, 

ή να τοποθετηθεί σε μη επανδρωμένα 

αεροσκάφη (Sniffer Drones) ή σε δια-

σωστικές συσκευές, προκείμενου να 

βοηθήσει στον εντοπισμό ατόμων που 

έχουν παγιδευτεί σε ερείπια κτηρίων 

έπειτα από φυσικές ή ανθρώπινες κατα-

στροφές, όπως σεισμοί, χιονοστιβάδες 

(avalanches) ή βομβαρδισμοί. 

H έρευνα με τίτλο, Sniffing Entrapped 

Humans with Sensor Arrays έχει δη-

μοσιευθεί στο διεθνές επιστημονικό 

περιοδικό ACS Analytical Chemistry 

(Anal. Chem., 2018, 90 (8), pp. 

4940–4945, DOI: 10.1021/acs.

analchem.8b00237).

 Πηγή : Analytical Chemistry [DOI: 

10.1021/acs.analchem.8b00237].για 

τη φωτογραφία

Τα λεγόμενα Sniffer Drones θα είναι σε 

θέση να βοηθήσουν τους ανθρώπους 

στην αντιμετώπιση μαζικών καταστρο-

φών. Δεδομένου ότι πολλές φυσικές 

και ανθρωπογενείς καταστροφές συχνά 

προκύπτουν σε περιοχές που είναι δύ-

σκολο να περάσει όχημα ή να φτάσει δι-

ασώστης με τα πόδια, τα Sniffer Drones 

θα μπορούσαν να αποδειχθούν ανεκτί-

μητα εργαλεία σε τέτοια καταστροφικά 

γεγονότα. Ο εντοπισμός εγκλωβισμέ-

νων ανθρώπων σε ερείπια μπορεί να 

αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολος, ειδικά 

σε συνθήκες όπου ένα άτομο έχει χάσει 

τις αισθήσεις του ή βρίσκεται σε κατά-

σταση σοκ, οπότε μπορεί να μην είναι 

εύκολο να εντοπισθεί και να διασωθεί 

με τις ήδη υπάρχουσες λύσεις όπως 

θερμικές/οπτικές κάμερες, ανιχνευτι-

κούς σκύλους ή ακουστικούς αισθη-

τήρες. Η ταχύτητα εντοπισμού ατόμων 

που βρίσκονται σε κίνδυνο είναι κρίσιμη 

και μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ 

ζωής και θανάτου. Επιπλέον, οι προ-

σπάθειες αντιμετώπισης τέτοιων κατα-

στροφών μπορεί να είναι δαπανηρές και 

να εξαντλούν τους διαθέσιμους πόρους 

σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό.

Διάσωση παγιδευμένων ατόμων με καινοτόμο 
συσκευή εντοπισμού

Δύο ερευνητικές προτάσεις που συ-

ντονίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου πέ-

τυχαν σημαντική διάκριση σε πανευ-

ρωπαϊκό επίπεδο, αφού κατάφεραν να 

εξασφαλίσουν χρηματοδότηση ύψους 

€720.250, για την υλοποίηση ερευνητι-

κών έργων στο πλαίσιο της δραστηριό-

τητας «Twinning» του ευρωπαϊκού προ-

γράμματος «Spreading Excellence and 

Widening Participation» που εντάσσεται 

στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για 

Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προ-

τάσεων ανακοινώθηκαν από την Ευρω-

παϊκή Επιτροπή στις 11 Απριλίου 2018, 

στις Βρυξέλλες, και το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου εξασφάλισε χρηματοδότηση 

για 2 από τις 5 ερευνητικές προτάσεις 

που υπέβαλε, σημειώνοντας ποσοστό 

επιτυχίας 40%. Αυτό αποτελεί μεγάλη 

επιτυχία, δεδομένου ότι υποβλήθηκαν 

συνολικά 483 προτάσεις εκ των οποί-

ων θα χρηματοδοτηθούν μόνο οι 30, 

με το ποσοστό επιτυχίας στην συγκε-

κριμένη πρόσκληση να εκτιμάται γύρω 

στο 6% που είναι χαμηλότερο και από 

το ποσοστό επιτυχίας στις αιτήσεις χρη-

ματοδότησης του Ευρωπαϊκού Συμβου-

λίου Έρευνας (ERC). 

Συγκεκριμένα, χρηματοδότηση ύψους 

€329.500 εξασφάλισε το Τμήμα Βιο-

λογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Kύπρου, με επικεφαλής την Επίκου-

ρη Καθηγήτρια Άννα Παπαδοπούλου 

για την επιτυχή πρόταση - έργο με τίτ-

λο «iBioGen - Twinning for European 

Excellence in Island Biodiversity 

Genomics» και χρηματοδότηση ύψους 

€390.750 εξασφάλισε το Εργαστήριο 

Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και Καινο-

τόμων Εφαρμογών (ENAL) της Ερευνη-

τικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας 

ΦΩΣ με επικεφαλής τον Διευθυντή 

της, Καθηγητή Γιώργο Η. Γεωργίου για 

την επιτυχή πρόταση - έργο με τίτλο 

«TImPANI - Twinning in Αtmospheric 

Plasma Science and Applications». 

Το πρόγραμμα Twinning στοχεύει στην 

επίτευξη ερευνητικής αριστείας μέσα 

από τη συνεργασία με παγκοσμίου φή-

μης ερευνητικούς φορείς της Ευρώ-

πης. Αποσκοπεί στο να βοηθήσει στην 

ενδυνάμωση πανεπιστημίων και ερευ-

νητικών κέντρων σε ερευνητικά ανα-

πτυσσόμενες χώρες όπως η Κύπρος, 

μέσω της συνεργασίας τους με τουλά-

χιστον δύο διεθνώς αναγνωρισμένα 

κέντρα ερευνητικής αριστείας. Με τη 

σύνδεση αυτή μέσω της δραστηριότη-

τας «Twinning», οι εμπλεκόμενοι φορείς 

αναμένεται να ενισχύσουν την ικανότη-

τά τους σε θέματα Έρευνας και Καινο-

τομίας με παράλληλη ενδυνάμωση του 

προφίλ των μελών του ερευνητικού δυ-

ναμικού που εμπλέκεται στην υλοποίη-

ση των έργων.

Χρηματοδότηση ύψους €720.250 εξασφάλισαν δυο 
προτάσεις του ΠΚ από τη δραστηριότητα «Twinning» 

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 59o, Οκτώβριος 2018
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 

την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018 o Διαγω-

νισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικό-

τητας Student Innovators (Sinn2018), 

στον οποίο φοιτητές του Πανεπιστημίου 

Κύπρου διαγωνίστηκαν στην παρουσία-

ση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών 

σε πρώιμο στάδιο (early stage). Ο δια-

γωνισμός διοργανώθηκε από το Κέντρο 

Επιχειρηματικότητας (ΚΕΠ) και το Τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Μεγάλο μέρος των ομάδων φοιτητών 

που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, εί-

χαν επεξεργαστεί τις ιδέες τους στα 

μαθήματα επιχειρηματικότητας του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Δημόσιας Διοίκησης (διδάσκουσες η 

Δρ Ντάινα Νικολάου και η Δρ Αριάνα 

Πολυβίου), και σε σεμινάρια και εργα-

στήρια του Κέντρου Επιχειρηματικότη-

τας. Συμμετείχαν επίσης με ιδέες, μέλη 

του νεοσυσταθέντος φοιτητικού Ομίλου 

Επιχειρηματικότητας. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος 

σημείωσε πως ο αριθμός συμμετοχής 

των φοιτητών στο Student Innovators 

2018, αλλά και οι ποιοτικές τους προ-

τάσεις καταδεικνύουν ότι η επιχειρημα-

τικότητα ως ιδέα ωριμάζει στο Πανεπι-

στήμιο Κύπρου. «Όταν οι νέοι βάζουν 

στο μυαλό και τη σκέψη τους την και-

νοτομία και την επιχειρηματικότητα, η 

Κύπρος έχει μέλλον! Ξέρω ότι αρκετοί 

φοιτητές και απόφοιτοι του Πανεπιστη-

μίου μας περπατάνε ήδη τον δρόμο της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομί-

ας», σημείωσε.

Τους στόχους του διαγωνισμού ανέλυ-

σε ο Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρη-

ματικότητας, Καθηγητής Μάριος Δικαιά-

κος, ο οποίος τόνισε ότι επιδίωξη των 

διοργανωτών είναι η προετοιμασία των 

φοιτητών ώστε να εφαρμόζουν τις επι-

στημονικές τους γνώσεις στην αναζή-

τηση καινοτόμων λύσεων για τα μεγάλα 

προβλήματα και τις προκλήσεις της δι-

κής τους γενιάς, εστιάζοντας σε τοπικές 

ανάγκες που είναι ταυτόχρονα παγκό-

σμιες, και σε παγκόσμια προβλήματα 

που εισβάλλουν στον δικό τους χώρο 

και τόπο. «Ευελπιστούμε ότι ο διαγω-

νισμός Student Innovators Competition 

(SINN) θα καταστεί θεσμός και βήμα για 

προβολή ολοένα και καλύτερων ιδεών 

και καινοτομιών που αναπτύσσουν οι 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου 

στο πλαίσιο των σπουδών τους αλλά και 

μέσα από τις προσωπικές τους προσπά-

θειες», κατέληξε. 

Στον Διαγωνισμό Student Innovators 

(Sinn2018) κατατέθηκαν 34 αιτήσεις 

συμμετοχής από ομάδες, εκ των οποί-

ων οι 11 προσκλήθηκαν κατόπιν επι-

λογής να παρουσιάσουν τις ιδέες τους 

ενώπιον εξαμελούς κριτικής επιτροπής, 

η οποία αποτελείτο από προσωπικό-

τητες από το κυπριακό επιχειρηματικό 

οικοσύστημα, ακαδημαϊκούς και εμπει-

ρογνώμονες ειδικούς στην επιχειρημα-

τικότητα: τον Ανδρέα Κουππάρη, Εκτε-

λεστικό Σύμβουλο του CYBAN Cyprus 

Business Angels Network, τον Ανδρέα 

Παπαδόπουλο, Πρόεδρο του Junior 

Achievement Κύπρου και Διευθυντή 

Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ελληνικής 

Τράπεζας, τον Θεοδόση Τρυπηνιώτη, 

Επίκουρο Καθηγητή Φυσικής και μέ-

λος του Συμβουλίου Επιχειρηματικότη-

τας, τον Πάνο Μαρκόπουλο, Επίκουρο 

Καθηγητή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Μέντορα του ΚΕΠ, την Αναστασία 

Κωνσταντίνου, Ανώτερη Λειτουργό του 

Τομέα Διαχείρισης Καινοτομίας, Συ-

νεργάτη και Μέντορα του ΚΕΠ, και τον 

Wael Al Masri – Μεταπτυχιακό Φοιτητή 

στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών, Ιδρυ-

τή της SoilTron, και μέλος της ομάδας 

NestFold. 

Καινοτομία, Ομαδικότητα / Σύσταση της 

ομάδας, προοπτική απόδοσης του προ-

τεινόμενου προϊόντος, αξία στην αγορά, 

σαφήνεια και συνοχή στην παρουσίαση 

της ιδέας, ήταν τα κριτήρια αξιολόγη-

σης.

Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην 

ομάδα FHC (FEEL – HEAR – CARE), που 

την αποτελούσαν η Ελένη Κελίρη – Τμή-

μα Χημείας, ο Κυριάκος Ζαντής – Τμήμα 

Πληροφορικής, η Μαρία Δανιήλ – Τμή-

μα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημό-

σιας Διοίκησης και ο Αντρέας Γελάσης 

Διαγωνισμός καινοτομίας και επιχειρηματικότητας  
student innovators

Η ομάδα FHC (FEEL – HEAR – CARE) παραλαμβάνει το πρώτο βραβείο 

από τον Επίκουρο Καθηγητή Φυσικής και μέλος του Συμβουλίου Επι-

χειρηματικότητας, Θεοδόση Τρυπηνιώτη.

