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Ανακοινώθηκε την Τετάρτη (30/9), στις 11:00 μ.μ. ώρα Κύ-
πρου, ότι το Πανεπιστήμιό μας βρίσκεται ανάμεσα στα #351-400 
κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, σύμφωνα με τη λίστα κατά-
ταξης για το 2015-2016 των βρετανικών Times (“Times Higher 
Education World University Rankings”). Πρόκειται για ένα γεγο-
νός το οποίο πρέπει να μας χαροποιεί, να μας γεμίζει περηφάνια 
και συνάμα να μας κινητοποιεί για να πετύχουμε τον στόχο για 
κατάταξη στα #200 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. 

Είναι ένα επίτευγμα για το οποίο αξίζει να γιορτάσουμε. Αποτε-
λεί επιπλέον ζωντανή απόδειξη του συνθήματος «τίποτε δεν είναι 
αδύνατο» ή, καλύτερα, «το αδύνατο δεν είναι τίποτε». Αλλά αυτό 
«το αδύνατο» θέλει μυαλό, θέλει σκληρή δουλειά και αφοσίωση 
και ταυτόχρονα το ηθικό βάρος του ανθρωπισμού, της προσωπι-
κής καλλιέργειας και της κοινωνικής προσφοράς.

Θέλω να συγχαρώ όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότη-
τας, τους φοιτητές, το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό 
του οργανισμού, καθώς και τους απόφοιτούς μας, γιατί, με συλ-
λογική προσπάθεια, στα λίγα χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο βήμα 
προς την κατάκτηση της αριστείας, προς τη διάκριση του οργανι-
σμού, αλλά και της πατρίδας μας. 

Στους πολέμιους της αριστείας, σε όσους χαρακτηρίζουν την 
πανεπιστημιακή κοινότητα ως μία ελιτιστική κοινότητα, η διάκρι-
ση αυτή είναι και η καλύτερη απάντησή μας. Συνεχίζουμε σταθε-
ρά και με αφοσίωση προς την επίτευξη των στόχων μας. Τολμάμε 
να έρθουμε σε ρήξη με το παρωχημένο και αναχρονιστικό σύστη-
μα, που περιορίζει την προοπτική του οργανισμού και του τόπου, 
που εμποδίζει την ουσιαστική ανάπτυξη της πατρίδας μας. 

Τα πανεπιστήμια που πάνε μπροστά είναι εκείνα που ανασκου-
μπώνονται, αναλαμβάνουν δράση και αναζητούν τις συνθήκες 

που ταιριάζουν στο όραμά τους, κι αν δεν τις βρουν, τις διαμορ-
φώνουν από μόνα τους! Στο πλαίσιο αυτό εργαζόμαστε μεθοδικά 
για τον εκσυγχρονισμό του νομικού μας πλαισίου. Γιατί χρειαζό-
μαστε έναν καινούριο σύγχρονο Νόμο, που θα ενσωματώνει τις 
άριστες διεθνείς πρακτικές και θα απελευθερώνει τις τεράστιες 
δημιουργικές δυνάμεις του Ιδρύματός μας. Οικοδομούμε επιπλέ-
ον τις υποδομές, τους χώρους συνάντησης και συνδημιουργίας 
όλων των νέων του τόπου, των ταλαντούχων επιστημόνων και 
ερευνητών.

Ο κυπριακός λαός δικαιούται να έχει ένα ίδρυμα που θα τον κά-
νει υπερήφανο στην επιστήμη, στην ανεξάρτητη σκέψη και στον 
ελεύθερο λόγο. Αισθάνομαι ότι σε αυτή την πορεία και σε αυτό το 
μεγάλο στοίχημα - στοίχημα όχι μόνο για τους εαυτούς μας και το 
Ίδρυμά μας, αλλά και για τη χώρα μας – η πολιτεία και η κοινωνία 
είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας οι πιο σύγχρονες δυνάμεις του τό-
που μας. Συμπαραστάτες στους στόχους που έχουμε θέσει και τα 
οράματα του οργανισμού είναι ακόμα οι δωρητές και ευεργέτες 
του Πανεπιστημίου. Άνθρωποι και οργανισμοί με βαθιά πίστη στις 
δυνατότητες και στην προοπτική του Πανεπιστημίου, που ανιδιο-
τελώς και απλόχερα συνεισφέρουν στο πρώτο ανώτατο ακαδη-
μαϊκό ίδρυμα της πατρίδας μας, στον πολιτισμό, την επιστημονική 
έρευνα και την αυτόνομη σκέψη. 

Για το σημαντικό λοιπόν αυτό επίτευγμα, να βρισκόμαστε ανά-
μεσα στα #351-400 κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, αξίζει 
να γιορτάσουμε, πρέπει να εργαστούμε όμως ακόμη περισσότε-
ρο για την εκπλήρωση των οραμάτων μας. Ο στόχος μας είναι 
συγκεκριμένος, έχει όνομα: Είναι η τολμηρή και επίπονη πορεία 
προς την κορυφή.

Καλά τα καταφέραμε ως εδώ. Μπράβο μας, μπορούμε, όμως, 
και καλύτερα!  

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Με εκτίμηση,
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης,

ΠρύτανηςΚοινότητα Τεύχος 49 °
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25 χρόνια 
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Σε εορταστικό κλίμα και με κάθε επισημότητα, το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου γιόρτασε τα 25 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του την 
Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015, σε μια επετειακή εορταστική εκδή-
λωση, στην οποία παρευρέθηκαν μέλη της πανεπιστημιακής κοινότη-
τας, απόφοιτοι, επίσημοι αλλά και το ευρύ κοινό.
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ο Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθη-
κε το 1989 με τον Περί Πανε-
πιστημίου Νόμο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Σήμερα είναι το 
μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της 

Κύπρου σε αριθμό φοιτητών, με περισ-
σότερους από 7.000 φοιτητές προπτυχι-
ακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, σε 8 
Σχολές, 22 Τμήματα και 11 ερευνητικές 
μονάδες.

Κατά την επετειακή εορταστική εκδή-
λωση, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρι-
στοφίδης, εστίασε στα οράματα και τις 
φιλοδοξίες του Πανεπιστημίου Κύπρου 
για τα επόμενα 5 χρόνια, για την επόμενη 
25ετία. 

« Μεγαλύτερη ελπίδα και φι-
λοδοξία μας είναι η δημιουργία 
του Πανεπιστημίου της μετά τη 
λύση εποχής, του χώρου συ-
νάντησης όλων των νέων της 
Κύπρου, όλων των δημιουργικών 
δυνάμεων του τόπου, μακριά 
από διακρίσεις, μισαλλοδοξίες 
και διαχωρισμούς. Θέλουμε να 
δημιουργήσουμε έναν οργανισμό 
πρότυπο, ως προς τη λειτουρ-
γία του, την εφευρετικότητα, την 
αυτενέργεια και την επινοητικό-
τητα των μελών του. Τολμάμε να 
επιδιώκουμε τον συνεχή εκσυγ-
χρονισμό, να σχεδιάζουμε για το 
σήμερα και το αύριο. Γιατί μόνο 
έτσι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε 
και να αγωνιστούμε σε διεθνές 
επίπεδο, στο συνεχώς μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον,» τόνισε. 

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασι-
άδης κάλεσε τις Πρυτανικές Αρχές, τους 
ακαδημαϊκούς και τους φοιτητές να μην 
πάψουν ποτέ να αναζητούν, να διαμορ-
φώνουν τον ρόλο τους και την ταυτότητα 
τους:

« Μην πάψετε ποτέ να αμφισβητεί-
τε. Έτσι μόνο δικαιώνεται ο τίτλος 
του επιστήμονα. Είμαι βέβαιος 
πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα 
συνεχίσει για πάρα πολλά χρόνια 
να απαυγάζει γνώση αλλά και 
φως στον τόπο, αλλά και στον 
κόσμο.»

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Γιώργος Βασιλείου, που επί προεδρίας 
του ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

τόνισε ότι τα πρώτα 25 χρόνια ήταν μόνο 
η αρχή, για να προσθέσει πως το όνειρό 
του ήταν και παραμένει να μετατραπεί η 
Κύπρος σε ένα εκπαιδευτικό και ερευνη-
τικό Κέντρο για την περιοχή. 

Σε ομιλία του ο Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισμού, Δρ Κώστας Καδής, σημείω-
σε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί 
το πρώτο δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτι-
κό Ίδρυμα της χώρας μας, το οποίο, με το 
κύρος και την αξιοπιστία του, έχει εδραι-
ωθεί σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο. Έχει να επιδείξει ποιοτικό έργο, 
τόσο σε θέματα εκπαίδευσης όσο και σε 
θέματα έρευνας, καθώς και κοινωνικής 
προσφοράς. Το έργο του αυτό βελτιώνει 
τη θέση του Ιδρύματος, χρόνο με τον 
χρόνο, στους διάφορους καταλόγους 
κατάταξης των Πανεπιστημίων διεθνώς. 
Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός 
ότι πολλοί απόφοιτοι του Πανεπιστημίου 
έχουν διαπρέψει και διακριθεί σε τομείς 
όπως η έρευνα, η επιστήμη, οι τέχνες 
και η πολιτική, σημείωσε.  Ο Δρ Καδής 
πρόσθεσε πως το Υπουργείο του, ανα-
γνωρίζοντας την αξία του Πανεπιστημίου 
Κύπρου που το εδραιώνει σε ένα περι-
φερειακό κέντρο αριστείας, θα συνεχίσει 
να στηρίζει με όλα τα μέσα που διαθέτει 
τις προσπάθειες για ολοκλήρωση των 
στεγαστικών του σχεδιασμών και για τη 
βελτίωση και ενίσχυση της ερευνητικής 
του δραστηριότητας και της κοινωνικής 
και πνευματικής του προσφοράς.