Μέλη της ομάδας FHC (FEEL – HEAR – CARE) (πρώτο βραβείο) και της 

AlingR (δεύτερο βραβείο) στην απονομή του The GrantXpert Award 

από την κυρία Σίλια Χατζηχριστοδούλου.
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και Αυγουστίνος Βιτάλης από το Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-

νικών Υπολογιστών. Το FHC είναι μια 

ιδέα για την ανάπτυξη μιας φορητής και 

αδιάβροχης συσκευής (βραχιόλι) για 

την αναγνώριση του βρεφικού κλάμα-

τος και πιθανών αιτιών του, και της ει-

δοποίησης του γονέα μέσω δονητικού 

σήματος. 

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στην 

AlignR, μια ομάδα 5 ατόμων από το 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, τους: Αλέξη 

Όθωνος, Αντρέα Καρκώτη, Γιάννη Φερ-

μάνη, Μάριο Νικολάου και Μιχάλη Κου-

σιάππα. Το AlignR είναι ένα έξυπνο και 

εύχρηστο σύστημα για την καταπολέμη-

ση της συμφόρησης της στάθμευσης σε 

όλη την Κύπρο. Το σύστημα AlignR χρη-

σιμοποιεί μηχανική όραση και υπολογί-

ζει δυναμικά τον χώρο για την καλύτερη 

στάθμευση ενός οχήματος, παρέχοντας 

πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμό-

τητα χώρων στάθμευσης. 

Το τρίτο βραβείο δόθηκε στην Έλενα 

Κούττουκου από το Τμήμα Πληροφορι-

κής για την ιδέα της MediMate που αφο-

ρά την ανάπτυξη εφαρμογής κινητής για 

ταυτοποίηση των εμπορικών ονομάτων 

φαρμακευτικών σκευασμάτων σε δια-

φορετικές χώρες.

Όλοι οι φοιτητές των τριών βραβευ-

θέντων ομάδων κέρδισαν συμμετο-

χή σε δωρεάν εργαστήριο με θέμα 

“Identifying and validating the value 

proposition of your business plan” 

από την GrantXpert Consulting - The 

GrantXpert Award. Το βραβείο CYBAN 

- Cyprus Business Angels Network απο-

νεμήθηκε στην Έλενα Κούττουκου για 

την ιδέα της MediMate. 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, πραγμα-

τοποιήθηκε επίσης η επιλογή των υπο-

τροφιών για συμμετοχή στο θερινό σχο-

λείο του European Innovation Academy 

(ΕΙΑ), δηλαδή των C4E Young Scholars 

και το C4E Young Scholar - Rector’s 

Award (Υποτροφία που δόθηκε από το 

Πρυτανικό Συμβούλιο). Οι υποτροφίες 

χρηματοδοτούνται από το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου με την ευγενική χορηγία 

της Aegean Airlines για τη δωρεάν δι-

άθεση των αεροπορικών εισιτηρίων. Οι 

υποτροφίες απονεμήθηκαν στην Έλενα 

Κελίρη από το Τμήμα Χημείας και στον 

Οδυσσέα Οικονομίδη από το Τμήμα 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα-

νικών Υπολογιστών. Η υποτροφία C4E 

Young Scholar - Rector’s Award, απονε-

μήθηκε στην Έλενα Κούττουκου από το 

Τμήμα Πληροφορικής. 

Οι C4E Young Scholars είναι φοιτητές 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι οποίοι 

επιλέγονται τα τελευταία δύο χρόνια 

μετά από ετήσιο εσωτερικό διαγω-

νισμό και λαμβάνουν υποτροφία για 

συμμετοχή στο European Innovation 

Academy (ΕΙΑ). Κατά τη διάρκεια του 

θερινού σχολείου της ΕΙΑ, οι C4E 

Young Scholars – «μελλοντικοί επιχει-

ρηματίες», εμπλέκονται σε ένα διεθνές 

οικοσύστημα 4000+ αποφοίτων και κα-

θηγητών από 75 διαφορετικές χώρες, 

παρακολουθώντας ένα εντατικό πρό-

γραμμα επιχειρηματικότητας και καινο-

τομίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

EIA αναπτύσσεται από επαγγελματίες 

πανεπιστημίων και εταιρειών όπως το 

UC Berkeley, Stanford, Google και άλ-

λων. Το ΕΙΑ προσφέρει στους φοιτητές 

σύγχρονες δεξιότητες, εξειδικευμένη 

κατάρτιση, ενημέρωση και χρήσιμες 

εμπειρίες συμβάλλοντας ουσιαστικά 

στη δημιουργία μιας σταθερής ροής 

«νέων χαρισματικών επιχειρηματιών» 

μέσα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Φέτος είναι η τρίτη συνεχής χρονιά κατά 

την οποία θα γίνει επιλογή των C4E 

Scholars. 

Περισσότερες πληροφορίες για τον θε-

σμό των C4E Scholars, καθώς και για 

τις εμπειρίες που αποκόμισαν οι συμμε-

τέχοντες, μπορείτε να δείτε στον σύνδε-

σμο: http://www.c4e.org.cy/activities/

education-and-training/c4e-young-

scholars 

Περισσότερες πληροφορίες για τους 

στόχους, τη διαδικασία και τους συντε-

λεστές του διαγωνισμού, μπορείτε να 

δείτε στον σύνδεσμο: http://www.c4e.

org.cy/sinn2018 

Η ομάδα Pilldose με φοιτήτριες από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων και Δημόσιας Διοίκησης και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοι-

κονομικής

Η κριτική επιτροπή του Student Innovators 2018 (SINN2018)

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 59o, Οκτώβριος 2018
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Η μεγάλη προσωπική συλλογή βιβλίων 

και το σημαντικό επιστημονικού περιε-

χομένου προσωπικό αρχείο του ζεύγους 

Ινούς και Κυριάκου Νικολάου βρίσκεται 

πλέον στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ση-

μαντική αυτή συλλογή εκχωρήθηκε από 

την αείμνηστη διακεκριμένη αρχαιολό-

γο Δρα Ινώ Μιχαηλίδου – Νικολάου, η 

οποία γεννήθηκε στη Λεμεσό και απε-

βίωσε στις 31 Ιανουαρίου 2018. Η δω-

ρεά έγινε στο όνομά της καθώς και του 

συζύγου της, Δρος Κυριάκου Νικολάου, 

τέως Εφόρου Αρχαιοτήτων επί τιμή. 

Στη δωρεά περιλαμβάνονται 10.000 

περίπου τεκμήρια σε βιβλία, ανάτυπα, 

περιοδικά (αρχαιολογικά, ιστορικά, 

φιλολογικά, επιγραφικά, νομισματικά, 

κ.ά.), φωτογραφίες και αρνητικά φω-

τογραφιών επιγραφών και αρχαιολο-

γικών αντικειμένων ή χώρων, έκτυπα 

επιγραφών, σημειώσεις, εκμαγεία νο-

μισμάτων, σχέδια, χάρτες, καθώς και 

διαφάνειες από τις ανασκαφές που είχε 

διενεργήσει η ίδια ή ο αείμνηστος σύ-

ζυγός της.

Κατά την επιθυμία της δωρήτριας:

(α) τα βιβλία της δωρεάς θα περιλη-

φθούν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου.

(β) 300 περίπου έκτυπα επιγραφών, 

φωτογραφίες επιγραφών και τα αρνητικά 

τους, δελτία καθώς και διαφάνειες, θα συ-

μπεριληφθούν στην επιγραφική συλλογή 

του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

του Πανεπιστημίου, η οποία ιδρύθηκε το 

2013 υπό την επωνυμία «Εργαστήριο 

Επιγραφικής Ινώ Νικολάου». Το αρχείο 

θα τεθεί στη διάθεση της επιστημονικής 

κοινότητας. Σημειώνεται ότι ορισμένα 

από αυτά τα έκτυπα και τις φωτογραφί-

ες των επιγραφών είχαν ληφθεί πριν το 

1974 και απεικονίζουν κείμενα χαμένα 

ή απρόσιτα στους ερευνητές, από τις κα-

τεχόμενες περιοχές της Κύπρου και κατά 

συνέπεια είναι πολύτιμα για την επιγρα-

φική και την ιστορική έρευνα.

(γ) Οι υπόλοιπες διαφάνειες που απει-

κονίζουν αρχαιολογικούς χώρους και 

αντικείμενα παραχωρήθηκαν στην 

Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου για ταύτιση και ψηφιο-

ποίηση. Δόθηκαν επίσης προς μελέτη 

χάρτες, φωτογραφίες και σημειώσεις 

που αφορούν αρχαιολογικό υλικό.

(δ) Παραχωρήθηκε επίσης στο Τμήμα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας αρχείο με 

την επιστημονική αλληλογραφία και 

άλλα έντυπα που ενδιαφέρουν την ιστο-

ρία της κυπριακής αρχαιολογίας κατά 

την τελευταία εξηκονταετία, καθώς και 

έντυπα, χειρόγραφα και φωτογραφίες 

που αποτυπώνουν τη σύγχρονη ιστορία 

της Κύπρου. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει την 

ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του για τη δω-

ρεά, που αναμένεται να ενισχύσει την 

έρευνα σε έναν σημαντικό για την Κύ-

προ τομέα αιχμής, αυτόν της αρχαιο-

λογίας, καθώς και για την εμπιστοσύνη 

που έδειξε η μεγάλη Κύπρια επιστήμο-

νας στο Ίδρυμα, τους ανθρώπους που 

το στελεχώνουν και την έρευνά τους για 

την αξιοποίηση και ανάδειξη των αρχεί-

ων που αφορούν το απώτερο αλλά και 

το πρόσφατο παρελθόν της Κύπρου.

Τετραμελής αντιπροσωπεία από το 

Interdisciplinary Centre Herzilya (IDC 

Herzilya) του Ισραήλ, με επικεφαλής τον 

Πρόεδρο και Ιδρυτή του, Καθηγητή Uriel 

Reichman, επισκέφθηκε το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου στις 21 Ιουνίου 2018. Το 

IDC Herzilya θεωρείται ως ένα από τα 

κορυφαία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-

ματα του Ισραήλ σε θέματα σύγχρονης 

επικοινωνίας. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

διατηρεί Διημερή Συμφωνία Συνεργασί-

ας με το IDC Herzilyia, η οποία υπεγρά-

φη στο πλαίσιο επίσκεψης αντιπροσω-

πείας του στο Ισραήλ τον Φεβρουάριο 

του 2017, με επικεφαλής τον Πρύτανη, 

Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

καλωσόρισε την αντιπροσωπεία από το 

IDC Herzilya, κάνοντας ιδιαίτερη αναφο-

ρά στη φιλοξενία που είχαν επιφυλάξει 

στην ομάδα που επισκέφτηκε το Ισραήλ 

το 2017, ενώ στάθηκε και στη μεγάλη 

προοπτ ι -

κή που 

υ π ά ρ χ ε ι 

για ανά-

πτυξη της 

συνεργα-

σίας με-

ταξύ των 

δυο ιδρυ-

μάτων σε 

τομείς κοι-

νού ενδια-

φέροντος. 

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος του IDC 

ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

για τη θερμή υποδοχή, ενώ παρουσίασε 

το IDC Herzilya και το έργο του στο ακα-

δημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία είχε 

κατ΄ ιδίαν συναντήσεις με τον Διευ-

θυντή του Κέντρου Αριστείας ΚΟΙΟΣ, 

Καθηγητή Μάριο Πολυκάρπου, τη Δι-

ευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης 

Νευροεπιστήμης, Καθηγήτρια Φώφη 

Κωνσταντινίδου, τον Καθηγητή Πάνο 

Παπαναστασίου, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Διεθνούς Ερευνητικού 

Κέντρου Νερού Νηρέας και τον Διευθυ-

ντή του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, 

Καθηγητή Μάριο Δικαιάκο.

Δωρεά συλλογής βιβλίων και επιστημονικού αρχείου 
των αείμνηστων Ινούς και Κυριάκου Νικολάου 

Αντιπροσωπεία του Interdisciplinary Centre Herzilya 
του Ισραήλ στο Πανεπιστήμιο 
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Η Ύπατη Αρμοστεία της Ινδίας δώρισε στο Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου αριθμό βιβλίων με θέμα τον ινδικό πολιτισμό. Η τελετή 

παράδοσης των βιβλίων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Μα-

ΐου 2018 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Η δωρεά αποτελείται από ινδικά βιβλία στην αγγλική γλώσσα, 

ανάμεσά τους και παιδικά βιβλία, που αναδεικνύουν την ιστο-

ρία, τον πολιτισμό και την κουλτούρα του λαού της Ινδίας με 

κύρια θεματολογία τη γυναίκα, τη γιόγκα, την υγεία, τον τουρι-

σμό, τα αξιοθέατα της χώρας και την πατροπαράδοτη κουζίνα. 

Κατά την παράδοση των βιβλίων ο Πρύτανης του Πανεπιστη-

μίου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ανέφερε ότι η 

βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου έχει γίνει πλουσιότερη με την 

προσφορά των βιβλίων που αναδεικνύουν τον πολιτισμό της 

Ινδίας. «Πιστεύω ότι η εν λόγω δωρεά αποτελεί έναν σύνδε-

σμο μεταξύ των δυο χωρών και σηματοδοτεί την έναρξη μιας 

νέας συνεργασίας στο άμεσο μέλλον». Συζητήθηκε, επίσης, 

η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου 

Κύπρου με πανεπιστήμια της Ινδίας και την Ινδική Ύπατη Αρ-

μοστεία. 

Ο Ινδός Ύπατος Αρμοστής στην Κύπρο, Dr. R. K. Raghavan, 

επαναλαμβάνοντας ότι η Κύπρος και η Ινδία διατηρούν δια-

χρονικά στενές και φιλικές σχέσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων 

ότι η δωρεά των βιβλίων αποτελεί μέρος της προσπάθειας 

για προώθηση του ινδικού πολιτισμού και κουλτούρας στην 

Κύπρο. 

Εμπλουτίζεται η συλλογή της βιβλιοθήκης  
με βιβλία ινδικού πολιτισμού

Σε δωρεά προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου προέβη την Τρίτη 

26 Ιουνίου 2018 ο συγγραφέας κ. Λεύκιος Ζαφειρίου στο 

πλαίσιο σεμνής τελετής που πραγματοποιήθηκε στην Πανεπι-

στημιούπολη.

Ο κ. Ζαφειρίου με την υπογραφή της συμφωνίας δωρεάς με 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου δωρίζει προς τη Βιβλιοθήκη του 

Ιδρύματος το προσωπικό του αρχείο, αποτελούμενο από ση-

μαντικό και πλούσιο υλικό. Βασικό μέρος αυτού περιλαμβάνει 

αλληλογραφία και φωτογραφικό υλικό από αξιόλογες προ-

σωπικότητες του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών, 

καθώς επίσης και αποσπάσματα αλληλογραφίας του κατόχου 

του επί σειρά ετών σχετικά με τις δραστηριότητες του ως συγ-

γραφέας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει το συ-

μπεριλαμβανόμενο φωτογραφικό υλικό από την κατεχόμενη 

Κύπρο κατά τη χρονολογική περίοδο 2004-2006, στο οποίο 

απεικονίζεται η ζωή και το περιβάλλον διαβίωσης των εγκλω-

βισμένων συμπατριωτών μας.

Κατά την τελετή υπογραφής της συμφωνίας, ο κ. Ζαφειρίου 

ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τονίζοντας την ιδιαί-

τερη εκτίμησή του προς το Ίδρυμα για το έργο που επιτελεί, 

τόσο στην έρευνα και στη μόρφωση των νέων, όσο και για 

την προσφορά του στον τόπο. Η συμπερίληψη του αρχείου του 

στην ευρύτερη συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου αποτελεί για τον ίδιο ιδιαίτερη τιμή, κατέληξε. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνστα-

ντίνος Χριστοφίδης, αφού ευχαρίστησε τον κ. Ζαφειρίου για 

την ευγενική και γενναιόδωρη χειρονομία του, ανέφερε ότι το 

εν λόγω αρχείο θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική προσθήκη 

στα αρχεία της Βιβλιοθήκης, τα οποία σύντομα θα στεγάζονται 

στο νέο και υπερσύγχρονο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιο-

θήκη «Στέλιος Ιωάννου» που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημα-

ντικό πόλο έλξης αλλά και πλούσια πηγή πληροφορίων για 

τους σημερινούς και μελλοντικούς ερευνητές της ιστορίας και 

του πολιτισμού της Κύπρου. 

Δωρεά προσωπικού αρχείου του συγγραφέα Λεύκιου 
Ζαφειρίου στη βιβλιοθήκη του ΠΚ
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Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι 

Ημέρες Σταδιοδρομίας και Επιχειρημα-

τικότητας 2018 στο Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου, στις 25 - 26 Απριλίου. Σχεδόν 

3.000 φοιτητές, απόφοιτοι και νέοι 

κατέκλυσαν την Πανεπιστημιούπολη, 

δράττοντας την ευκαιρία να εξερευνή-

σουν τις επιλογές σταδιοδρομίας, να 

διασυνδεθούν με μεγάλες, μικρομεσαί-

ες και νεοφυείς επιχειρήσεις και οργα-

νισμούς που δραστηριοποιούνται τόσο 

στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και 

να ενισχύσουν την απα-

σχολησιμότητά τους.

Έμπνευση στο κοινό 

με τις επαγγελματικές 

ιστορίες τους έδωσαν ο 

γνωστός παρουσιαστής 

Λούης Πατσαλίδης, η 

πρωταθλήτρια στο άλμα 

εις μήκος Νεκταρία Πα-

ναγή και ο επιτυχημένος 

νεαρός επιχειρηματίας 

Αργύρης Αργυρού. Για 

«τον κόσμο που έρχε-

ται και την ανάγκη ανα-

ζήτησης δημιουργικών 

ευκαιριών» μίλησε ο κ. 

Παναγιώτης Σεντώνας, 

Πρόεδρος του ΟNEK, 

προτρέποντας τους νέ-

ους να ακούνε την καρδιά 

τους, να έχουν ανοιχτά τα 

μάτια στις εξελίξεις και 

να αφήσουν τον εαυτό 

τους να δοκιμαστεί σε 

καινούριες εμπειρίες και 

ερεθίσματα. 

Σε συζήτηση με θέμα 

«Τι ζητούν οι εργοδότες 

σήμερα από τους νέους 

απόφοιτους», ο κ. Μιχάλης Αντωνίου, 

Διευθυντής της OEB, η κα Ξένια Ι. Λοϊζί-

δου, Διευθύντρια της Isotech Ltd και ο κ. 

Κυριάκος Κόκκινος, Executive Director 

στην PwC, τόνισαν την ανάγκη οι νέοι να 

αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες, 

όπως η δημιουργικότητα, η καινοτομία, 

η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η 

προσαρμοστικότητα και η ηγεσία. 

Στη συζήτηση με θέμα «Τεχνολογία, 

Επιχειρηματικότητα, Έρευνα, Ναυτιλία: 

πώς προδιαγράφεται το μέλλον;», φι-

λοξενήθηκαν ο κ. Θεοχάρης Θεοχα-

ρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο 

Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος» του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, η κα Άννα Κουκκίδη 

- Προκοπίου, εκπρόσωπος του Global 

Entrepreneurship Network, η κ. Λήδα 

Ιωάννου - Ττόφα, Ειδικός Επιστήμονας 

Έρευνας στο Ερευνητικό Κέντρο «Νη-

ρέας» του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

ο κ. Σωτήρης Καμπανέλας, Πρόεδρος 

του Youngship Cyprus. Οι ομιλητές ανέ-

δειξαν τις εξελίξεις και τις προοπτικές 

απασχόλησης στους εν λόγω τομείς και 

υπογράμμισαν την ανάγκη οι νέοι να 

εγκαταλείψουν την ασφάλεια της άνε-

σής τους, να ταξιδέψουν, να μάθουν νέα 

πράγματα και να αναζητούν νέες εμπει-

ρίες. Η παρουσίαση του προγράμματος 

και ο συντονισμός των συζητήσεων έγι-

ναν από την δημοσιογράφο του Alpha, 

κ. Αθηνά Χάλκου.

Παράλληλα, λειτούργησε Έκθεση Σταδι-

οδρομίας και Επιχειρηματικότητας, στην 

οποία 75 εταιρείες και οργανισμοί από 

διάφορους τομείς παρουσίασαν το έργο 

και τα προγράμματά τους, καθώς και τις 

διαθέσιμες θέσεις εργασίας και πρακτι-

κής άσκησης. Οι εργοδότες επιβεβαίω-

σαν για άλλη μια φορά την προτίμησή 

τους για τους απόφοιτους του Πανεπι-

στημίου Κύπρου, προχωρώντας ήδη σε 

συμφωνίες εργοδότησης. Οι φοιτητές, 

απόφοιτοι και νέοι, είχαν την ευκαιρία 

να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους συμ-

μετέχοντας σε σειρά εκπαιδευτικών ερ-

γαστηρίων, ενώ σε σταθμούς CV Clinic 

και Mock Interviews έλαβαν εξατομι-

κευμένες συμβουλές για το βιογραφικό 

τους και απέκτησαν καθοδήγηση με ει-

κονικές συνεντεύξεις. Τέλος, ήρθαν τετ-

α-τετ με έμπειρους μέ-

ντορες και έμαθαν πώς 

να προετοιμαστούν ανά-

λογα για τον τομέα που 

θέλουν να εργαστούν 

(Speed Mentoring). 

Σε χαιρετισμό του ο Πρύ-

τανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου απηύθυνε μήνυ-

μα στους νέους, αλλά και 

στους εργοδότες: «Σας 

καλώ να ακολουθήσετε 

τους κτύπους της καρ-

διάς σας, αλλά να τους 

ακολουθήσετε έξυπνα, 

πρωτότυπα, δημιουργικά. 

Συνθέστε. Συνεργαστεί-

τε. Επικοινωνήστε. Δι-

κτυωθείτε. Να μην είστε 

ντροπαλοί. Δείξτε τι μπο-

ρείτε να κάνετε. Στους 

εργοδότες θέλω να πω 

να δίνετε ευκαιρίες: Δεν 

χρειάζεται να είσαι μόνο 

έμπειρος, για να πετύχεις 

επαγγελματικά, πρέπει 

να έχεις πάθος, ιδέες 

και φαντασία. Αυτά είναι 

χαρακτηριστικά που δια-

θέτουν οι νέοι μας και αξίζουν της προ-

σοχής και της εμπιστοσύνης σας.»

Ημέρες Σταδιοδρομίας Και Επιχειρηματικότητας 2018 
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Μελέτη των δεδομένων της παγκύπριας 

διαχρονικής έρευνας για τη γνωστική 

γήρανση, της Νευρογνωστικής Μελέτης 

Ενηλίκων (NEUROAGE), με επικεφαλής 

την Καθηγήτρια Γλωσσικών Διαταρα-

χών και Κλινικής Νευροψυχολογίας του 

Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου,  Δρ Φώφης Κωνσταντινί-

δου, έδειξε ότι ο ψηλός Δείκτης Μάζας 

Σώματος (ΔΜΣ) (τρόπος αξιολόγησης 

του σωματικού βάρους σε σχέση με το 

ύψος), όπως επίσης και η γλυκόζη αίμα-

τος μπορούν να προβλέψουν γνωστικές 

επιδόσεις, ακόμα κι αν ληφθεί υπόψη 

η ηλικία και η εκπαίδευση των ατόμων. 

Αυτό καταδεικνύει πως η σωστή δια-

χείριση του σωματικού βάρους και της 

γλυκόζης αίματος είναι σημαντική στη 

διατήρηση της γνωστικής υγείας στη 

γήρανση. Η μελέτη και ανάλυση των 

δεδομένων έγινε σε συνεργασία με την 

Επίκουρη Καθηγήτρια Διατροφής - Διαι-

τολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσί-

ας,  Δρ Έλενα Φιλίππου και τον Επίκουρο 

Καθηγητή Μεθοδολογίας της Έρευνας 

του Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημί-

ου Κύπρου,  Δρ Μιχάλη Μιχαηλίδη. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα στόχευε στη 

διερεύνηση του κατά πόσο το μεταβο-

λικό σύνδρομο, που χαρακτηρίζεται από 

έναν συνδυασμό τουλάχιστον 3 αρνη-

τικών παραγόντων όπως, αυξημένη 

περιφέρεια μέσης, αυξημένη γλυκόζη 

αίματος, αυξημένα τριγλυκερίδια, αυξη-

μένη αρτηριακή πίεση ή μειωμένη HDL 

(‘καλή’) χοληστερόλη, συντείνει στη μεί-

ωση της γνωστικής λειτουργίας, ή αν 

κάποιοι από τους πιο πάνω παράγοντες 

και η παχυσαρκία επιδρούν από μόνοι 

τους αρνητικά στη γνωστική λειτουργία. 