     
Κατά την εκδήλωση σύντομο χαιρετι-

σμό απηύθυναν οι πρώην Πρυτάνεις του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Νι-
κόλας Παπαμιχαήλ και Καθηγητής Σταύ-
ρος Ζένιος, οι οποίοι εξήραν το  έργο 
του Πανεπιστημίου, προτρέποντας την 
πανεπιστημιακή κοινότητα να βρίσκεται 
πάντα σε εγρήγορση, ο πρώτος Διευθυ-
ντής Διοίκησης και Οικονομικών κ. Νίκος 
Βάκης, η πρώτη αριστούχος απόφοιτος 
που έλαβε το βραβείο του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Πηνελόπη Ερωτοκρίτου,  
οι απόφοιτοι κ. Χριστόφορος Φωκαΐδης, 
Υπουργός Άμυνας και κ. Χρίστος Χρι-
στοφίδης, Μέλος της Κεντρικής Επιτρο-
πής του ΑΚΕΛ και ο Προεδρεύων της 
Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου κ.Αιμίλιος Λοϊζίδης

Αμέσως μετά τις ομιλίες και τους χαι-
ρετισμούς ακολούθησε ένα πρωτότυπο 
καλλιτεχνικό δρώμενο από την ομάδα 
sinequanon, η οποία έδωσε μια παρά-
σταση σύγχρονου χορού βασισμένη στο 
διήγημα «Όνειρο στο κύμα» του Αλέξαν-
δρου Παπαδιαμάντη. Την αφήγηση έκανε 
η γνωστή ηθοποιός του Κρατικού Θεά-
τρου Βορείου Ελλάδος και του Εθνικού 
Θεάτρου κ. Λυδία Φωτοπούλου με τη 
συνοδεία ζωντανής μουσικής από τους 
Θάνο Σταυρίδη και Βασίλη Κομματά.  
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φωτογραφίες: Τάκης Λυκοτραφίτης

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης
Δρ Κώστας Καδής, Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού

Πηνελόπη Ερωτοκρίτου, απόφοιτος
Ομότιμος Καθηγητής Νικόλας Παπαμιχαήλ, πρώην Πρύτανης
Νίκος Βάκης, πρώην Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

Καθηγητής Σταύρος Α. Ζένιος, πρώην Πρύτανης
Χριστόφορος Φωκαϊδης, απόφοιτος

Χρίστος Χριστοφίδης, απόφοιτος
Αιμίλιος Λοϊζίδης, Προεδρεύων Φ.Ε.ΠΑΝ
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Η JACQUELINE 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ–GIRARD

ΕΠΙΤΙΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παρατεταμένο και ζεστό χειροκρότημα από τους παρευ-
ρισκομένους απέσπασε η τιμώμενη, Jacqueline Καρα-
γιώργη – Girard, κατά την Τελετή Αναγόρευσής της σε 
Επίτιμη Διδάκτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015. 

Σε όλες τις επιστημονικές περιοχές υπάρχουν πάντοτε 
κάποιες μορφές που έθεσαν θεμέλια για την περαιτέ-
ρω ανάπτυξη, που υπήρξαν πρωτοπόροι και σκαπανείς. 
Συχνά, οι μορφές αυτές είναι προικισμένες με μια πολύ-
πλευρη προσωπικότητα, μια ευρυμάθεια που συνυπάρχει 
με την κύρια επιστημονική εξειδίκευση, που έρχεται να 
την εμπλουτίσει και να την στερεώσει, να της προσφέρει 
ένα ευρύτερο ανθρωπιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να 
μπορεί να ξεδιπλωθεί και να εκδηλωθεί πλήρως. Μια από 
αυτές τις προσωπικότητες είναι και αυτή που τιμάμε από-
ψε αναγορεύοντάς την σε Επίτιμη Διδάκτορα της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, η κυρία Jacqueline Girard 
Καραγιώργη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Καθηγητής 
Γιάννης Η. Ιωάννου, Πρόεδρος του Τμήματος Γαλλικών 
Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, κατά την παρουσίαση 
της τιμώμενης.

 Στο ψήφισμα που ανέγνωσε ο Κοσμήτορας της Σχο-
λής, Καθηγητής Niyazi Kizilyürek, αναγράφεται: Επειδή η 
Jacqueline Καραγιώργη – Girard, διαπρεπής καθηγήτρια 
γαλλικής γλώσσας και πολιτισμού, αρχαιολόγος διεθνούς 
εμβέλειας με βαθιά κλασική και ανθρωπιστική παιδεία, 
υπηρέτησε την επιστήμη και τον πολιτισμό για πάνω από 
μισό αιώνα, συνέβαλε αποφασιστικά και δημιουργικά 
στην καθιέρωση, ενδυνάμωση και συνεχή ανάπτυξη των 
κυπρογαλλικών πολιτισμικών και επιστημονικών σχέσε-

ων, υπηρέτησε την παιδεία και τον πολιτισμό από διάφο-
ρες θέσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, η Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, η Σύγκλητος και το Συμβού-
λιο του Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισαν ομόθυμα 
να της απονείμουν την ύψιστη τιμή που έχουν τη δικαι-
οδοσία να απονέμουν: να την αναγορεύσουν σε Επίτιμη 
Διδάκτορα της Σχολής και να αναγράψουν το ψήφισμα 
σε περγαμηνή για να το αναγνώσει ο Κοσμήτορας και να 
το επιδώσει ο Πρύτανης την ημέρα της Τελετής για την 
Αναγόρευση. 

Η τιμώμενη, κ. Jacqueline Καραγιώργη – Girard, στην 
αντιφώνησή της ανέπτυξε το θέμα «Μια ζωή στην Κύπρο 
ανάμεσα στη διδασκαλία των γαλλικών και τη μελέτη της 
Μεγάλης Θεάς». Σημείωσε χαρακτηριστικά, 

«Ασμένως και με ευγνωμοσύνη αλλά και ταπείνωση 
αποδέχομαι την ύψιστη ακαδημαϊκή τιμή που μου απονέμει 
η Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον και περισσήν αγάπη 
την ίδρυση πριν 25 χρόνια και την ανέλιξη του νεαρού αυ-
τού Πανεπιστημίου, που αποτελεί ένα βήμα προόδου για 
τη νεολαία του και μια γέφυρα επικοινωνίας με τη διεθνή 
έρευνα και τον πολιτισμό. Διερωτήθηκα τι έπραξα για να εί-
μαι άξια αυτής της τιμής. Έζησα χωρίς ποτέ να διεκδικήσω 
μια ακαδημαϊκή καριέρα, διδάσκοντας τη γαλλική γλώσσα 
σε διάφορα ελληνικά εκπαιδευτήρια της Λευκωσίας. Ασχο-
λήθηκα και με την αρχαιολογική έρευνα, με μοναδικό στόχο 
την ικανοποίηση της πνευματικής μου περιέργειας.»

Αναγορεύσεις
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ΔΩΡΕΑ ΥΨΟΥΣ 3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ 
Δρα ΑΡΤΕΜΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ 

έα μεγάλη δωρεά κομβικής σημασίας για την 
αναπτυξιακή πορεία του Πανεπιστημίου Κύπρου 
ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015 
κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης 

και της τελετής υπογραφής της σχετικής συμφωνίας. Πρό-
κειται για σημαντική δωρεά ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, 
στην οποία προέβη ο γιατρός Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής 
εις μνήμην των γονέων του, Χρυσταλλούς και Παναγιώτη 
Χατζηπαναγή.  

Σκοπός της δωρεάς είναι η ανέγερση του κτηρίου στο 
οποίο θα στεγάζονται οι χώροι διδασκαλίας ΧΩΔ 03 και 
το οποίο θα φέρει την ονομασία ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΡ ΑΡΤΕΜΗΣ 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ», ενώ ένα από τα 5 Αμφιθέατρα τα οποία 
θα ανεγερθούν εντός του εν λόγω κτηρίου θα λάβει την 
ονομασία «ΚΥΘΡΕΑ», τόπο καταγωγής του δωρητή. 

Την τελετή υπογραφής της δωρεάς προς το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός 
Παιδείας και Πολιτισμού Δρ Κώστας Καδής. Όπως ανέφε-
ρε ο Υπουργός, 

«είμαστε περήφανοι για την πρόοδο του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, η οποία επιβεβαιώνεται συνε-
χώς και συγχαίρω όλους για όλες τις επιτυχίες. Οι 
επιτυχίες έρχονται και λόγω της διαρκούς στήρι-
ξης από το κράτος και από τη συνεχή στήριξη από 
δωρητές.»
 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, αφού εξέφρασε τις θερμές 

ευχαριστίες και τη βαθιά του εκτίμηση προς την οικογέ-
νεια Χατζηπαναγή για την εμπιστοσύνη που δείχνει εμπρά-
κτως στους ανθρώπους του Πανεπιστημίου και για τη 
σύνδεση του ονόματός της με τα πιο δημιουργικά εγχειρή-
ματα του Ιδρύματος, τόνισε ότι η στήριξη στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου από ικανούς και δημιουργικούς ανθρώπους 
και επιχειρηματίες αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αντα-
μοιβές. Απευθυνόμενος στον ιατρό Χατζηπαναγή, ο Πρύ-
τανης ανέφερε επίσης τα εξής: Ο Αρτέμης Χατζηπαναγής 
έφυγε από την Κύπρο το 1951 για σπουδές στην Ελλάδα 
και το 1958 πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασε αρκε-
τές δεκαετίες μακριά από την πατρίδα του. Έφυγε ως ένας 
υποσχόμενος Κύπριος και σήμερα επιστρέφει στο μεγάλο 
πανεπιστήμιο της πατρίδας του ως ένας μεγάλος Κύπριος 
και σημαντικός ευεργέτης της Κυπριακής Διασποράς.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Μάνθος Μαυρομμάτης, 
αφού ευχαρίστησε τον δωρητή εκ μέρους του Συμβουλί-
ου, αναφέρθηκε στη μετριοφροσύνη του κ. Χατζηπαναγή, 
καθώς, όπως σημείωσε, δεν ζήτησε οποιαδήποτε δημοσι-
ότητα της δωρεάς στους όρους του συμβολαίου.

Ο Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής φανερά βαθιά συγκινημέ-
νος δήλωσε:

«Ήμουν αρκετά τυχερός να αποκτήσω οικονομική 
ανεξαρτησία.»

Αποφάσισα να μοιραστώ αρκετό ποσό της οικονομι-
κής μου τύχης με κάτι στην Κύπρο, με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, και πρόσθεσε ότι αισθάνεται υπερήφανος να έχει 
συνδέσει το όνομα του κτηρίου με τους γονείς του και να 
το έχει αφιερώσει σε αυτούς. 
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε τη χαρά να 
φιλοξενεί τον Μανόλη Κορρέ, Καθηγητή 
Αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο, στο πλαίσιο της 4ης ετήσια διάλεξη 
εις μνήμην του Γεώργιου Παρασκευαΐδη, 
που έλαβε χώρα την Παρασκευή, 16 Οκτω-
βρίου 2015, κατά τη γενέθλια μέρα του 
«Γώγου» (99 χρόνια από τη γέννησή του), σε 
μια κατάμεστη αίθουσα. 

Αρχικά, τιμής ένεκεν στον Γεώργιο Πα-
ρασκευαΐδη, ο ομιλητής παρουσίασε έργα 
στην κατασκευή των οποίων συμμετείχε η 
εταιρεία J&P, μεταξύ αυτών και η γέφυρα 
Ρίου-Αντιρρίου. Ακολούθως, αναφέρθηκε 
στο έργο του Παρθενώνα και προχώρησε 
στην άκρως ενδιαφέρουσα παρουσίαση 
του έργου του Απολλοδώρου, τη γιγάντεια 
τραϊάνεια γέφυρα του Δούναβη. Πρόκειται 
για μια γέφυρα 1.200 μέτρων μήκους και 
50 τόξων, ένα έργο που ολοκληρώθηκε σε 
λιγότερο από 2 χρόνια!

Για την επεξήγηση του μεγάλου έργου, ο 
Καθηγητής Μανόλης Κορρές εστίασε, μετα-
ξύ άλλων, στο έργο του Γάλλου αρχιτέκτονα 
Περονέ, παρουσιάζοντας σχέδιά του, σαν 
αερο-φωτογραφία, όπως τα χαρακτήρισε, 
«λες και έγιναν από google earth, μόνο που έγι-
ναν με τα χέρια, με τα μάτια, αυτοψία, περπάτημα, 
μέτρημα και μεταφορά σε σημειωματάριο, και 
σε σχέδια υπό κλίμακα και μετά σε μεταλλικές 
πλάκες, με χαρακτική και εκτύπωση, φύλλο-φύλ-
λο,» ανέφερε. 
Για αυτό άλλωστε, τόνισε, θαυμάζουμε αυτά 
τα έργα και τους δημιουργούς τους. Υπήρ-
ξαν πολλοί, πρόσθεσε, πριν και μετά τον 
Περονέ, που μέσα από την εξιστόρηση του 
έργου τους βοήθησαν τους σημερινούς με-
λετητές και τον ίδιο να προχωρήσουν με τη 
δική τους αναπαράσταση συνδυάζοντας όλα 
όσα σκέφτηκαν οι προηγούμενοι. Πρόκειται, 
σημείωσε, για μια συνεχή προσπάθεια του 
μελετητή αμφίδρομης συνεξέτασης διαχρο-
νικών μεθόδων, εντοπισμένων στον χρόνο 
και στον τόπο των περιπτώσεων. 

Με την ολοκλήρωση της διάλεξης 
απονεμήθηκαν τα βραβεία εις μνήμην του 
Γεώργιου Παρασκευαΐδη, ως ταξιδιωτική 
υποτροφία στους φοιτητές του Τμήματος 
Αρχιτεκτονικής Ηρακλή Νίκο Παπαηρακλέ-
ους και Αντιγόνη Χρυσοστόμου. Ακολούθως 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησε τα μέλη 
της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμή-
ματος Αρχιτεκτονικής για την πολύτιμη και 

πολύπλευρη συνεισφορά τους στη σύστα-
ση, στελέχωση, λειτουργία, ανάπτυξη και 
αυτονόμηση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πιο συγκεκρι-
μένα, τιμήθηκαν οι Καθηγητές Θεοχάρης 
Δαυίδ, Πρόεδρος της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής (Ινστιτούτο Pratt, ΗΠΑ), Pierre 
Von Meiss (École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, Ελβετία), Βύρων Μικελλίδης 
(Πανεπιστήμιο Brookes, Οξφόρδη, Ηνωμένο 
Βασίλειο), Νίκος Πολυδωρίδης (Πανεπι-
στήμιο Πάτρας, Ελλάδα) και Daniel Shefer 
(Technion Ισραήλ).

Τον Καθηγητή Μανόλη Κορρέ παρουσίασε 
ο Λέκτορας Αιμίλιος Μιχαήλ σημειώνοντας 
ότι η πολυσχιδής προσωπικότητα του Εμμα-
νουήλ Κορρέ, το πολύμορφο επιστημονικό 
του έργο, το πάθος του για την αρχαιότητα, 
ο ακριβής και λεπτομερειακός, παράλ-
ληλα περίτεχνος, λόγος του, τον έχουν 
καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες 
φυσιογνωμίες του ελληνικού ακαδημαϊκού 
χώρου.

Στον χαιρετισμό του ο Καθηγητής Κων-
σταντίνος Χριστοφίδης αναφέρθηκε στο 
πολυεπίπεδο έργο του Γεώργιου Παρασκευ-
αΐδη σημειώνοντας ότι έκτιζε σε ολόκληρή 
τη ζωή του γέφυρες: 

«Ο Γιώργος Παρασκευαΐδης για μια ολόκληρη 
ζωή έκτιζε γέφυρες, κυριολεκτικά και μεταφορικά. 
Έκτιζε γέφυρες ανάμεσα στην πατρίδα του και 
τον έξω κόσμο, έκτιζε γέφυρες ανάμεσα στους 
ανθρώπους, έκτιζε γέφυρες ανάμεσα στις γενιές 
που έφυγαν και στις γενιές που έρχονται».

Εκ μέρους της οικογένειας Παρασκευαΐδη, 
τον χαιρετισμό του Ευθύβουλου Παρασκευ-
αΐδη ανέγνωσε ο Ιωάννης Γεωργούλλας. 

«Η αλληλεγγύη ήταν ίσως η πιο σημαντική αρετή 
που ακολούθησε τον πατέρα μου σε όλη τη διάρ-
κεια της προσωπικής και επαγγελματικής πορείας 
του και ήλπιζε ότι θα παραδειγματιστούν και 
άλλοι για να ακολουθήσουν τον δρόμο αυτό. Η 
επιτυχία για τον Γεώργιο Παρασκευαΐδη δεν ήταν 
πρωταρχικά η κερδοφορία, αλλά η αλληλεγ-
γύη προς όλους τους συνεργάτες του και τους 
συμπατριώτες του. Αυτός πιστεύω ότι ήταν ένας 
από τους σημαντικούς συντελεστές της επιτυχίας 
του ως ανθρώπου και ως επιχειρηματία» 
σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μια ξεχωριστή διάλεξη από τον καθηγητή

Μανόλη Κορρέ για τον 
Γεώργιο Παρασκευαΐδη
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Κατάστημα με 

αναμνηστικά είδη 
για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Το δικό του κατάστημα με αναμνηστικά είδη διαθέτει 
πλέον το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην καρδιά της Πανε-
πιστημιούπολης εντός του Κέντρου Κοινωνικών Δραστη-
ριοτήτων. Το κατάστημα εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα, 21 
Σεπτεμβρίου σε ένα πάρτι για όλα τα μέλη της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας, φοιτητές, ακαδημαϊκούς, διοικητικό 
προσωπικό, αποφοίτους και όχι μόνο. 

Στα εγκαίνια παρευρέθηκε και ο γνωστός ηθοποιός 
Παναγιώτης Μπουγιούρης, ο οποίος συμμετέχει αφι-
λοκερδώς στην προώθηση των αναμνηστικών ειδών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σημειώνεται ότι μέρος των 
εσόδων από την πώληση των αναμνηστικών προϊόντων 
προορίζεται για την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου 

Ευημερίας Φοιτητών, στηρίζοντας έτσι τους φοιτητές που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Την κορδέλα έκοψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο οποίος 
κάλεσε όλους να γνωρίσουν το κατάστημα του Πανεπι-
στημίου και να αποκτήσουν από ένα ενθύμιο. 

Τα προϊόντα του Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνουν 
μία γκάμα από χρηστικά κυρίως αντικείμενα, τα οποία 
ανανεώνονται συνεχώς. Από φλυτζάνια που αναγράφουν 
το μότο του Ιδρύματος «Γνώση, Έρευνα, Καινοτομία» και 
τσάντες πλάτης και γυμναστηρίου μέχρι ομπρέλες και 
τετράδια. 

Το δικό του κατάστημα με αναμνηστικά 
είδη διαθέτει πλέον το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Σε περίοπτη θέση τα σχεδιασμένα από 
την Κύπρια σχεδιάστρια Lana Sevas 
μπλουζάκια, τα οποία είναι αποκλειστικά 
κατασκευασμένα στην Κύπρο και αποτε-
λούν μέρος της εκστρατείας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου 
Αγοράζω Κυπριακά. 

Η βραδιά τελείωσε με μία απο-
λαυστική συναυλία από το συγκρό-
τημα the Burger Project, με την 
οποία το Πανεπιστήμιο γιόρτασε 
την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής 
χρονιάς. Η είσοδος στην εκδήλωση 
ήταν ελεύθερη για το κοινό, προ-
σφορά του Συνεργατισμού.

Μέγας Χορηγός: Συνεργατισμός, 
Χορηγός Επικοινωνίας, ο  πρώτος 
φοιτητικός σταθμός της πόλης UCY 
Voice, 95.2. Χορηγοί: ΚΕΟ, UCYhall, 
Μεζεδοπωλείο Καθοδόν. Φτερά 
στην εκδήλωση έδωσε το Redbull.
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Ο Καθηγητής J. P. Das έλαβε το διδακτορικό του το 
1957, υπό την εποπτεία του επιφανούς Καθηγητή Ψυ-
χολογίας Hans Eysenck, στο Institute of Psychiatry, στο 
King’s College του Λονδίνου. Το 1963 διετέλεσε Επισκέ-
πτης Καθηγητής στο Peabody College του Πανεπιστημίου 
Vanderbilt στο Nashville των Η.Π.Α., με υποτροφία από 
το Ίδρυμα Kennedy, ενώ ένα χρόνο αργότερα υπηρέ-
τησε ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της 
California, Los Angeles. Το 1967 αποδέχτηκε τη θέση 
του Ερευνητή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα 
στον Καναδά. Κατά τη διάρκεια των 60 περίπου χρόνων 
ακαδημαϊκής καριέρας ο Καθηγητής J. P. Das δημοσί-
ευσε 25 βιβλία και πάνω από 400 εργασίες σε έγκριτα 
επιστημονικά περιοδικά στις περιοχές της γνωστικής και 
εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Για πολλούς η συνεισφορά 
του στη μελέτη της ανθρώπινης νοημοσύνης υπήρξε 
αποφασιστική επηρεάζοντας τόσο τον ορισμό της όσο και 
την αξιολόγησή της. Ένας άλλος λόγος που ο J. P. Das 
συγκαταλέγεται μεταξύ των διαπρεπέστερων μελετητών 
του 20ου αι. είναι η ανάδειξη της αξίας μελέτης του 
ανθρώπινου εγκεφάλου. 