Μελετήθηκαν νευρογνωστικά δεδομένα 

από 640 Ελληνοκύπριους ηλικίας ≥55 

ετών, με γενικά καλή υγεία και εκτιμή-

θηκαν όλοι οι πιο πάνω παράγοντες και 

τα ανθρωπομετρικά δεδομένα. Σε γνω-

στικούς ελέγχους αξιολογήθηκαν: 

α.  η εκτελεστική λειτουργία του 

εγκεφάλου (που μας επιτρέπει να οργα-

νώνουμε και να ελέγχουμε τις συμπε-

ριφορές μας και τις πολλαπλές άλλες 

νοητικές λειτουργίες και να εκτελούμε 

στοχευμένες ενέργειες), 

β.  η λεκτική επεισοδιακή μνήμη 

(που μας επιτρέπει να θυμόμαστε πράγ-

ματα που πρέπει να κάνουμε και γεγο-

νότα που μας συνέβησαν), και 

γ.  οι γλωσσικές ικανότητες.

Το έργο NEUROAGE άρχισε το 2009 

και έχει ως βασικό στόχο τη μελέτη με-

ταβαλλόμενων παραγόντων (όπως οι 

δείκτες του μεταβολικού συνδρόμου, 

έτη εκπαίδευσης) και μη μεταβαλλόμε-

νων παραγόντων (όπως το φύλο, γονι-

διακή επιβάρυνση) που συνεισφέρουν 

στη γνωστική υγεία και που μπορεί να 

συμβάλουν στη διατήρηση γνωστικών 

λειτουργιών και προστασία από παθο-

λογική γνωστική έκπτωση και την άνοια 

(βλέπε διάγραμμα). Στην παρούσα με-

λέτη φάνηκε ότι συγκεκριμένοι παράγο-

ντες του μεταβολικού συνδρόμου όπως 

ο ΔΜΣ και η γλυκόζη αίματος είχαν αρ-

νητικές επιδράσεις στις εκτελεστικές 

λειτουργίες του εγκεφάλου και όταν 

ακόμη ελεγχόταν η εκπαίδευση και η 

ηλικία. Όπως αναμενόταν, η αυξημένη 

ηλικία είχε αρνητικές επιπτώσεις στη 

γνωστική λειτουργία, ενώ η εκπαίδευ-

ση είχε ισχυρές θετικές επιδράσεις σε 

όλες τις γνωστικές λειτουργίες. Υπήρ-

ξαν κάποιες διαφορές στα ευρήματα 

ανάλογα με το φύλο που χρήζουν περαι-

τέρω διερεύνησης.

Συμπερασματικά, το αυξημένο σω-

ματικό βάρος και η γλυκόζη αίματος 

μπορούν να προβλέψουν γνωστικές 

επιδόσεις και συνεπώς η σωστή τους 

διαχείριση πρέπει να ληφθεί υπόψη για 

τη διατήρηση της γνωστικής υγείας στη 

γήρανση. Τα ευρήματα καταδεικνύουν 

επίσης τη σπουδαιότητα του ελέγχου 

της εκπαίδευσης και της ηλικίας σε με-

λέτες που διερευνούν καρδιομεταβολι-

κούς παράγοντες κινδύνου και γνωστι-

κή λειτουργία, καθώς και την ανάγκη 

για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις 

επιπτώσεις σε άντρες και γυναίκες ξε-

χωριστά. 

Είναι σημαντικό, λοιπόν, για το ευρύ 

κοινό να διατηρεί ένα υγιές σωματικό 

βάρος, που μπορεί να επιτευχθεί με 

συνδυασμό σωστής διατροφής προ-

σαρμοσμένης στις ενεργειακές ανάγκες 

του ατόμου και συστηματικής άσκησης, 

όπως επίσης και να κάνει τακτικά αιμα-

τολογικούς ελέγχους γλυκόζης, χολη-

στερόλης και αρτηριακής πίεσης κατό-

πιν ιατρικής συμβουλής, αφού όλα αυτά 

συμβάλλουν στην καλή υγεία και του 

εγκεφάλου.

Η αναγνώριση των παραγόντων προ-

διάθεσης για νοητικό εκφυλισμό των 

ηλικιωμένων στην Κύπρο είναι πολύ 

σημαντική διότι, επιτρέπει τη θέσπιση 

κυβερνητικών προγραμμάτων πρόλη-

ψης της άνοιας, γεγονός που θα ελατ-

τώσει το ποσοστό της αναπηρίας και της 

εξάρτησης των ηλικιωμένων, ελαττώ-

νοντας ταυτόχρονα το κοινωνικό, αλλά 

και το οικονομικό φορτίο της οικογένει-

ας και της πολιτείας. Η μελέτη συμβάλ-

λει στη θεμελίωση του οικοδομήματος 

της πρόληψης νευροεκφυλιστικών νο-

σημάτων ηλικιωμένων. 

Η μελέτη έχει γίνει δεκτή για δημοσίευ-

ση στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό: 

Journal of Clinical and Experimental 

Neuropsychology. (Philippou E, 

Michaelides M, Constantinidou F. The 

role of metabolic syndrome factors 

on cognition using latent variable 

modelling: the Neurocognitive Study 

on Aging, Journal of Clinical and 

Experimental Neuropsychology (και 

θα είναι διαθέσιμη σύντομα στο 

https://doi.org/10.1080/13803395

.2018.1483487). Μέχρι στιγμής, το 

NEUROAGE έχει λάβει χρηματοδοτή-

σεις από ανταγωνιστικά προγράμματα 

του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης, από το Ευρωπαϊκό Πρό-

γραμμα Διακρατικής Συνεργασίας και 

από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστού-

με τους εθελοντές και τις οικογένειες 

τους για τη συμμετοχή στη μελέτη, τους 

συνεργαζόμενους Δήμους και οργα-

νώσεις, καθώς και τους ερευνητές του 

Νευρογνωστικού Εργαστηρίου και του 

Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστή-

μης του Πανεπιστημίου Κύπρου για τη 

σημαντική συνεισφορά τους. 

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύ-

θυνση: can@ucy.ac.cy ή στο τηλ. 22 89 

4437.

Η σωστή διαχείριση του σωματικού βάρους και της 
γλυκόζης αίματος είναι σημαντική για τη διατήρηση της 
γνωστικής υγείας στη γήρανση
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Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και 

ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, και εκ μέρους της ΠΟΣΠΦ, ο 

Πρόεδρος κ. Μάριος Κουλούμας. Το Μνημόνιο προβλέπει με-

ταξύ άλλων, την υποστήριξη από το Τμήμα Νομικής της Επιστη-

μονικής Επιτροπής της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων 

Πασχόντων και Φίλων, τη συμμετοχή και συνεργασία σε κοινά 

εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμ-

ματα, καθώς και την πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος 

Νομικής στην ΠΟΣΠΦ.

Κατά την τελετή της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, 

ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνστα-

ντίνος Χριστοφίδης, καλωσόρισε την αντιπροσωπεία της ΠΟ-

ΣΠΦ και ανέφερε ότι οι καλές σχέσεις μεταξύ του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων 

Πασχόντων και Φίλων θεμελιώθηκαν αρχής γενομένης της 

συνεργασίας με την Ιατρική Σχολή. «Από μόνη της, η ίδρυση 

της Ιατρικής Σχολής ήταν η απάντηση σε θέματα που αφορούν 

τα δικαιώματα των ασθενών», σημείωσε ο Πρύτανης.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΦ, κ. Μάριος Κουλούμας εξέφρασε 

την ικανοποίηση του για την υπογραφή του Μνημονίου Συ-

νεργασίας, επισημαίνοντας τη σημασία της βοήθειας και της 

στήριξης που λαμβάνει η Ομοσπονδία από το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. «Οι ασθενείς», ανέφερε ο κ. Κουλούμας, «δεν έχουν 

την εμπειρογνωμοσύνη των ακαδημαϊκών σε θέματα δικαιω-

μάτων των ασθενών, αλλά έχουν την εμπειρογνωμοσύνη του 

να ζει κάποιος με μια χρόνια πάθηση». 

Παράλληλα, ο κ. Κουλούμας πρόσθεσε ότι, με την ενσωμάτω-

ση της άποψης του ασθενούς, τα συστήματα υγείας γίνονται 

πιο βιώσιμα, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, ενώ μέσω 

της συνεργασίας με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου ανοίγονται νέοι ορίζοντες στο θέμα των δικαιωμάτων 

των ασθενών. «Παρά τις αντιστάσεις ενάντια στην επικείμενη 

αλλαγή στη Νομοθεσία, συμπορευόμενοι με το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου μπορούμε να καταφέρουμε να δώσουμε στους ασθε-

νείς τις υπηρεσίες υγείας που δικαιούνται» τόνισε ο κ. Κου-

λούμας, αναφέροντας ότι με τη νέα νομοθεσία θα υπάρχει ο 

θεσμός του συνηγόρου του ασθενούς, κάτι το οποίο αναμένε-

ται να προσδώσει στα δικαιώματα των ασθενών εκτελεστικό 

χαρακτήρα και όχι απλά θεωρητικό. 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής, Αναπληρωτής Καθηγη-

τής Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης ευχαρίστησε την ΠΟΣΠΦ 

για τη συνεργασία, αφού, όπως ανέφερε, υπάρχει πρόσφορο 

έδαφος για δράσεις προς τη βελτίωση της εφαρμογής των δι-

καιωμάτων των ασθενών. Ο κ. Κωνσταντινίδης πρόσθεσε ότι 

ήδη υπάρχει ένας πυρήνας φοιτητών του Τμήματος Νομικής, 

οι οποίοι ασχολούνται με θέματα δικαιωμάτων των ασθενών 

και ανακουφιστικής φροντίδας - και οι οποίοι ήταν παρόντες 

στην τελετή υπογραφής. «Είναι πολύ σημαντική η δημιουργία 

κουλτούρας στην Κύπρο, ως προς τον τρόπο που αντιμετωπί-

ζονται σοβαρά θέματα που αφορούν τα δικαιώματα των ασθε-

νών» κατέληξε ο κ. Κωνσταντινίδης, χαιρετίζοντας παράλληλα 

την εφαρμογή του θεσμού του «συνηγόρου των ασθενών», 

στο πλαίσιο της επικείμενης αλλαγής στη νομοθεσία. 

Μνημόνιο Συνεργασίας Τμ. Νομικής και Παγκύπριας 
Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε 

τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 ανοι-

χτή συζήτηση με τον Ύπατο Αρμοστή 

της Βρετανίας στην Κύπρο, κ. Matthew 

Kidd, η ομιλία του οποίου είχε τίτλο 

«Απολείπειν – Farewell to diplomacy». 

Ο Βρετανός διπλωμάτης άρχισε την ομι-

λία του αναφέροντας ότι σε λίγες ημέ-

ρες ολοκληρώνεται η θητεία του στην 

Κύπρο καθώς και η διπλωματική του κα-

ριέρα. Παρέθεσε προσωπικούς στοχα-

σμούς από τη διπλωματική του καριέρα 

στην περιοχή, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία 

στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας του είχε την ευκαιρία να 

εργαστεί σε ζητήματα επανένωσης και 

ανασυγκρότησης δημοσίων δομών σε 

χώρες όπως η Αιθιοπία και η Γερμανία. 

Κατά την ομιλία του ο κ. Kidd ανέλυσε το 

ρόλο της διπλωματίας και τις δεξιότητες 

που χρειάζεται να έχει ένας διπλωμά-

της, παραθέτοντας σύντομα σχόλια για 

τη σημερινή κατάσταση στην Κύπρο. 

Αναφέρθηκε επίσης στα πλεονεκτήματα 

της νήσου και έδωσε συμβουλές σε πο-

λίτες και πολιτικούς. Ολοκληρώνοντας 

Βρετανός Ύπατος Αρμοστής:  
«έφθασε η στιγμή να ακούσω τα όργανα του μυστικού θιάσου    και να αποχαιρετίσω την Αλεξάνδρεια που χάνω»
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Πέντε βραβεία εξασφάλισαν φοιτήτριες του Τμήματος Γαλλι-

κών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου 

που συμμετείχαν στον παγκόσμιο Διαγωνισμό Προώθησης 

της Γαλλικής Γλώσσας, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος AMO-

ΠA Γαλλίας (AMOPA FRANCE) στον οποίο συμμετείχαν 15 

χώρες. Κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος Μελών του Τάγματος Ακα-

δημαϊκού Φοίνικα Κύπρου (AMOPA CHYPRE) προτείνει στους 

Καθηγητές Γαλλικών, να ενθαρρύνουν τους φοιτητές τους να 

συμμετέχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, ο οποίος διεξάγεται 

κάθε χρόνο στη Γαλλία και σε αυτόν λαμβάνουν μέρος νέοι 

από όλον τον κόσμο. Ο σκοπός είναι διπλός: αφενός να ανα-

δειχθούν νέοι με λογοτεχνικά ταλέντα και αφετέρου να ανα-

πτυχθεί ο προβληματισμός γύρω από το θέμα της ευρωπαϊκής 

συνείδησης.

Μέσα από τις τέσσερεις θεματικές που προτείνει ο διαγωνι-

σμός, πέντε φοιτήτριες του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊ-

κών Σπουδών έχουν διακριθεί σε τρεις θεματικές. Συγκεκρι-

μένα, η πρωτοετής φοιτήτρια, Άντρια Σωφρονίου απέσπασε 

το 1ο Βραβείο στην κατηγορία «ποίηση» (Prix de la Jeune 

Poésie), η τεταρτοετής φοιτήτρια Ζωή Χριστοφίνη απέσπασε 

το 1ο Βραβείο στην κατηγορία «νουβέλα» (Prix Maupassant 

de la Jeune Nouvelle). Τα τρία βραβεία στην κατηγορία «Ευ-

ρώπη» (Nous, l’Europe) απέσπασαν η τριτοετής φοιτήτρια Μα-

ριάννα Θεοχάρους, η τεταρτοετής φοιτήτρια Βάνα Πέτρου, και 

η επίσης τεταρτοετής φοιτήτρια Μαρία Τζουβελέκα. 

Η τελετή βράβευσης των φοιτητών που εξασφάλισαν το 1ο 

βραβείο πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 31 Μάϊου 2018. 

Oι φοιτήτριες παρέλαβαν το βραβείο τους από τον Πρέσβη της 

Κύπρου στο Παρίσι, Παντιά Ηλιάδη. Οι φοιτήτριες του βραβεί-

ου στην κατηγορία «Ευρώπη» πραγματοποίησαν τετραήμερη 

εκπαιδευτική επίσκεψη στο Στρασβούργο και στην πόλη Μπε-

ζανσόν (από τις 28-31 Μαΐου 2018) όπου, μεταξύ άλλων, 

επισκέφτηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

της Ευρώπης.

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών συγχαίρει όλες 

τις διακριθείσες φοιτήτριες και επιθυμεί να ευχαριστήσει τον 

σύνδεσμο AMOPA Κύπρου για τη συνεργασία. «Νιώθουμε 

πραγματικά πολύ περήφανοι για τις διακρίσεις των φοιτητών 

μας σε παγκόσμιους διαγωνισμούς», τόνισε ο Πρόεδρος του 

Τμήματος, Καθηγητής Γιάννης Η. Ιωάννου. 

Ο Σύνδεσμος «AMOPA» ιδρύθηκε το 1962 και τελεί υπό την 

αιγίδα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Υπουρ-

γού Παιδείας της Γαλλίας και του Καγκελαρίου της Λεγεώ-

νας της Τιμής. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η διάδοση της 

γαλλικής γλώσσας και του πολιτισμού μέσω πολύμορφου 

πνευματικού και ανθρωπιστικού έργου. Αποτελείται δε από 

τις προσωπικότητες που έχουν τιμηθεί με το Παράσημο του 

Ακαδημαϊκού Φοίνικα.

Ο Σύνδεσμος ΑΜΟΠΑ-ΚΥΠΡΟΥ ιδρύθηκε το 2006 και είναι 

μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου «AMOPA».

Φωτογραφία με λεζάντα: «Η απονομή των βραβείων στη Σορ-

βόννη από τον Πρέσβη της Κύπρου στη Γαλλία, Παντιά Ηλιά-

δη».

Φοιτητές του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών διακρίθηκαν σε παγκόσμιο διαγωνισμό

την ομιλία του, ο Βρετανός Ύπατος Αρ-

μοστής μοιράστηκε κανόνες για τη ζωή 

και χρησιμοποίησε λέξεις από το ποίη-

μα του Κ.Π.Καβάφη «Απολείπειν ο θεός 

Αντώνιον», αναφέροντας ότι τώρα είναι 

η στιγμή να ακούσει τα εξαίσια όργανα 

του μυστικού θιάσου και να αποχαιρετή-

σει την Αλεξάνδρεια που χάνει.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, 

αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε τον 

Ύπατο Αρμοστή της Βρετανίας στην 

Κύπρο, κ. Matthew Kidd, για την ομιλία 

του, επεσήμανε ότι η εκδήλωση αυτή 

συμπίπτει με μια περίοδο ιστορική για 

την περιοχή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομιλία του 

κ. Kidd ήταν στην ελληνική γλώσσα. 

Ακολούθησε συζήτηση με το κοινό την 

οποία συντόνισε ο Πρύτανης του Πανε-

πιστημίου Κύπρου.

Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής, κ. 

Matthew Kidd, μετά από σχεδόν σαράντα 

χρόνια ως διπλωμάτης, υπηρετώντας 

στην Κύπρο παρά οπουδήποτε αλλού 

τα περισσότερα από αυτά, ξεκίνησε την 

καριέρα του στο Υπουργείο Εξωτερικών 

και Κοινοπολιτείας το 1978 και ανέλαβε 

την πρώτη του αποστολή στην Κύπρο το 

1980. Αργότερα τοποθετήθηκε σε δι-

πλωματικές αποστολές του Ηνωμένου 

Βασιλείου στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, την 

Αιθιοπία, τη Γερμανία και το ΝΑΤΟ. Τον 

Μάιο του 2010 μέχρι τον Αύγουστο του 

2014 διετέλεσε Ύπατος Αρμοστής της 

Βρετανίας στην Κύπρο. Τον Ιούνιο του 

2016 επέστρεψε πάλι στην Κύπρο και 

συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες 

του μέχρι το τέλος Απριλίου 2018.

Βρετανός Ύπατος Αρμοστής:  
«έφθασε η στιγμή να ακούσω τα όργανα του μυστικού θιάσου    και να αποχαιρετίσω την Αλεξάνδρεια που χάνω»
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Παγκύπρια διάκριση για τις περιβαλλο-

ντικές του δράσεις και πολιτικές πέτυχε 

το Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφό-

ρου» και ο Βρεφοκομικός Σταθμός του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Πανεπιστημι-

ακό Νηπιαγωγείο αξιολογήθηκε από την 

Οικολογική Οργάνωση CYMEPA, καθώς 

και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-

σμού με την Πράσινη Σημαία των Οικο-

λογικών Σχολείων, μετά από 3 χρόνια 

επιτυχημένων οικολογικών πρακτικών 

και δράσεων. 

Το πρόγραμμα Οικολογικά Σχολεία είναι 

διεθνές και απευθύνεται σε μαθητές Νη-

πιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυ-

μνασίων και Λυκείων και τους προσφέ-

ρει μια νέα εμπειρία, έναν καινούργιο 

τρόπο μάθησης και τη δυνατότητα επι-

κοινωνίας με μαθητές από άλλες ευρω-

παϊκές χώρες. Σχεδιάστηκε για να κοι-

νοποιήσει και να ενθαρρύνει τη δράση 

μιας ολόκληρης σχολικής μονάδας για 

την αειφορία και επίσης να καταστήσει 

την περιβαλλοντική συνείδηση και δρά-

ση ως ένα σημαντικό μέρος της ζωής και 

του ήθους των μαθητών ενός σχολείου. 

Στους εκπαιδευτικούς προσφέρει μια δι-

αθεματική προσέγγιση στην αειφορία και 

την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων με 

συναδέλφους από τις χώρες της Ευρώ-

πης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Τα τελευταία τρία χρόνια το σχολείο 

λαμβάνει ενεργά μέρος στο πρόγραμ-

μα Οικολογικά Σχολεία της οικολογικής 

οργάνωσης Cymepa καθώς και του 

Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. 

Κάθε χρόνο με βάση τους στρατηγι-

κούς στόχους του σχολείου καθώς και 

τις ανάγκες της κοινότητας μάθησης, 

το σχολείο σχεδιάζει ετήσιο οικολογικό 

πρόγραμμα με συγκεκριμένες δράσεις, 

δραστηριότητες, παιχνίδια και επισκέ-

ψεις το οποίο πραγματοποιείται κάθε 

Τετάρτη στα πλαίσια της Μέρας Οικολο-

γικής Εξερεύνησης.

Τα παιδιά μέσα από το πειραματικό - δι-

ερευνητικό παιχνίδι αναπτύσσουν δεξι-

ότητες, στάσεις και αξίες για περιβαλ-

λοντικά θέματα. Επιπλέον, μέσα από το 

οικολογικό πρόγραμμα έχουν την ευκαι-

ρία να συμμετέχουν σε διαδικασίες λή-

ψης απόφασης, επίλυσης προβλήματος 

καθώς και πειραματισμού και εξερεύ-

νησης. Το Πανεπιστημιακό Νηπιαγωγείο 

κατάρτισε, επίσης, περιβαλλοντική επι-

τροπή η οποία αποτελείται από γονείς, 

διδακτικό προσωπικό και ακαδημαϊκό 

– διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου και συνεργάστηκε με διά-

φορους φορείς με στόχο την οργάνωση 

δράσεων και δραστηριοτήτων για γονείς 

και παιδιά. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Περι-

βαλλοντικής Εκπαίδευσης του Σχολείου 

πραγματοποιήθηκαν από τα παιδιά ρα-

διοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές 

οι οποίες είχαν ως στόχο την προώθηση 

των δράσεων του σχολείου καθώς και 

την ενημέρωση των πολιτών για τρό-

πους προστασίας του περιβάλλοντος, 

δημιουργίας λαχανόκηπου - βοτανικού 

κήπου, εξοικονόμησης ενέργειας κ.α. Ο 

Οικολογικός κώδικας του Σχολείου συ-

ντάσσεται σταδιακά και αναρτάται στον 

πίνακα ανακοινώσεων των «Οικολογι-

κών Σχολείων» και σε όλες τις αίθουσες 

διδασκαλίας. Το σχολείο έχει πετύχει τη 

μείωση της ενέργειας σε όλα τα επίπεδα 

λειτουργίας του αναφορικά με το νερό, τη 

χρήση του χαρτιού, της ηλεκτρικής ενέρ-

γειας και του ρεύματος κ.ά. 

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΗΠΙ-

ΑΓΩΓΕΙΟ έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό 

τους στρατηγικούς του στόχους αναφο-

ρικά με τον τομέα της περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης. Στόχος είναι η όλο και 

μεγαλύτερη ενδυνάμωση των οικολο-

γικών συνειδήσεων των παιδιών αλλά 

και η διάχυση των δράσεων σε άλλα 

Νηπιαγωγεία και οργανισμούς. Για τη 

σχολική χρονιά 2018-2019 προγραμ-

ματίζονται δράσεις, διαλέξεις, εργα-

στήρια και εκδηλώσεις με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση παιδιών και ενηλίκων 

σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης 

και εκπαίδευσης.

Παγκύπρια περιβαλλοντική διάκριση  
για το πανεπιστημικακό νηπιαγωγείο

Καινοτόμος έρευνα του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ανέλυσε το περιεχόμενο καθη-

μερινών Ε/κ εφημερίδων μεταξύ 2011 

και 2015 σε σχέση με το μεταναστευ-

τικό και την κοινότητα ΛΟΑΤ. Η έρευνα 

διενεργήθηκε από το εργαστήριο Κοινω-

νικής και Γενετικής Ψυχολογίας του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, υπό την εποπτεία 

της Επίκουρης καθηγήτριας  Δρ Ειρήνης 

Καδιανάκη, με χρηματοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 2020 

(πρόγραμμα RΕ.CRI.RE). 