Μερικές από τις πιο σημαντικές συνεισφορές του στην 
Επιστήμη της Ψυχολογίας είναι η ανάπτυξη της θεωρίας 
PASS (Planning, Attention, Simultaneous, & Successive 
Processing- Προγραμματισμός, Προσοχή, Ταυτόχρονη και 
Διαδοχική Επεξεργασία), η γνωστική συστοιχία έργων μέ-

τρησης της νοημοσύνης, Cognitive Assessment System, 
καθώς και η ανάπτυξη παρεμβατικών προγραμμάτων 
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιατρικών 
πληθυσμών με γνωστικά ελλείμματα στη βάση μιας κατ’ 
εξοχήν ολιστικής προσέγγισης. Ο Καθηγητής J. P. Das 
υπήρξε ο Ιδρυτής και Διευθυντής του Κέντρου Αναπτυ-
ξιακών Διαταραχών στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα 
(1967-1998), το οποίο αργότερα μετονομάστηκε προς 
τιμήν του σε JP Das Developmental Disabilities Centre. 
Μεταξύ των σημαντικότερων διακρίσεών του συγκαταλέ-
γονται η αναγόρευσή του σε Επίτιμο Μέλος της Βασιλι-
κής Κοινωνίας του Καναδά (1999), του ανώτερου εθνι-
κού σώματος των διακεκριμένων Καναδών επιστημόνων 
και μελετητών, η αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα 
του Πανεπιστημίου Vigo της Ισπανίας (2003), η βράβευ-
σή του από την Καναδέζικη Ψυχολογική Εταιρεία για την 
πρωτότυπη, πολυετή και πολυσχιδή συνεισφορά του 
στην προώθηση της Επιστήμης της Ψυχολογίας διεθνώς 
(2014) και πιο πρόσφατα, η απονομή του τίτλου του Επί-
τιμου Πολίτη του Καναδά (Ιούνιος 2015), την υψηλότερη 
αναγνώριση που μπορεί να λάβει πολίτης της χώρας. 

Τα εμπειρικά εργαλεία του J. P. Das έχουν εμπλουτίσει 
τη μεθοδολογία της ψυχολογίας διεθνώς και έχουν τύχει 
προσαρμογής και στάθμισης σε έντεκα γλώσσες, συμπε-
ριλαμβανομένης της Ελληνικής. 

Jagannath 
Prasad 
Das

Τελετή Αναγόρευσης του
Μια από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του 20ου 

αιώνα στη μελέτη της ανθρώπινης νοημοσύνης τίμησε το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 16 Σεπτεμβρίου 2015. 

H Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγω-
γής, η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου πραγματοποίησαν Τελετή Αναγόρευσης του Jagannath 
Prasad Das σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Την τελετή προσφώ-
νησε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ενώ ο Κοσμήτορας της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Στέλιος Γεωργίου, ανέγνωσε 
το σχετικό Ψήφισμα.

Για το έργο, την προσωπικότητα και τη δράση του τιμώμε-
νου μίλησε ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας, Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής Τιμόθεος Παπαδόπουλος, ο οποίος μεταξύ 
άλλων αναφέρθηκε στο πλούσιο έργο του τιμώμενου, που 
καλύπτει τρεις ευρείς τομείς: τη μελέτη της νοημοσύνης ως 
γνωστικής διαδικασίας, την ανίχνευση και διάγνωση αναπτυ-
ξιακών και μαθησιακών δυσκολιών και, τέλος, την αποκατά-
σταση των γνωσιακών και μαθησιακών διεργασιών. Για τον 
ίδιο και τους συνεργάτες του, η κατανόηση εννοιών όπως η 
νόηση, η νοημοσύνη και η επίδοση απαιτούν τη δημιουργία 
και διατύπωση θεωριών που να βασίζονται σε πραγματικά δε-
δομένα με καθολική ισχύ σε όλο το ανθρώπινο γένος. Eκείνο 
που σίγουρα έχει πετύχει η πρωτότυπη, πολυσχιδής και πολυ-
ετής συνεισφορά του τιμώμενου στην Επιστήμη της Ψυχο-
λογίας είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός θεωρητικού 
‘DNA’ που θα κληροδοτήσει σημαντικά γονίδια σε αντίστοιχες 
θεωρίες του μέλλοντος. 

Ο τιμώμενος J. P. Das μίλησε για τη μελέτη της ανθρώπινης 
νοημοσύνης, σημειώνοντας ότι ο εγκέφαλος αποτελείται από 
αλληλεξαρτώμενα αλλά διακριτά λειτουργικά συστήματα και 
ότι η μελέτη της νοημοσύνης πρέπει να εντάσσεται στη μελέ-
τη της νόησης. Παράλληλα, τόνισε ότι οι μοναδικές διαδρομές 
ανάπτυξης των ατόμων επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο 
εκδηλώνεται η νοημοσύνη τους, και ότι η σύλληψη της έννοι-
ας της νοημοσύνης ως μίας ενιαίας ικανότητας δε βοηθά τους 
ερευνητές αλλά ούτε και τους εφαρμοσμένους ψυχολόγους 
να κατανοήσουν τις παραλλαγές των γνωστικών λειτουργιών 
μέσα σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες. Προέβη, επίσης, σε 
αναφορά στη συναισθηματική νοημοσύνη και ιδιαίτερα στην 
έννοια της αρετής, τονίζοντας τον ανθρώπινο και πρακτικό 

της χαρακτήρα, ενώ 
σημείωσε ότι κριτή-
ριο αποτελεί πάντα ο 
ενάρετος άνθρωπος 
που με συγκεκριμένες 
πράξεις του επιβεβαι-
ώνει αυτόν το χαρα-
κτηρισμό.

Βιογραφικό
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Έναρξη 
λειτουργίας της 
Ερευνητικής Μονάδας 
Ενεργειακής 
Αειφορίας 
«ΦΩΣ»

H απόφοιτος του τμήματος Κλασικών 
Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, Δρ Σοφία Ξενοφώ-
ντος, εξελέγη Λέκτορας Κλασικής Φι-
λολογίας στο Πανεπιστήμιο Γλασκώβης 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνά της 
επικεντρώνεται στον αρχαίο βιογράφο 
και φιλόσοφο Πλούταρχο καθώς επίσης 
και στον επιφανή ιατρό του 2ου αιώνα 
μ.Χ. Γαληνό. Τα ερευνητικά της ενδι-
αφέροντα περιλαμβάνουν επίσης την 
πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής λογο-
τεχνίας στην ύστερη Βυζαντινή περίοδο 
και τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό. 

Η Δρ Ξενοφώντος υπήρξε αριστού-
χος του τμήματος Κλασικών Σπουδών 
και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου (2007) και αριστούχος του 

Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατά 
τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην 
Αρχαία Ελληνική γλώσσα και λογοτε-
χνία (2008). Η διδακτορική της διατριβή 
πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη 
του Βασιλικού Καθηγητή Αρχαίων 
Ελληνικών του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης, Christopher Pelling (2008-
2011). Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
της έλαβε υποτροφίες από το Ίδρυμα 
Αλέξανδρου Ωνάση και το ίδρυμα Α. Γ. 
Λεβέντη. Πριν από την εκλογή της στο 
Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, διετέ-
λεσε Επισκέπτρια Λέκτορας στο τμήμα 
Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και μεταδι-
δακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστή-
μιο Βρυξελλών. 

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.gla.ac.uk/schools/humanities/staff/sophiaxenofontos/#/researchinterests,supervision,teaching,publications

Η Ερευνητική Μονάδα 
Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» 
ανήκει στην Πολυτεχνική 
Σχολή του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και δημιουργήθηκε 
για να συνεισφέρει ουσιαστικά 
στην έρευνα και τεχνολογι-
κή ανάπτυξη σε θέματα που 
αφορούν στην ενέργεια στην 
Κύπρο αλλά και διεθνώς, συμ-
βάλλοντας έτσι στην επίτευξη 
των στόχων της χώρας μας 
ως μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Διαθέτει μια πολυε-
πιστημονική ομάδα, με μέλη 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
άλλα πανεπιστημιακά ιδρύ-
ματα και αντιπροσώπους της 
βιομηχανίας. 

Η ερευνητική μονάδα 
«ΦΩΣ» έχει ως επίκεντρο 
την ενεργειακή αειφορία με 

έμφαση στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τη διεσπαρ-
μένη παραγωγή, την ανάπτυξη 
έξυπνων δικτύων και μικροδι-
κτύων, συμπεριλαμβανομένων 
των συστημάτων αποθήκευ-
σης, της ηλεκτρικής κίνησης 
και υποστηρικτικών τεχνολο-
γιών (ICT κλπ.) καθώς και την 
εξοικονόμηση ενέργειας μέσω 
των έξυπνων κτηρίων και 
πόλεων και των κτηρίων με 
σχεδόν μηδενική κατανάλωση 
ενέργειας. Η μονάδα «ΦΩΣ» 
εκπροσωπείται σε διεθνείς και 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς, 
όπως το DERlab, EUREC, 
EERA JP for SG και European 
Technology Platform for 
Smart Grids, ενώ έχει συνάψει 
στρατηγικές συνεργασίες με 
τον Δήμο Λευκωσίας, το Εθνι-

κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 
Πανεπιστήμιο του Texas A&M 
Qatar και άλλους οργανι-
σμούς.

Ένα από τα αρχικά επιτεύγ-
ματα της μονάδας «ΦΩΣ» είναι 
η μελέτη για το μελλοντικό 
ηλεκτρικό δίκτυο της Κύπρου, 
η οποία έχει ανατεθεί από το 
Joint Research Centre (JRC). 
Η μελέτη αφορά σε τεχνικά 
θέματα που σχετίζονται με το 
μελλοντικό ενεργειακό δίκτυο 
και την αγορά ηλεκτρισμού 
στην Κύπρο με βάση στους 
στόχους που έχουν τεθεί για 
το 2030. Η ανάθεση αυτή 
θεωρείται εξαιρετικά σημα-
ντική, γιατί δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις για ουσιαστική 
συνεισφορά της Ερευνητικής 
Μονάδας «ΦΩΣ» στα ενεργει-

ακά θέματα της χώρας μας.  
Η Ερευνητική Μονάδα 

«ΦΩΣ» έχει ήδη σημαντι-
κή συνεισφορά στα θέματα 
ενέργειας με το πολύπλευρο 
έργο που διεξάγει, το οποίο 
αξιολογείται διεθνώς και επι-
βραβεύεται. Έλαβε διακρίσεις 
και βραβεία σε διεθνή συνέ-
δρια και περιοδικά και πέτυχε 
μακρόχρονα συμβόλαια με 
κολοσσούς στη βιομηχανία 
φωτοβολταϊκών. Κατά τον 
πρώτο χρόνο λειτουργίας της 
η μονάδα έχει καταφέρει να 
ελκύσει 6 καινούργια εξωτερι-
κά προγράμματα.

Στόχος της ερευνητικής 
μονάδας «ΦΩΣ» είναι να συνε-
χίσει το δρόμο που χάραξε με 
όραμα την αειφόρο αριστεία.
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Κύπριοι Ερευνητές Κατασκεύασαν ένα 

Πρωτότυπο Διαγνωστικής 
Κάψουλας για την Ανίχνευση 
Πρώιμου Καρκίνου 
στο Λεπτό Έντερο 

 Κύπριοι ερευνητές του Πανεπιστημίου Κύπρου σχεδίασαν 
και κατασκεύασαν ένα πρωτότυπο διαγνωστικής ηλεκτρονικής 
κάψουλας για την ανίχνευση καρκίνου στο λεπτό έντερο. Η 
δημιουργία μιας τέτοιας κάψουλας θα επιτρέπει χαμηλού κό-
στους προληπτικό και συστηματικό έλεγχο του πληθυσμού για 
εμφάνιση πρώιμου καρκίνου στο λεπτό έντερο. Μπορεί ο καρ-
κίνος στο λεπτό έντερο να μην θεωρείται ένα από τα πιο συχνά 
παρουσιαζόμενα είδη καρκίνου στο γαστρεντερικό σύστημα, 
παρ’ όλα αυτά χαρακτηρίζεται ως ένα είδος καρκίνου με χαμη-
λά ποσοστά επιβίωσης του ασθενούς, αφού μόνο ένα ποσοστό 
της τάξης των 20-30% των ασθενών επιβιώνει πέραν των 5 
χρόνων. Αυτό είναι συνέπεια της δύσκολης προσβασιμότητας 
του λεπτού εντέρου από διαγνωστικά εργαλεία, σε αντίθεση με 
το παχύ έντερο, και κατ’ επέκταση της ελλιπούς εξέτασής του. 
Δυστυχώς, τα συμπτώματα είναι αυτά που συνήθως προδίδουν 
ένα τέτοιο είδος καρκίνου και που τελικά οδηγούν τον ασθενή 
σε πιο εξειδικευμένες και πιο δαπανηρές εξετάσεις. Τότε πλέον 
ο καρκίνος βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο με πιθανή 
μετάστασή του και σε άλλα γειτονικά όργανα.

Η εν λόγω πρωτότυπη ηλεκτρονική κάψουλα σε μέγεθος χα-
πιού υπόσχεται την ανίχνευση μικροκαρκινωμάτων στο λεπτό 
έντερο, με αποτέλεσμα την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία 
του ασθενούς. Η κάψουλα ταξιδεύοντας στο πεπτικό σύστημα 
του ασθενούς θα καταγράφει επίπεδα έντασης υπέρυθρου 
φθορισμού, που εκπέμπεται από ουσίες όπως η indocyanine 
green, η οποία προσκολλημένη στα καρκινικά κύτταρα τα 
καθιστά ανιχνεύσιμα. Το ιδιαίτερο με τις χρωστικές ουσίες που 
φθορίζουν στο υπέρυθρο φάσμα φωτός είναι ότι μπορούν να 
ανιχνευτούν από την κάψουλα, ακόμα και αν βρίσκονται μερικά 
χιλιοστόμετρα κάτω από το επιθήλιο στρώμα του εντέρου, από 
όπου και παρουσιάζονται τα πρώτα ίχνη καρκίνου. Η ανίχνευση 
της ουσίας επιτυγχάνεται με τη χρήση αισθητήρων-φωτοδιό-
δων, που είναι τοποθετημένοι περιμετρικά στο μπροστινό μέρος 
της κάψουλας και έχουν ως ρόλο να ‘αισθάνονται’ τον φθορι-
σμό της χρωστικής ουσίας, που προκαλείται μετά τη διέγερσή 
της από μεγάλης έντασης ακτινοβολία διόδων λέιζερ. Τέτοιου 
είδους εξέταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις υπάρ-
χουσες κάψουλες ενδοσκόπησης, οι οποίες είναι εξοπλισμένες 
με μικρή κάμερα και μπορούν να μεταφέρουν μόνο εικόνες της 

φυσιολογίας του εσωτερικού του εντέρου, που τις περισσότε-
ρες φορές δεν είναι αρκετές για τη διάγνωση καρκίνου πρώτου 
σταδίου. Επίσης η ιδιότητα της φθορομετρικής κάψουλας να 
καταγράφει επίπεδα έντασης υπέρυθρου φθορισμού αντί για 
εικόνες, είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματά της, αφού η 
εξέταση τέτοιων δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί ευκο-
λότερα και σε λιγότερες ανθρωποώρες. Πειραματικές δοκιμές 
του συστήματος σε κομμάτια εντέρου γουρουνιού, εμποτισμένα 
με τη χρωστική indocyanine green, απέδειξαν και επιβεβαίω-
σαν την ικανότητα της κάψουλας να ανιχνεύει πολύ χαμηλές 
συγκεντρώσεις της ουσίας, της τάξης των nanomolar και 
micromolar, που συσχετίζονται με τα μικρά σε μέγεθος πρώιμα 
καρκινώματα στο λεπτό έντερο.

Η κάψουλα κατασκευάστηκε στο Εργαστήριο Ολιστικής 
Ηλεκτρονικής από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, που είναι το μοναδικό εργαστήριο στην 
Κύπρο που ασχολείται με τη σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφι-
ακών Ολοκληρωμένων-Κυκλωμάτων και λειτουργεί υπό την 
καθοδήγηση του Επίκουρου Καθηγητή Ιούλιου Γεωργίου. Στην 
κατασκευή του πρωτότυπου έχει εργαστεί κατά κύριο λόγο η 
διδάκτορας Παναγιώτα Δημοσθένους στο πλαίσιο της διδακτο-
ρικής της διατριβής. Η εφεύρεση έχει δημοσιευθεί σε τεύχος 
του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού «IEEE Transactions in 
Biomedical Circuits and Systems» στις 21 Αυγούστου 2015, με 
τίτλο «Infrared Fluorescence-Based Cancer Screening Capsule 
for the Small Intestine». Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αποφα-
σίσει να μην υποβάλει αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αφού 
θεωρεί ότι η εφεύρεση αυτή είναι κοινωφελής και ο περιορι-
σμός της διάδοσης αυτής της τεχνολογίας δεν είναι προς το 
δημόσιο συμφέρον. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για άτομα που ενδιαφέρο-
νται να ενισχύσουν οικονομικά την έρευνα σε αυτόν τον τομέα, 
επικοινωνήστε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης herl@ucy.
ac.cy.
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  Μνημειακό συγκρότημα, το οποίο 
αποτελούσε το βιοτεχνικό και αποθηκευ-
τικό τμήμα του ανακτόρου της Αρχαίας 
Πάφου κατά την Κλασική περίοδο, άρχι-
σε να αποκαλύπτεται σε 
οροπέδιο στα ανατολικά 
του ιερού της Παφίας 
Αφροδίτης. Το λιθόκτι-
στο μνημείο, οι τοίχοι 
του οποίου διατηρούνται 
σε ύψος που ξεπερνά το 
ένα μέτρο, αποτελεί τμή-
μα τειχισμένης ακρόπο-
λης, η οποία εντοπίστηκε 
στο πλαίσιο του ερευ-
νητικού προγράμματος 
Αρχαιολογίας του Τοπίου 
που διευθύνει, από το 
2006, η Καθηγήτρια 
Μαρία Ιακώβου. 

Οι έρευνες του 2015 
έχουν αποσαφηνίσει 
την αρχιτεκτονική δομή 
και την κύρια χρήση 
του συμπλέγματος. Το 
Δυτικό σύμπλεγμα, όπως 
ονομάστηκε, επειδή 
στα ανατολικά του 
εντοπίζεται και δεύτερο 
μνημειακό συγκρότημα 
(μάλλον το κεντρικό 
τμήμα του ανακτόρου), 
αποτελείται από ένα 
μακρύ τείχος (πάχους 3 
μέτρων) που διατρέχει 
το οροπέδιο σε μήκος 
65 μέτρων. Σε απόσταση 15 μέτρων 
βόρεια του τείχους, και στην άκρια της 
απότομης πλαγιάς, αναπτύσσεται προ-
τείχισμα που λειτουργεί και ως τοίχος 
αντιστήριξης. Μια σειρά από παράλλη-
λες αντηρίδες συνδέουν το τείχος με το 
προτείχισμα μετατρέποντας τη μεταξύ 
τους απόσταση σε ωφέλιμο χώρο που 
υποδιαιρείται σε πολλά δωμάτια. Κάθε 
δωμάτιο είχε συγκεκριμένη χρήση και 
τα πλείστα φαίνεται να φιλοξενούσαν 
εξειδικευμένους χώρους παραγωγής και 
αποθήκευσης προϊόντων. Στα δάπεδα 
παραμένουν εγκατεστημένα πιθάρια και 
υπάρχει μεγάλος αριθμός θραυσμάτων 
από αμφορείς. 