Η έρευνα κατέδειξε αύξηση της κάλυψης 

των δύο αυτών σημαντικών κοινωνικών 

ζητημάτων στον Τύπο μέσα στα χρόνια, 

αλλά και ταυτόχρονη πόλωση στον τρό-

πο ανάπτυξης του δημοσίου διαλόγου 

γύρω από αυτά. Όπως σημειώνεται στην 

έρευνα, η συζήτηση μεταξύ θετικών και 

αρνητικών θέσεων σχετικά με ζητήματα 

που αναφέρονται στους μετανάστες/τρι-

ες (π.χ. παροχή βοήθειας, ένταξη) αλλά 

και στη ΛΟΑΤ κοινότητα (π.χ. πολιτική 

συμβίωση), ήταν περιορισμένη και αρ-

κετά πολωμένη, βασισμένη σε προβολή 

αντιθετικών, κυρίως επιφανειακών επι-

χειρημάτων. 

Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν 

και άλλα κύρια ευρήματα της έρευνας 

όπως η διαπίστωση εκτενούς κάλυψης 

του συμφώνου πολιτικής συμβίωσης, 

κυρίως τη χρονιά 2015, και δημιουργίας 

θετικού κλίματος μέσω αρθρογραφίας 

υπέρ της ψήφισής του από τη Βουλή. 

Εκτενώς, δείχνει η έρευνα, καλύφθηκε 

και σχολιάστηκε και η λεγόμενη προ-

σφυγική κρίση, κυρίως το έτος 2015, με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπαρίσταται 

ως «παίχτης κλειδί» και τους πρόσφυγες 

να παρουσιάζονται κυρίως θετικά ως 

θύματα αλλά και αρνητικά ως απειλή. 

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα άρθρα που 

δημοσιεύθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2011 

και Δεκεμβρίου 2015, στις εφημερίδες 

Κάλυψη στον Τύπο του μεταναστευτικού  
& ζητημάτων της ΛΟΑΤ κοινότητας 

Συνέχεια στη σελίδα 19
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Η συσκευή αποτελείται από έναν συνδυ-

ασμό επιλεκτικών και ευαίσθητων νανο 

-αισθητήρων που μπορούν να ανιχνεύ-

σουν μικρο - μόρια όπως την ακετόνη, την 

αμμωνία, το ισοπρένιο, το διοξείδιο του 

άνθρακα και την υγρασία. Οι πτητικές ορ-

γανικές ουσίες αποβάλλονται μέσω της 

αναπνοής ή του δέρματος του ανθρώπου 

σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις (<500 

ppbv), λόγω της φυσιολογικής λει-

τουργίας του ανθρώπινου οργανισμού. 

Πρόκειται ουσιαστικά για προϊόντα του 

ανθρώπινου μεταβολισμού. Ο Λέκτορας 

Αγάπιος Αγαπίου αναφέρει ότι η καινο-

τόμος αυτή συσκευή, είναι μια προσιτή 

και πολύ επίλεκτη λύση, που θα επιτρέ-

ψει στους διασώστες να διερευνήσουν 

αποτελεσματικότερα και ευκολότερα τον 

χώρο εγκλωβισμού, εκμεταλλευόμενοι 

τη χημική ανάλυση πεδίου. Λειτουργεί με 

την ανίχνευση τριών πτητικών χημικών 

ουσιών - στόχων που εκπέμπονται από 

τους παγιδευμένους ανθρώπους: την 

ακετόνη (δείκτης λιπόλυσης), την αμμω-

νία (δείκτης μεταβολισμού πρωτεϊνών) 

και το ισοπρένιο (δείκτης βιοσύνθεσης 

χοληστερόλης). Ένας νανο - αισθητήρας 

ιδιαίτερα ευαίσθητος σε κάθε μία από 

συγκεκριμένες πτητικές χημικές ουσίες 

τοποθετείται στην ηλεκτρονική μύτη, η 

οποία ανιχνεύει επιλεκτικά τα αντίστοιχα 

εκπεμπόμενα αέρια, παράλληλα με τις 

αναμενόμενες εκπομπές του διοξειδί-

ου του άνθρακα και της υγρασίας στον 

χώρο εγκλωβισμού. Αυτή η διαδικασία 

συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο 

είναι αναίσθητο ή όχι στον χώρο εγκλω-

βισμού. Οι ηλεκτρονικές συσκευές που 

χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα στις έρευ-

νες έπειτα από σεισμούς, βασίζονται σε 

μικρόφωνα και κάμερες που μπορούν να 

εντοπίσουν παγιδευμένους ανθρώπους 

κάτω από τα ερείπια, μόνο εάν τους δουν 

στην κάμερα ή τους ακούσουν.

Οι σημερινοί αισθητήρες που είναι σε 

θέση να ανιχνεύουν τις ανθρώπινες 

χημικές ουσίες είναι ογκώδεις και πολύ 

ακριβοί. Οι επιστήμονες θέλουν να εξε-

λίξουν περαιτέρω τη συσκευή, η οποία 

είναι τόσο ευαίσθητη ώστε μπορεί να 

ανιχνεύει ποσότητες χημικών ουσιών 

σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις (<500 

ppbv), σε μια φθηνή λύση που θα βοηθή-

σει στον εντοπισμό ακόμη και ελάχιστων 

«ιχνών ανθρώπινης ζωής».

Επιπλέον, τα drones και τα ρομπότ θα 

μπορούσαν να εξοπλισθούν με τη μι-

κροσκοπική συσκευή, ώστε να διευ-

κολύνεται ο εντοπισμός επιζώντων 

σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες 

περιοχές. Επίσης, περαιτέρω πιθανές 

εφαρμογές της συσκευής θα μπορού-

σαν να περιλαμβάνουν τον εντοπισμό 

παράνομων λαθρεπιβατών και εμπορί-

ας ανθρώπων. 

Επί του παρόντος, οι συγκεκριμένοι 

νανο - αισθητήρες έχουν δοκιμαστεί με 

επιτυχία μόνο σε εργαστηριακές συνθή-

κες, σε συνεργασία με Αυστριακούς και 

Ελβετούς επιστήμονες και η ερευνητική 

ομάδα επιδιώκει τώρα να δοκιμάσει τη 

μικροσκοπική συσκευή σε πραγματικές 

συνθήκες για να ελέγξει την καταλλη-

λότητά της σε αποστολές έρευνας και 

διάσωσης.

Τέλος, να σημειωθεί, ότι ο επικεφαλής 

της έρευνας Καθηγητής Σωτήρης Πρα-

τσίνης (ETH Zurich), συνεργάζεται στενά 

με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου 

Κύπρου τον τελευταία χρόνο στο πλαίσιο 

του θεσμού του «Πανεπιστημίου Δια-

σποράς», προσφέροντας σειρές επιλεγ-

μένων διαλέξεων στους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές του Τμήματος Χημείας. 

Ηλεκτρονική μύτη - αισθητήρας ικανή να «ανιχνεύει» 
συγκεκριμένες ανθρώπινες χημικές εκπομπές 

Χαραυγή, Φιλελεύθερος, Πολίτης και Ση-

μερινή και που είχαν ως θέμα τη μετανά-

στευση (μετανάστες και πρόσφυγες) και 

στα άρθρα με θέμα τη ΛΟΑΤ κοινότητα. 

Επιλέχθηκαν εφημερίδες καθημερινής 

κυκλοφορίας, οι οποίες καλύπτουν με-

γάλο μέρος του πολιτικού φάσματος.

Τα κύρια ευρήματα της μελέτης αποτυ-

πώνονται σε δύο εκθέσεις, οι οποίες 

αποτελούν από τις ελάχιστες προσπά-

θειες συστηματικής χαρτογράφησης και 

ανάλυσης του ρόλου των Μέσων στην 

αναπαραγωγή και κατασκευή αντιλήψε-

ων στα ευαίσθητα αυτά κοινωνικά ζητή-

ματα. Επιπλέον, ευρήματα της έρευνας 

δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περι-

οδικά καθώς και παρουσιάσθηκαν σε 

διεθνή συνέδρια. 

Τις εκθέσεις επιμελήθηκε η επιστη-

μονική ομάδα του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου,  Δρ Ειρήνη Καδιανάκη,  Δρ Μαρία 

Αβρααμίδου, Ελισάβετ Παναγιώτου,  Δρ 

Μαρία Ιωάννου και η Μαριάννα Παγκρα-

τίδου. 

Οι δύο εκθέσεις είναι διαθέσιμες για 

το κοινό στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα 

http://www.recrire.eu/documents/. Επί-

σης, οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τα ευ-

ρήματα της έρευνας μπορούν να επικοι-

νωνήσουν με την  Δρ Καδιανάκη μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kadianaki.

irini@ucy.ac.cy 

Η σχετική έρευνα πραγματοποιήθηκε 

στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμ-

ματος με το ακρώνυμο RΕ.CRI.RE και 

τίτλο: «Μεταξύ της κρίσης της αναπαρά-

στασης και της αναπαράστασης της κρί-

σης. Πώς η κρίση άλλαξε το συμβολικό 

πεδίο των Ευρωπαϊκών κοινωνιών και 

ταυτοτήτων. Προτάσεις για τη διαμόρ-

φωση πολιτικών», το οποίο χρηματοδο-

τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω 

του Προγράμματος HORIZON 2020. Το 

Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, είναι ένας από τους εταίρους 

στο Ερευνητικό Πρόγραμμα RΕ.CRI.RE 

το οποίο στοχεύει στην κατανόηση της 

αλλαγής που έχει επιφέρει η οικονομι-

κή, πολιτική και πολιτισμική κρίση στις 

κοινωνικές ταυτότητες των ευρωπαϊκών 

κοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.

recrire.eu

Κάλυψη στον Τύπο του μεταναστευτικού & ζητημάτων της ΛΟΑΤ κοινότητας 

Συνέχεια από τη σελίδα 18

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 59o, Οκτώβριος 2018
19



Η έγκριση από τη Βουλή του Νομοσχε-

δίου για τη δημιουργία «τεχνοβλαστών», 

τον Ιούνιο 2018, ανοίγει μια νέα σελίδα 

στην κυπριακή ιστορία της έρευνας και 

του επιχειρείν. 

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τα κρα-

τικά πανεπιστήμια και οι καθηγητές των 

δημόσιων πανεπιστημίων, είναι θεσμο-

θετημένα να ιδρύουν, να συστήνουν και 

να συμμετέχουν σε εταιρείες. Ο Νόμος 

επιτρέπει σε καθηγητές να διεξάγουν 

δραστηριότητες σε τομείς που έχουν 

σχέση με την εκμετάλλευση των ερευ-

νητικών, ακαδημαϊκών και τεχνικών 

γνώσεων καθώς και της τεχνογνωσίας 

τους. Επίσης, τους δίνεται η δυνατότη-

τα για συμμετοχή σε δραστηριότητες με 

σκοπό την ενθάρρυνση και ανάπτυξη 

της συνεργασίας με επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τομέα.

Πέρα από τα οφέλη που προκύπτουν 

από το νέο Νομοσχέδιο, το Πανεπιστή-

μιο Κύπρου πρωτοστατεί στον σχεδι-

ασμό και την υλοποίηση πριν το τέλος 

του 2018, ενός νέου προγράμματος, το 

Cyprus Seeds, το οποίο θα λειτουργήσει 

ως καταλύτης στην δημιουργία spin offs.

Τι είναι το Cyprus Seeds

Το Cyprus Seeds είναι ένα χρηματοδοτι-

κό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να αξι-

οποιήσει και να στηρίξει την ακαδημαϊκή 

καινοτομία με δυνατότητα εμπορευματο-

ποίησης και διείσδυσης στην αγορά, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία spin-offs από 

τα Κυπριακά πανεπιστήμια. 

O κ. Γεώργιος Δαυίδ, το Ίδρυμα Leventis 

Foundation και ο μη κερδοσκοπικός 

οργανισμός Ελλήνων και Κυπρίων της 

διασποράς στις ΗΠΑ, το The Hellenic 

Initiative (THI), καθώς και επιτυχημένοι 

Κύπριοι και Έλληνες επιχειρηματίες/

επενδυτές με έδρα τη Βοστόνη και τη 

Νέα Υόρκη, θα συμβάλουν στην υλο-

ποίηση των στόχων του Cyprus Seeds 

προσφέροντας δωρεές. Επιπρόσθετα, 

θα συμβάλλουν στην εξεύρεση έμπει-

ρων μεντόρων από το εξωτερικό και τη 

δικτύωση με διεθνείς αγορές και επεν-

δυτές σε Ευρώπη και Αμερική. Επιθυμία 

τους είναι να δουν την έρευνα νέων 

ακαδημαϊκών, ερευνητών και επιστημό-

νων της Κύπρου ν’ ανθίζει στην αγορά, 

προς όφελος της κοινωνίας. 

Οι καθηγητές μαζί με τους διδακτορι-

κούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές 

τους, θα έχουν την ευκαιρία να διεκδι-

κήσουν χορηγίες από €10.000 μέχρι 

και €100.000 για έξοδα που αφορούν 

την ανάπτυξη της έρευνας, μέχρι να λά-

βουν επιπρόσθετη χρηματοδότηση και 

συνεργασία με άλλους επενδυτές. Επι-

πλέον, το Cyprus Seeds θα προσφέρει 

δωρεάν καθοδήγηση (mentoring) και 

εκπαίδευση για απόκτηση δεξιοτήτων 

που αφορούν στη διαχείριση μιας επι-

χείρησης, σε συνεργασία με το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου και το MIT Enterprise 

Forum Greece (MITEF).

Το Cyprus Seeds θα συνεργαστεί επί-

σης με αντίστοιχα προγράμματα στο 

εξωτερικό που τρέχουν τα τελευταία 

χρόνια, όπως το Deshpande Center for 

Technological Innovation του MIT, στη 

Βοστόνη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του 

εν λόγω Κέντρου στο MIT, με 15 χρόνια 

εμπειρίας στη διαχείριση τέτοιων προ-

γραμμάτων και με ένα μεγάλο δίκτυο 

από μέντορες και συμβούλους στην 

Αμερική, θα στηρίξει ενεργά την υλο-

ποίηση του Cyprus Seeds. 

Cyprus Seeds Talk Series

Από τον Ιούνιο 2018, έχει ξεκινήσει 

μια σειρά από καθοδηγητικές και συμ-

βουλευτικές συζητήσεις με την ονομα-

σία “Cyprus Seeds Talk Series” μεταξύ 

ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου και τριών έμπειρων συμβού-

λων από την Αμερική, οι οποίοι είναι και 

βασικοί μέντορες του Cyprus Seeds. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους, Γιάν-

νη Μονοβούκα, Μαρίνα Χατσόπουλος 

και Άννα Πρωτόπαπα, οι οποίοι είναι 

επιτυχημένοι επιχειρηματίες και έμπει-

ροι επενδυτές σε εταιρείες τεχνολογίας 

στις ΗΠΑ. 

Το Cyprus Seeds Talk Series προσφέ-

ρει την ευκαιρία σε ερευνητικές ομάδες 

του Πανεπιστημίου Κύπρου να ξεκινή-

σουν έναν διάλογο με ειδικούς του χώ-

ρου προκειμένου να λάβουν χρήσιμες 

συμβουλές σχετικά με την εξέλιξη του 

έργου τους. Μέχρι σήμερα, έξι ερευ-

νητικές ομάδες του πανεπιστημίου μας, 

είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν την 

πορεία της έρευνάς τους και να λάβουν 

απαντήσεις για θέματα που αφορούν 

στη διαδρομή τους προς την αγορά.

Συμμετοχή στο Cyprus Seeds

Ο πρώτος κύκλος αιτήσεων για συμ-

μετοχή στο πρόγραμμα αναμένεται να 

ανοίξει πριν το τέλος του 2018. Η προ-

κήρυξη του διαγωνισμού θα ανακοινω-

θεί στην ιστοσελίδα www.CyprusSeeds.

com. Η στήριξη που θα παρέχει το 

Cyprus Seeds θα έχει διάρκεια έναν 

χρόνο και ο πρώτος χρόνος λειτουργίας 

του θα είναι ανοιχτός αποκλειστικά σε 

ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ο στόχος είναι να στηρίξει αξιόλογες 

καινοτόμες προσπάθειες από όλα τα 

Πανεπιστήμια της Κύπρου.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζοντας 

έμπρακτα την προσπάθεια του Cyprus 

Seeds έχει υπογράψει συμβόλαιο συν - 

αντίληψης μεταξύ των 2 μερών. 

Cyprus Seeds: Πρόγραμμα που στηρίζει  
τη δημιουργία τεχνοβλαστών 

Νομοθεσία για τη δημιουργία τεχνοβλαστών
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Νέα διεθνή επιτυχία πέτυχε φοιτητής 

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ο τριτοετής φοιτητής του Τμήματος Οι-

κονομικών, Αντρέας Αντωνόπουλος, 

εξασφάλισε πρόσφατα το Βραβείο 

Capstone, το οποίο συνοδευόταν από 

χρηματικό έπαθλο ύψους $1.000, από 

την εταιρία FHI 360 με έδρα τη Βόρεια 

Καρολίνα των ΗΠΑ. Το βραβείο απο-

νεμήθηκε στον Αντρέα Αντωνόπουλο 

για την ιδέα κοινωνικής επιχειρηματι-

κότητας “Speak Peace” για την οποία 

συνεργάστηκε με τον Damiano Campini, 

φοιτητή Μαθηματικών στο Πανεπιστή-

μιο του Τορίνο.

Η βραβευθείσα ιδέα κοινωνικής επιχει-

ρηματικότητας του φοιτητή του Πανεπι-

στημίου Κύπρου αφορά σε μια κοινω-

νική επιχείρηση με έδρα τη Λευκωσία 

στην Κύπρο. Πρόκειται για κέντρο μετα-

φράσεων που στόχο έχει να εργοδοτή-

σει νέους ηλικίας μεταξύ 18-25 ετών, 

κυρίως μετανάστες δεύτερης γενιάς που 

γνωρίζουν άπταιστα, σε επίπεδα γρα-

πτού και προφορικού λόγου, την ελλη-

νική γλώσσα και τη γλώσσα της χώρας 

καταγωγής ενός ή και των δύο γονέων 

τους. Μέσω της εργοδότησής τους επι-

τυγχάνεται, μεταξύ άλλων, η ομαλή 

ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Ο Αντρέας Αντωνόπουλος είχε την 

ευκαιρία να παρουσιάσει την έννοια 

της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

και παραδείγματα αυτής σε ομιλία του 

στην 5η Έκθεση Καινοτομίας και Με-

ταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras IQ, η 

οποία πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 

από τις 27-29 Απριλίου 2018, στο 

πλαίσιο συμμετοχής του στο πρόγραμμα 

Erasmus+ στο Οικονομικό Πανεπιστή-

μιο Αθηνών.

Ο φορέας που απονέμει το Βραβείο 

Capstone είναι η εταιρεία FHI 360 με 

έδρα τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ. Η 

εταιρεία λειτουργεί ως μη κερδοσκοπι-

κός οργανισμός υγείας και ανάπτυξης 

στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, 

με σκοπό την ανθρώπινη πρόοδο ενώ 

υποστηρίζει επιχειρηματικές, ακαδημα-

ϊκές και άλλες ενέργειες που σχετίζο-

νται με το περιβάλλον, την οικονομική 

ανάπτυξη, την εκπαίδευση, τη νεολαία, 

την τεχνολογία, την έρευνα. Το Βραβείο 

Capstone απονέμεται υπό τη μορφή 

υποτροφίας - χρηματικού επάθλου και 

στόχο έχει να προωθήσει την ανάπτυ-

ξη ιδεών για κοινωνική επιχείρηση από 

εκπροσώπους κάθε χώρας που έχουν 

λάβει υποτροφία μέσω του «Study of 

the U.S. Institutes for European Student 

Leaders», το οποίο χρηματοδοτείται από 

το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ μια φορά 

τον χρόνο. Το χρηματικό έπαθλο απονέ-

μεται ώστε να καλυφθούν έξοδα μιας 

κοινωνικής επιχείρησης ή να εμπλου-

τιστούν οι γνώσεις των δημιουργών 

ιδέας κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων, 

προγραμμάτων κ.λπ.

Speak peace: διεθνής διάκριση φοιτητή  
του Τμήματος Οικονομικών 

Το Ίδρυμα του Ινστιτούτου Ορκωτών 

Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία 

(Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales, ICAEW), προσφέ-

ρει υποτροφία μέσω του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου σε ένα φοιτητή/-τρια για 

τους εισακτέους την ακαδημαϊκή χρονιά 

2018 - 2019. 

Η υποτροφία είναι μέρος του προγράμ-

ματος υποτροφιών με τίτλο, ‘Changing 

Futures’ του Ιδρύματος ICAEW και ανα-

κοινώθηκε κατά τη διάρκεια συνάντη-

σης της Αντιπροέδρου του ICAEW Fiona 

Wilkinson με τον Καθηγητή Κωνστα-

ντίνο Χριστοφίδη, Πρύτανη του Πανε-

πιστημίου Κύπρου. Το πρόγραμμα έχει 

υποστηρίξει επιτυχώς ταλαντούχους 

φοιτητές που αντιμετωπίζουν οικονο-

μικές δυσκολίες σε πανεπιστήμια της 

Αγγλίας. 

Η Fiona Wilkinson δήλωσε: «Το πρό-

γραμμα υποτροφιών του Ιδρύματος 

ICAEW αφορά στη δημιουργία ευκαι-

ριών που θα αλλάξουν τη ζωή των τα-

λαντούχων και επίδοξων φοιτητών, 

προκειμένου να τους επιτρέψει να εκ-

πληρώσουν τις δυνατότητές τους. Είμαι 

ευτυχής που το Ίδρυμα επέλεξε το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου για να προσφέρει την 

πρώτη υποτροφία του στην Ευρώπη.»

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστο-

φίδης δήλωσε: «Αυτή η υποτροφία θα 

στηρίζει έναν φοιτητή κάθε χρόνο κατά 

τη διάρκεια των σπουδών του, ο οποίος 

μπορεί να μην είχε διαφορετικά τη δυ-

νατότητα να ενταχθεί στο επάγγελμα της 

λογιστικής ή των χρηματοοικονομικών. 

Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν 

περιορισμοί στην προσέλκυση των κα-

λύτερων και είμαστε ευτυχείς που συ-

νεργαζόμαστε με το Ίδρυμα ICAEW για 

να πραγματοποιήσουμε τον στόχο μας.»

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά 

με το σχέδιο μπορεί κανείς να βρει εδώ: 

www.icaew.com/foundation

Caroline Kearns, Διευθύντρια του Ιδρύ-

ματος ICAEW, foundation@icaew.com 

Υποτροφία σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου 
ανακοινώνει το Ίδρυμα ICAEW
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Το Γραφείο Αποφοίτων του Τομέα Προώθησης και Προβολής, 

ακολουθώντας το όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου - να κα-

ταξιωθεί 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. Οι κυριότερες δράσεις που 

διοργανώθηκαν τον Μάιο - Ιούνιο 2018 είναι οι ακόλουθες:

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
Ένα θρυλικό έντυ-

πο μιας σημαντικής 

προσωπικότητας 

του 19ου αι., συ-

γκινεί και εμπνέει 

μία σύγχρονη τρα-

γουδοποιό, ώστε 

να δημιουργήσει 

μια παράσταση. 

«Η Εφημερίς των 

Κυριών», που εξε-

δόθη για πρώτη 

φορά στις 8 Μαρ-

τίου του 1887 

από την Καλλιρρόη 

Παρρέν, ξαναδια-

βάζεται από την 

Ευσταθία σε μια 

παράσταση μετά 

μουσικής. Η πρώτη εφημερίδα φτιαγμένη από γυναίκες για 

γυναίκες μιας άλλης εποχής, χωρίς βασικά δικαιώματα, μην 

έχοντας πρόσβαση στη μόρφωση και καμία εξουσία πάνω 

στον εαυτό τους.