 Στο ανατολικό τμήμα του συμπλέγ-
ματος άρχισε να ανασκάπτεται εγκα-
τάσταση ελαιοτριβείου. Μέχρι στιγμής 

αποκαλύφθηκαν δυο μυλόπετρες και 
συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός από 
κουκούτσια ελιάς. Δεύτερη εγκατάστα-
ση, η ανασκαφή της οποίας επίσης δεν 

έχει ολοκληρωθεί, αποτελείται από 
λίθινο λαξευτό λουτήρα τοποθετημένο 
σε στενό διάζωμα ανάμεσα σε λίθινους 
αγωγούς. Σε άλλο σημείο, η αυξημένη 
συγκέντρωση σκωρίας υποδηλώνει 
μεταλλουργική δραστηριότητα. 

Η ταυτοποίηση των αμφορέων 
έγινε από την Κύπρια Καθηγήτρια του 
Πανεπιστημίου της Rennes στη Γαλλία, 
Αντιγόνη Μαραγκού, η οποία συμμετέχει 
από φέτος στο πρόγραμμα Παλαιπάφου. 
Οι αρχαιότεροι αμφορείς, που συνδέο-
νται χρονολογικά και με την ανέγερση 
του συμπλέγματος, ανήκουν στον 6ο 
αιώνα π.Χ.  

Όπως και οι υπόλοιπες δυναστείες 
των Κυπριακών βασιλείων, έτσι και 
η Παφιακή καταλύθηκε στα τέλη του 

4ου αιώνα από τον Πτολεμαίο Σωτήρα. 
Όμως, η  συγκέντρωση σημαντικού 
αριθμού εισηγμένων αμφορέων της 
Ελληνιστικής περιόδου από την Κνίδο, 

τη Ρόδο, την Κω και τη 
Χίο δείχνει ότι η χρήση 
των αποθηκευτικών και 
βιομηχανικών εγκατα-
στάσεων της ακρόπολης 
συνεχίστηκε μέχρι και το 
τέλος του 2ου αιώνα π.Χ.

 Ο εντοπισμός άγνω-
στων ως σήμερα 
μνημείων της Αρχαίας 
Πάφου είναι αποτέλεσμα 
της εφαρμογής σύγχρο-
νων μεθόδων ανάλυσης 
του αρχαιολογικού 
τοπίου και στοχεύει στον 
προσδιορισμό του αστι-
κού ιστού της αρχαίας 
πολιτείας της Πάφου. Η 
ερευνητική ομάδα της 
Καθηγήτριας Μαρίας 
Ιακώβου αποτελείται από 
νέους μεταδιδακτορικούς 
ερευνητές του Πανεπι-
στημίου Κύπρου και του 
ΤΕΠΑΚ. Οι περισσότεροι 
από αυτούς ξεκίνησαν να 
μετέχουν στο πρόγραμμα 
πριν από δέκα χρόνια ως 
προπτυχιακοί φοιτητές 
και σήμερα καλύπτουν 
με τις ειδικότητές τους 
ένα μεγάλο φάσμα από 

τις εξειδικευμένες αναλύσεις που απαιτεί 
η αρχαιολογία του τοπίου. Συγχρόνως, 
στη διάρκεια των ανασκαφών εκπαιδεύ-
ουν νέους προπτυχιακούς φοιτητές του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στις 
μεθόδους ανασκαφής και καταγραφής 
δεδομένων.

Η ανασκαφή και μελέτη του ανακτορι-
κού συγκροτήματος της Αρχαίας Πάφου 
με σύγχρονες μεθόδους είναι καθοριστι-
κής σημασίας για την Κυπριακή Αρχαι-
ολογία, ιδιαίτερα σήμερα που άλλα δυο 
ανακτορικά συμπλέγματα – της Αμα-
θούντας και του Ιδαλίου – βρίσκονται 
υπό μελέτη. Η συγκριτική ανάλυση των 
τριών θα αποτελέσει τη βάση για την 
ερμηνεία της πολιτικής οικονομίας των 
κυπριακών πόλεων-βασιλείων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΠΑΦΟ 
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
παρουσίασε το πρώτο του παιδικό 

εικονογραφημένο βιβλίο!

Αν θέλετε πραγματικά να μάθετε πώς θα είναι 
ο κόσμος του αύριο, δεν αρκεί να διαβάσετε 
ένα προεκλογικό πρόγραμμα ή ένα δημοσιο-
γραφικό άρθρο. Επισκεφθείτε ένα ερευνητικό 
εργαστήριο, ένα Ινστιτούτο Σκέψης, εκεί θα δεί-
τε το μέλλον. Ας βυθιστούν, λοιπόν, τα παιδιά 
μας στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία. 
Μόνο μέσα από τη γνώση μπορεί να αναπτυ-
χθεί και να προοδεύσει η χώρα μας. Με αυτό 
το μήνυμα θέλουμε να μπολιάσουμε τα παιδιά 
μας.

Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης

Έχοντας την πεποίθηση ότι η δια-
δικασία της γνώσης και της εξοικεί-
ωσης με την έρευνα και την επιστή-
μη πρέπει να ξεκινά από τα παιδικά 
χρόνια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
εξέδωσε ένα παιδικό εικονογραφη-
μένο βιβλίο που μιλά για αυτές τις 
«δύσκολες» έννοιες. Όπως δήλωσε 
ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντί-
νος Χριστοφίδης, 

«Θέλουμε να μάθουμε στα 
παιδιά τι είναι η καινοτομία.» 

Γιατί ακριβώς η αντίληψη αυτής 
της έννοιας παρακινεί τη δημιουρ-
γικότητα. Και η δημιουργικότητα 
σε μια σύγχρονη κοινωνία είναι το 
κλειδί της ανάπτυξης.

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου οι πα-
ρευρισκόμενοι στο Κέντρο Κοινωνι-
κών Δραστηριοτήτων στην Πανεπι-

στημιούπολη είχαν την ευκαιρία να 
ακούσουν από τον συγγραφέα, κ. 
Δημήτρη Μπασλάμ, αποσπάσματα 
από το βιβλίο και να συνομιλήσουν 
μαζί του. Την παρουσίαση προλόγι-
σαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης, και ο Υπουργός Παι-
δείας, Δρ. Κώστας Καδής. Το βιβλίο 
παρουσίασε η Αναπληρώτρια Κα-
θηγήτρια στο Τμήμα Βυζαντινών και 
Νεοελληνικών Σπουδών Σταυρού-
λα Κωνσταντίνου.

Μετά την παρουσίαση, ακολούθη-
σαν δημιουργικές δραστηριότητες 
για τα παιδιά υπό την καλλιτεχνική 
επιμέλεια της θεατρολόγου κ. Μα-
ρίας Λαζαρίδου αλλά και αλληλεπι-
δραστικές δραστηριότητες επιστη-
μών από Ειδικούς Επιστήμονες του 
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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Θέλουμε να μάθουμε στα παιδιά 
τι είναι η καινοτομία.

Στις 14 Οκτωβρίου παρουσιάστη-
κε το βιβλίο στο Δημοτικό Σχολείο 
Κ.Α’ της Αθηένου παρουσία του 
κ. Δημήτρη Μπασλάμ, ο οποίος το 
ανάγνωσε στα παιδιά.

Οι μαθητές του σχολείου δεν εί-
χαν απλά ήδη αναγνώσει το βιβλίο 
του Πανεπιστημίου, αλλά δημιούρ-
γησαν μια ολόκληρη παράσταση 

βασισμένη σε αυτό, με χορευτικές, 
μουσικές και θεατρικές δράσεις. Την 
εκδήλωση παρακολούθησαν περί 
τα 300 παιδιά αλλά και γονείς τους. 

Την ίδια ημέρα το απόγευμα 
πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα βι-
βλιοπαρουσίαση σε συνεργασία με 
τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και 
τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού 

και Νεανικού Βιβλίου.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σκοπεύ-
ει να «ταξιδέψει» το βιβλίο του σε 
πολλά ακόμα σχολεία και βιβλιοθή-
κες της Κύπρου στην προσπάθειά 
του να μάθει στα μικρά παιδιά 
έννοιες όπως είναι η έρευνα και η 
καινοτομία. 

Ο Δημήτρης Μπασλάμ είναι και δηλώνει μουσικός. Ένας 
επαγγελματίας του χώρου που μέσα από την επιθυμία του για 
εξεύρεση άλλων εκφραστικών μέσων οδηγήθηκε στη συγγραφή 
παιδικών και εφηβικών βιβλίων, τη δημιουργία μουσικών πα-
ραστάσεων βασισμένων σε αυτά τα βιβλία αλλά και την έκδοση 
CD με τα κομμάτια των παραστάσεων σε δική του μουσική και 
στίχους και εκτέλεση γνωστών Ελλήνων και Κυπρίων μουσικών, 
όπως είναι οι Γιάννης Χαρούλης, Αργύρης Μπακιρτζής, Σωκρά-
της Μάλαμας, Αλκίνοος Ιωαννίδης και πολλοί άλλοι. Πρόσφατα, 
ασχολήθηκε με τη μεταφορά στο θέατρο του τελευταίου βιβλίου 
του με τίτλο «Τα παπούτσια του Βαρύτονου», σε μια παράσταση 
χοροθεάτρου την οποία σκηνοθέτησε και για την οποία έγραψε τη 
μουσική. 

Έχει γράψει μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο, έχει 
παρουσιάσει την παράσταση βασισμένη στο πρώτο του βιβλίο «Ο 
Γαργαληστής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με μεγάλη επιτυχία 
και έχει βραβευτεί με το κρατικό βραβείο εικονογραφημένου 
παιδικού βιβλίου 2013 για το βιβλίο «Η θυμωμένη μπετονιέρα», 
από το Τμήμα Γραμμάτων, Βιβλίου & Ψηφιακού Περιεχομένου 
της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής της Γενικής 
Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. 

Πληροφορίες: Τομέας Προώθησης και Προβολής, τηλ. 
22894355 ή 6 
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 Χρήσιμη και πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη δόθηκε στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015 
με θέμα τη δυσφήμηση και τις πρόσφατες νομοθετικές 
μεταρρυθμίσεις. Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο 
διακεκριμένος Βρετανός νομικός Desmond Browne QC, ο 
οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο με αφορμή 
την επέτειο των 800 χρόνων από την έκδοση της Magna 
Carta. 

Στην ομιλία του ο διακεκριμένος Άγγλος νομικός, ένας 
από τους πιο επιτυχημένους δικηγόρους σε θέματα 
προστασίας της προσωπικότητας, λιβέλλου και δικαίου 
των μέσων μαζικής επικοινωνίας, παρουσίασε τη γενική 
προβληματική του αγγλικού δικαίου της δυσφήμησης και 
την επίδραση των πρόσφατων νομοθετικών μεταρρυθμί-
σεων του 1996 και 2013. Κατά τη διάλεξη και τη συζήτη-
ση που ακολουθήθηκε τονίστηκε η διαρκής προσπάθεια 
εξισορρόπησης της προστασίας του ιδιωτικού βίου με 

την ελευθερία έκφρασης, όπως αυτή αποτυπώνεται και 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
Σημειώνεται πως το αγγλικό κοινοδίκαιο των αδικοπραξι-
ών, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της δυσφήμησης, 
αποτελεί αφετηρία για το αντίστοιχο της Κύπρου, όπως 
αποτυπώνεται στον περί Αστικών Αδικημάτων Νόμο και 
τη σχετική νομολογία. 

Την εκδήλωση συντόνισε ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Νομικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Νικήτας Χατζημιχαήλ. 
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής Ric 
Todd.

Ο κ. Browne είναι πρώην Πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ από τον Ια-
νουάριο του 2015 είναι Master Treasurer του Gray’s Inn. 
Έγινε πολύ γνωστός από δικαστικές υποθέσεις που αφο-
ρούσαν διάσημες προσωπικότητες (π.χ. Ναόμι Κάμπελ, 
Μάικλ Ντάγκλας κ.ά.)

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ
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Λιζέτα Καλημέρη 
Γιώργος Καζαντζής 
και ο μουσικοσυνθέτης

έπαιξαν για 
το Πανεπιστήμιο

Η ερμηνεύτρια 

Την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 
2015 μέλη της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας και φίλοι 
του Πανεπιστημίου Κύπρου 
παρακολούθησαν μια ποι-
οτική μουσική παράσταση 
για πιάνο και φωνή με τη 
γνωστή Ελληνίδα ερμηνεύ-
τρια Λιζέτα Καλημέρη και 
τον μουσικοσυνθέτη Γιώργο 
Καζαντζή. 

Ο Γιώργος Καζαντζής θεω-
ρείται από τους καλύτερους 
Έλληνες συνθέτες της τελευ-
ταίας 20ετίας. Έχει συνθέσει 
υπέροχες μουσικές για το 
θέατρο, τον κινηματογράφο, 
αλλά και την τηλεόραση, 
ενώ τραγούδια του έχουν 
ερμηνεύσει καταξιωμένοι 
καλλιτέχνες, όπως οι Αλκίνο-
ος Ιωαννίδης, Παντελής Θα-
λασσινός, Ορφέας Περίδης, 
Μελίνα Κανά, Λιζέτα Καλημέ-
ρη, Δημήτρης Ζερβουδάκης, 
Βασίλης Λέκκας, Γεράσιμος 
Ανδρεάτος κ.ά. 

Η ερμηνεύτρια Λιζέτα 
Καλημέρη έχει διαγράψει 
μια σημαντική πορεία στην 
ελληνική μουσική σκηνή 
με εμφανίσεις δίπλα στον 
Μανώλη Ρασούλη, τον Νίκο 
Ξυδάκη, τον Σταύρο Κουγι-
ουμτζή, τον Νίκο Κυπουργό, 
τον Σωκράτη Μάλαμα, τον 
Μανώλη Μητσιά και τη Με-
λίνα Κανά. Με τον μοναδικό 
ερμηνευτικό της τρόπο και 
τη ζεστή χροιά της φωνής 
της, δίνει συναίσθημα σε 
κάθε λέξη που αρθρώνει, 
επικοινωνώντας αβίαστα με 
το εκάστοτε κοινό της. 

Η μουσική παράσταση 
δόθηκε στην πανέμορφη 
μεσαιωνική αίθουσα Κα-
στελιώτισσα στην Παλιά 
Λευκωσία στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του Γραφεί-
ου Αποφοίτων.

Μια μοναδική 
ποιοτική μουσική 
παράσταση στην 

Καστελιώτισσα
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Παρουσίαση 
βιβλίου του

Αναπληρωτή Καθηγητή
Βίκτωρα Ρουδομέτωφ, 
Τμήμα Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών

Ο συγγραφέας εξετάζει τη συγκρό-
τηση του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, 
ενός κλάδου του Χριστιανισμού που 
δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στη διε-
θνή βιβλιογραφία και για τον οποίο 
υφίστανται διεθνώς πολλά αρνητικά 
στερεότυπα. Παρουσιάζει τις περί-
πλοκες σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και 
διαφοροποιήσεις που προήλθαν από 
την επιρροή της κόσμο-ιστορικής 
διαδικασίας της παγκοσμιοποίησης 
στον Χριστιανισμό. Στόχος είναι η 
επέκταση της επιστημονικής γνώσης 
αναφορικά με τη διασύνδεση θρη-
σκείας και παγκοσμιοποίησης καθώς 
και αναφορικά με τη σχέση Ορθό-
δοξου Χριστιανισμού και Θρησκευ-
τικών Σπουδών. Το βιβλίο εξετάζει 
τις διαφορετικές μεταμορφώσεις 
του Ορθόδοξου Χριστιανισμού από 

τον 8ο ως τον 21ο αιώνα. Παρουσι-
άζει τις μορφές συγκρότησης και τη 
νοηματοδότηση της θρησκευτικής 
οργάνωσης σε διαφορετικά ιστορικά 
μορφώματα (Ανατολική Ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία, Ρωσία, Οθωμανική 
αυτοκρατορία κλπ.). Εξετάζονται 
διαφορετικές μορφές οργάνωσης 
(από την ιθαγενοποίηση ως την εθνι-
κοποίηση και την διεθνοποίηση) σε 
διάφορες ιστορικές περιόδους (από 
τον Μεσαίωνα ως τον 21ο αιώνα) και 
χώρες (Κύπρος, Βαλκάνια, Βόρεια 
Αμερική, και μετά-κομμουνιστικές 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης). Το 
βιβλίο χρησιμοποιεί την κόσμο-ιστο-
ρική διαδικασία της παγκοσμιοποί-
ησης ως βασικό αναλυτικό πλαίσιο 
για την κατανόηση της λειτουργίας 
του θρησκευτικού φαινομένου σε 

διαφορετικά πολιτιστικά, ιστορικά και 
κοινωνικά περιβάλλοντα. Η διαδικα-
σία αυτή παράγει πολλαπλά πολιτι-
στικά υβρίδια, τα οποία διαμορφώ-
νουν το πλαίσιο συγκρότησης της 
θεσμικής και πολιτιστικής οργάνω-
σης της θρησκείας σε διαφορετικές 
περιόδους. Στο βιβλίο ο Ορθόδοξος 
Χριστιανισμός χρησιμεύει ως ιστορι-
κό παράδειγμα, το οποίο επιτρέπει τη 
διατύπωση μιας ευρύτερης ερμηνεί-
ας αναφορικά με τη σχέση θρησκείας 
και παγκοσμιοποίησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, 
βλ. https://www.routledge.com/

products/9780415843737  

Εκδόσεις
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Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, εξέφρασε τις θερ-
μές ευχαριστίες της πανεπιστημιακής κοινότητας 
για την πολυδιάστατη προσφορά των τεσσάρων 
αφυπηρετησάντων,

Tο Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησε 
την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015, 
στο πλαίσιο συνεδρίας της Συγκλή-
του, τους αφυπηρετήσαντες, Καθηγη-
τή του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών 
Ανδρέα Παπαπαύλου, Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας Γεώργιο Γεωργή, την 
Ανδρούλλα Κουφαλίδου, Γραφέα 
στο Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και 

Σύγχρονων Γλωσσών και την Ελένη 
Μιχαηλίδου, Βοηθό Γραφείου στην 
Υπηρεσία Πληροφορικών Συστημά-
των, ως ένδειξη αναγνώρισης και 
εκτίμησης για την πολυετή προσφορά 
τους στο έργο του Πανεπιστημίου. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφί-
δης, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες 

της πανεπιστημιακής κοινότητας για 
την πολυδιάστατη προσφορά των 
τεσσάρων αφυπηρετησάντων, η 
οποία, όπως ανέφερε, ήταν αξιοση-
μείωτη και ουσιαστικής σημασίας για 
το έργο και την πορεία του Πανεπι-
στημίου. 

Ένα μεγάλο 
ευχαριστώ
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Εθνικής Βιοτράπεζας στην Κύπρο
Μοναδική ευκαιρία για απόκτηση

Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
εξασφάλισε σημαντική ευρωπαϊκή χρη-
ματοδότηση €460.638 για να υλοποιή-
σει το Έργο «Ανάπτυξη μιας σύγχρονης 
Βιοτράπεζας και Πρόγραμμα Έρευνας 
του Ανθρώπινου Γονιδιώματος των 
Κυπρίων»

 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η 
Κύπρος δύναται να αποκτήσουν Εθνική 
Βιοτράπεζα, αναβαθμίζοντας την 
υφιστάμενη Βιοτράπεζα του Κέντρου 
Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ), με 
στόχο την καταγραφή του γονιδιώματος 
των Κυπρίων σε βάση δεδομένων. Πρό-
σφατα, η ομάδα του Κέντρου Ερευνών 
Μοριακής Ιατρικής εξασφάλισε χρημα-
τοδότηση ύψους €460,638, μέσω του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ορίζοντας 
2020 για την Έρευνα και Καινοτομία 
(H2020-WIDESPREAD-2014-1-FPA 
/ TEAMIΝG), για να υλοποιήσει την 
πρώτη φάση του έργου «Ανάπτυξη μιας 
σύγχρονης Βιοτράπεζας και Πρόγραμμα 
Έρευνας του Ανθρώπινου Γονιδιώματος 
των Κυπρίων» (Biobanking and the 
Cyprus Human Genome Project - CY-
BIOBANK).