Στην παράσταση παρουσιάστηκαν κείμενα της εφημερίδας 

γραμμένα από την πένα της εκδότριάς της, της πρώτης Ελλη-

νίδας φεμινίστριας, της Καλλιρρόης Παρρέν, η οποία με την 

εφημερίδα της συνετέλεσε στην αφύπνιση του γυναικείου φύ-

λου στην Ελλάδα. Μαζί με την Ευσταθία, η ηθοποιός Ανδρο-

μάχη Μαρκοπούλου ταυτίζεται με την Κ. Παρρέν και γίνεται η 

φωνή της. Ο Χάρης Μπότσης στο πιάνο, εμπλέκεται μουσικά 

με την υπέροχη ελληνική γλώσσα της Εφημερίδος των Κυρι-

ών αντιπαραθέτοντας παλιές και σύγχρονες μελωδίες μέχρι 

να φτάσει στο σήμερα, στα τραγούδια της Ευσταθίας.

Η παράσταση παρουσιάστηκε στην Ελλάδα στην οικία Κατα-

κουζηνού, ένα από τα πρώτα φιλολογικά σαλόνια της Αθήνας, 

ενώ στην Κύπρο δόθηκε στο Θέατρο «Άνοιξη» στο Καϊμακλί 

στις 12 Μάϊου 2018, το οποίο παραχωρήθηκε από τη Συνερ-

γατική Κυπριακή Τράπεζα.

ΟΝΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΜΜΟ – SUEÑOS DE ARENA 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Πρεσβεία της Ισπανίας στην Κύ-

προ και το Ινστιτούτο Θερβάντες στη Λευκωσία παρουσίασαν 

την παράσταση από την Ισπανία με τίτλο «Όνειρα από άμμο», 

το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 στις 19:30 στην πλατεία του Κέ-

ντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων. 

Τα όνειρα από άμμο είναι μία πολυσύνθετη παράσταση, που 

συνδυάζει την εικαστική τέχνη, τη ζωντανή μουσική και τη γρή-

γορη ζωγραφική.

Μονάχα με τα χέρια του και μια τσέπη γεμάτη άμμο, που ο 

καλλιτέχνης Borja González τοποθετεί απαλά στη γυάλινη επι-

φάνεια, δημιουργούνται οι πιο συγκινητικές ιστορίες, παίρνο-

ντας το θεατή για μια βόλτα σε διαφορετικά σκηνικά και σε 

συνεχώς εναλλασσόμενες ατμόσφαιρες, δίνοντάς του έτσι 

τη δυνατότητα να ταξιδέψει σε απομακρυσμένες περιοχές της 

γης και στα πιο ειδυλλιακά φυσικά τοπία. Μια παράσταση γε-

μάτη εφευρετικότητα και μουσικές του εξαιρετικού Roc Sala 

(πιάνο). 

Η ΟΜΑΔΑ YTUQUEPINTAS
Η Ytuquepintas είναι μια νεανική καταλανική ομάδα με βάση 

το Ματαρό της Βαρκελώνης, η οποία ιδρύθηκε το 2012. Ιδρυ-

τής της είναι ο διεπιστημονικός καλλιτέχνης Borja Gonzalez 

και μέλη της ο πιανίστας/συνθέτης Roc Sala και ο παραγω-

γός Joaquim Aragó. Πρόσφατα προστέθηκαν στην ομάδα οι 

μουσικοί Francesc Puges και Alexandre Guitart καθώς και μια 

ευρύτερη ομάδα συνεργατών. 

Πολιτιστικές δράσεις  
του Γραφείου Αποφοίτων του Πανεπιστημίου 

Η ΟΜΑΔΑ YTUQUEPINTAS

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΡΙΩΝ
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Σε ένα ακόμη Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

με στόχο την ανάπτυξη πλατφόρμας που 

θα βοηθήσει στην καλύτερη μελέτη και 

εκμάθηση του μαθήματος της Φυσικής 

από μαθητές και καθηγη-

τές στην διδασκαλία της 

Φυσικής μέσω της εφαρ-

μογής νέων εκπαιδευτι-

κών τεχνολογιών όπως η 

εικονική πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, το Ερ-

γαστήριο Software 

Engineering and Internet 

Technologies Laboratory 

(SEIT) του Τμήματος Πλη-

ροφορικής του Πανεπι-

στημίου Κύπρου συμ-

μετέχει ως συντονιστής 

εταίρος στο ευρωπαϊκό 

ερευνητικό πρόγραμμα 

WORLD of PHYSICS (An 

innovative virtual reality 

educational environment 

for school physics 

education), το οποίο χρη-

ματοδοτείται από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, μέσω 

του Ευρωπαϊκού Προ-

γράμματος Erasmus+, 

Βασική Δράση 2, Στρα-

τηγικές συμπράξεις 

στον τομέα της Σχολικής 

Εκπαίδευσης. Το εν λόγω έργο ξεκίνη-

σε τον Οκτώβριο του 2016 και θα δι-

αρκέσει μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 

2018, με συνολικό προϋπολογισμό 

€200,663, από τα οποία €44,022 

αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Επικεφαλής 

της ομάδας στο Εργαστήριο SEIT του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για την υλοποί-

ηση του έργου, είναι ο Καθηγητής και 

Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και 

Εφαρμοσμένων Επιστημών, Γιώργος Α. 

Παπαδόπουλος. 

Το 24μηνο ερευνητικό πρόγραμ-

μα World of Physics υλοποιείται στο 

πλαίσιο μιας κοινοπραξίας 6 διεθνώς 

αναγνωρισμένων οργανισμών από 5 

Ευρωπαϊκές χώρες. Φορείς υλοποίη-

σης του έργου είναι το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, από την Ελλάδα η διεύθυνση 

του Πανελλήνιου Δικτύου του ΙΤΥΕ Δι-

όφαντος και το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Επίσης συμμετέχουν το Istituto per 

le Tecnologie Didattiche από την Ιτα-

λία, καθώς και οι εταιρείες Centrul de 

Training European - CTE και και New 

Edu (NEWEDU) από την Ρουμανία και τη 

Σλοβακία αντιστοίχως. 

Το έργο “World of Physics” έχει ως στό-

χο να υλοποιήσει ένα 3D εκπαιδευτικό 

περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, 

το οποίο θα διαθέτει καινοτόμες εκ-

παιδευτικές υποδομές και θα προσφέ-

ρει επιδραστικές και αποτελεσματικές 

ευκαιρίες μάθησης, εμπλέκοντας τους 

μαθητές σε διάφορες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες, μαθησιακά σενάρια και 

προσφέροντας τους ένα ελκυστικό, δι-

ασκεδαστικό και αποτελεσματικό τρόπο 

για να μάθουν διάφορα θέματα από τον 

δύσκολο τομέα της φυσικής. Οι μαθητές 

θα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτο-

νται εικονικά εργαστήρια, να εκτελούν 

πειράματα, να διερευνούν διαδικασίες 

και φαινόμενα, να εξετάσουν τους τρό-

πους που διεξάγονται, αλλά και να κα-

θοδηγούνται προς την ανάλυση και την 

εξήγηση τους μέσω της επιστημονικής 

οδού. Το εικονικό εκπαιδευτικό περι-

βάλλον και τα εργαστήρια θα σχεδια-

στούν κατά τρόπο που να υποστηρίζουν 

τους μαθητές στο να σχηματίσουν κα-

τάλληλα νοητικά μοντέ-

λα των εμπλεκόμενων 

εννοιών, με την απεικό-

νιση αυτών και επιτρέ-

ποντας αλληλεπιδράσεις 

με τα εικονικά φαινόμε-

να και διεργασίες. Όταν 

οι μαθητές μαθαίνουν 

νέες αφηρημένες έν-

νοιες, αυτό γίνεται αρ-

κετά δύσκολο χωρίς την 

κατάλληλη σύνδεση με 

συγκεκριμένα παραδείγ-

ματα. Το 3D εκπαιδευτι-

κό περιβάλλον εικονικής 

πραγματικότητας και η 

οπτικοποίηση στη μαθη-

σιακή διαδικασία έχουν 

ως στόχο να βοηθήσουν 

τους μαθητές να συν-

δέουν αφηρημένες έν-

νοιες και διαδικασίες με 

συγκεκριμένες εμπειρίες 

και παραδείγματα. Ένα 

από τα πιο σημαντικά και 

υποσχόμενα πλεονεκτή-

ματα του 3D εικονικού 

περιβάλλοντος είναι η 

παροχή χωρικής διδασκαλίας. 

Το έργο διανύει το δεύτερο και τελευ-

ταίο έτος εργασιών του. Οι συνεργά-

τες έχουν ολοκληρώσει τη συγγραφή 

των σεναρίων και βρίσκονται τώρα 

στο στάδιο υλοποίησης τους μέσα στον 

τρισδιάστατο εικονικό κόσμο. Επόμενα 

βήματα περιλαμβάνουν την υλοποίηση 

του τρισδιάστατου εικονικού κόσμου και 

την αξιολόγηση του από τους συνεργά-

τες αρχικά, και στη συνέχεια από άλλα 

άτομα που αποτελούν μέλη των ομάδων 

στόχων του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

http://worldofphysics.etcenter.eu 

και στο Facebook: 

https://www.facebook.com/World-of-

Physics-1214552605298028/ 

Αξιοποίηση νέων εκπαιδευτικών και καινοτόμων 
τεχνολογιών στη φυσική 
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Ο κ. Χαράλαμπος Κυριάκου, 

υποψήφιος διδάκτορας στο 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανι-

κών και Μηχανικών Περι-

βάλλοντος του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου, με ακαδημαϊκό 

σύμβουλο τον Καθηγητή Συ-

μεών Ε. Χριστοδούλου, έλα-

βε το βραβείο καλύτερης πα-

ρουσίασης στο Παγκόσμιο 

Συνέδριο WCPAM 2017 

Περί Οδοποιίας και Διαχεί-

ρισης Οδοστρωμάτων που 

διεξήχθη στο Μπαβένο της 

Ιταλίας, στις 12-16 Ιουνίου 

2017. 

Ο τίτλος της παρουσία-

σης που βραβεύτηκε ήταν “Classifying 

pavement surface anomalies utilizing 

smartphones technology, vehicles and 

on-board diagnostic devices” (Ταξινόμη-

ση των ανωμαλιών στην επιφάνεια του 

οδοστρώματος με χρήση τεχνολογίας 

των smartphones και ενσωματωμένων 

σε οχήματα διαγνωστικών συσκευών) 

και αφορά στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας 

για εξέταση οδοστρωμάτων, ανίχνευση 

και ταξινόμηση ανωμαλιών σε αυτά, και 

σε λογισμικό λήψης αποφάσεων για τη 

βέλτιστη και την αειφόρο διαχείριση του 

οδικού δικτύου. 

Το βραβείο παρείχε στον υποψήφιο 

διδάκτορα Χαράλαμπο Κυριάκου την 

απευθείας συμμετοχή του στο Διεθνές 

Συνέδριο Transportation Research 

Board 2018 στην Ουάσιγκτον, που δι-

εξήχθη στις 7-11 Ιανουαρίου 2018. 

Η δημοσίευση και παρουσίαση του 

κ. Κυριάκου στο Διεθνές Συνέδριο 

TRB 2018 με τίτλο ‘Detecting and 

Classifying Roadway Pavement Cracks, 

Rutting, Raveling, Patching and Potholes 

Utilizing Smartphones’ (συγγραφείς: 

Χαράλαμπος Κυριάκου, υποψήφιος δι-

δάκτορας, Δρ Συμεών Ε. Χριστοδούλου 

και Δρ Λουκάς Δημητρίου, ακαδημαϊ-

κοί στο Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών και Μηχανι-

κών Περιβάλλοντος του 

Πανεπιστημίου Κύπρου) 

αφορά στη χρήση των 

αισθητήρων κινητών τη-

λεφώνων για την αξιολό-

γηση οδοστρωμάτων και 

στην ανάπτυξη σχετικών 

συστημάτων υποστήρι-

ξης αποφάσεων για τη 

διαχείριση τους.

Ο Χαράλαμπος Κυριάκου 

είναι απόφοιτος προπτυ-

χιακού προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών 

και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, κάτοχος μεταπτυ-

χιακού τίτλου Master of Science degree 

in Construction Project Management 

από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ 

και μεταπτυχιακός συνεργάτης στο ερ-

γαστήριο EUPALINOS (Construction 

Engineering and Water Distribution 

Networks Management Laboratory) 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

και Μηχανικών Περιβάλλοντος και του 

Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού 

Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Βραβείο καλύτερης δημοσίευσης σε διεθνές συνέδριο 
σε υποψήφιο Διδάκτορα του ΠΚ
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