Σκοπός της Βιοτράπεζας είναι η 
υποστήριξη και προώθηση της έρευ-
νας στις γενετικές παθήσεις, ώστε να 
επιτευχθούν καλύτερες διαγνώσεις 
έγκαιρα και αποτελεσματικά. Ταυτόχρο-
να, οι ευκολίες και τα εργαλεία που θα 
διαθέτει θα επιτρέψουν την εκπόνηση 
ερευνών σε συνεργασία με άλλους 
ερευνητές στην Κύπρο και στο εξωτε-
ρικό, με σκοπό την ανακάλυψη νέων 
φαρμάκων και θεραπειών για καρδιο-
πάθειες, καρκίνους, διαβήτη και άλλες 
ασθένειες της σύγχρονης εποχής. Στα 
προηγούμενα χρόνια η Βιοτράπεζα και 

οι έρευνες του ΚΕΜΙ βοήθησαν στην 
αποφυγή της πρόωρης έκπτωσης της 
νεφρικής λειτουργίας σε περιπτώσεις 
κληρονομικών νεφροπαθειών, εξυπη-
ρετώντας τους γιατρούς του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα και εξοικονομώντας 
πόρους για το κράτος. Στο πλαίσιο προ-
ηγούμενου ερευνητικού προγράμματος 
έχουν ήδη αρχειοθετηθεί πέραν των 
3.000 δειγμάτων και πέραν των 200 
οικογενειών από Κύπρο και Ελλάδα με 
κληρονομικές νεφροπάθειες. Ο συνεχής 
εμπλουτισμός της Βιοτράπεζας θα 
αποτελέσει μοναδικό εθνικό πλούτο για 
μελλοντικές έρευνες, ενισχύοντας τη 
διεθνή παρουσία της χώρας μας στον 
παγκόσμιο ερευνητικό χάρτη.

Το ευρωπαϊκό έργο θα υλοποιηθεί σε 
δύο φάσεις. Το πιο σημαντικό παραδο-
τέο της 1ης φάσης του έργου (διάρκειας 
12 μηνών) είναι η προετοιμασία ενός 
Επιχειρηματικού Σχεδίου, όπου θα 
παρουσιαστούν οι φιλόδοξοι στόχοι για 
υψηλών προδιαγραφών έρευνα στην 
Κύπρο και οι οποίοι θα εφαρμοστούν 
εάν εγκριθεί το έργο για χρηματοδότη-
ση μέσω της 2ης φάσης (διάρκειας 5-7 
ετών).

Η κλινική και γενετική διερεύνηση 
των ασθενειών που εκδηλώνονται στον 
κυπριακό πληθυσμό καθώς και η ένταξη 
του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας 
(eHealth) αποτελούν προτεραιότητα 
της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτή η 
στρατηγική μπορεί να εξυπηρετηθεί 
καλύτερα, δημιουργώντας ένα Κέντρο 
Αριστείας με δύο κύριους πυλώνες: α) 
μία σύγχρονη Βιοτράπεζα που θα εστι-
άζεται στα γενετικά νοσήματα, τόσο στα 
σπάνια κληρονομικά όσο και στα συχνά 
πολυπαραγοντικά και β) ένα ερευνητικό 
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Κέντρο Αριστείας που θα αποτελέσει την 
υποδομή όπου θα αναπτυχθεί το «Πρόγραμ-
μα Έρευνας του Ανθρώπινου Γονιδιώματος 
των Κυπρίων». Παραδείγματα μονογονιδια-
κών ασθενειών είναι η πολυκυστική νόσος 
των νεφρών, η θαλασσαιμία, η κυστική 
ίνωση, η μυϊκή δυστροφία και η οικογενής 
αιματουρία. Παραδείγματα πολυπαραγο-
ντικών νοσημάτων είναι η χρόνια νεφρική 
νόσος, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρ-
κίνος και ο διαβήτης. Η ομάδα του Κέντρου 
Ερευνών Μοριακής Ιατρικής, σε συνεργασία 
με τον Δρα Άλκη Πιερίδη και όλους τους 
νεφρολόγους της Κύπρου, έχει ανακοινώσει 
σημαντικά επιτεύγματα με παγκόσμια εμβέ-
λεια προς όφελος των νεφροπαθών κατά τα 
προηγούμενα σχεδόν 25 έτη.

Οι Bιοτράπεζες αποτελούν οργανωμένες 
συλλογές βιολογικών δειγμάτων (ολικού αί-
ματος, DNA/RNA, πλάσματος, ορού, ούρων, 
ιστών) που συνοδεύονται από λεπτομερή 
δημογραφικά και κλινικά στοιχεία, ώστε να 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ομάδες 
ερευνητών για παραγωγή νέας γνώσης προς 
όφελος των ασθενών και της κοινωνίας 
γενικότερα. Η Κύπρος ήταν η τελευταία 
χώρα που δημιούργησε Bιοτράπεζα, όταν 

πριν από 4 χρόνια το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
εξασφάλισε ανταγωνιστική χρηματοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, 
μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. 
Επικεφαλής του έργου είναι ο Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Δέλτας.

Στην παρούσα φάση προτείνεται η ανα-
βάθμιση της υπάρχουσας υποδομής του 
ΚΕΜΙ και η μετατροπή του σε Κέντρο Αρι-
στείας. Συνοδοιπόροι στην προσπάθεια αυτή 
είναι οι Ευρωπαίοι εταίροι που συντονίζουν 
ανάλογα προγράμματα σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Graz 
στην Αυστρία και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Κοινοπραξίας Υποδομών για Βιοτράπεζες 
και Βιομοριακές Συλλογές (BBMRI-ERIC), με 
συντονιστές τους Καθηγητές Kurt Zatloukal 
και Jan-Eric Litton. Στην Κύπρο, συνεργά-
της στο έργο είναι ο αναπτυξιακός οργανι-
σμόςTAΛΩΣ, τον οποίο διευθύνει ο Δρ Αλέ-
ξανδρος Μιχαηλίδης, ενώ στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου συνεισφέρουν κατά την 1η Φάση οι 
Καθηγητές Χρίστος Σχίζας και Κωνσταντίνος 
Παττίχης, ειδικοί σε θέματα Ηλεκτρονικής 
Υγείας (eHealth).
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ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΗ Η 3Η ΕΤΗΣΙΑ 

ΔΙΑΛΕΞΗ «ΥΠΕΡΙΩΝ»
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Κατάμεστη ήταν η αί-
θουσα διαλέξεων κατά 
την παρουσίαση του κ. 
Jean-Luc Karnik, Προέ-
δρου και Διευθύνοντος 
Συμβούλου της IFP 
Training. Η επίσκεψη 
του κ. Karnik στην Κύ-
προ πραγματοποιήθη-
κε στο πλαίσιο της 3ης 
Ετήσιας Διάλεξης «Υπε-
ρίων», που έλαβε χώρα 
την Τρίτη, 29 Σεπτεμ-
βρίου 2015.

την παρουσίασή του με θέμα Developing a 
petroleum industry in Cyprus: lessons 
learned from previous experiences o 
ομιλητής παρουσίασε το ενεργειακό εμπο-
ρικό ισοζύγιο και τις εξελίξεις με την αναπά-

ντεχη μείωση της τιμής του πετρελαίου. Ανέλυσε, μετα-
ξύ άλλων, τη διαμόρφωση της αγοράς και της ζήτησης 
του φυσικού αερίου σε Βόρειο Αμερική, Ευρώπη και 
Ασία και το πιθανό σενάριο του «μαύρου κύκνου», με 
την αύξηση της ζήτησης, πριν την κορύφωση παρα-
γωγής πετρελαίου (peak oil), με την αξιοποίηση του 
σχιστολιθικού αερίου από μικρούς παίκτες διεθνώς, με 
τον ανταγωνισμό των παραγωγών και τη μείωση των 
δημοσιονομικών όρων για την προσέλκυση επενδύσε-
ων. Το δεύτερο μέρος της παρουσίασης του κ. Jean-
Luc Karnik εξέτασε τι χρειάζεται μια χώρα για να ανα-
πτύξει βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου και 
τι μπορούμε να μάθουμε από προηγούμενες εμπειρίες. 
Εστίασε στην εξόρυξη φυσικού αερίου στην επαρχία 
Groningen και το φαινόμενο της Ολλανδικής Ασθένειας 

(Dutch Disease), στην κατάρα του φυσικού αερίου και 
στο επιτυχές Νορβηγικό μοντέλο. Κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης ο ομιλητής είπε χαρακτηριστικά, 

«εάν το φυσικό αέριο θα είναι κατάρα ή ευλογία, 
εξαρτάται από εσάς.»
Στο τέλος παρουσίασε τη γαλλική βιομηχανία πετρελαί-
ου και φυσικού αερίου. 
«Αναλυτικά η παρουσίαση του ομιλητή βρίσκεται 
διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο.»

Τη συζήτηση συντόνισε ο Αντιπρόεδρος της «Υπερίων», 
κ. Σταύρος Σπανός.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφί-
δης, και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Hyperion Systems Engineering, Δρ Συμεών Κασσιανί-
δης, o οποίος παρουσίασε και τον ομιλητή. 

   «Οι υδρογονάνθρακες και οι γεωπολιτικές εξελίξεις 
δίνουν στο νησί μας μια σημαντική ευκαιρία. Είναι λοιπόν 
επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογής, από ικα-
νούς και ταλαντούχους ανθρώπους, ενός προληπτικού 
και διορατικού σχεδίου που θα αποκωδικοποιεί σωστά 
τις εξελίξεις. Ενός σχεδίου που θα έχει στο επίκεντρο 
όχι τον ευκαιριακό και «βιαστικό» πλουτισμό, αλλά το 
συλλογικό κοινό καλό, την ανάπτυξη και την πρόοδο 
της κοινωνίας, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον 
άνθρωπο,» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρύτανης, ανα-
φερόμενος στην αξία της σωστής πληροφόρησης μέσω 
εκδηλώσεων, όπως η 3η ετήσια διάλεξη «Υπερίων».

Κατά την εκδήλωση, στο πλαίσιο της 
συνολικής προσφοράς της εταιρείας 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, επιδόθηκαν 
επίσης τα δύο ετήσια χρηματικά βρα-
βεία αριστείας «Υπερίων», €500 ευρώ 

έκαστο, σε δύο αριστεύσαντες φοιτητές 
της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμέ-
νων Επιστημών και της Πολυτεχνικής 
Σχολής, που φοιτούν σε τομείς που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες της 
«Υπερίων». Βραβεύτηκαν οι Γεώργιος 
Αβραάμ, φοιτητής του Τμήματος Μα-
θηματικών και Στατιστικής, και Λούκας 
Χαραλάμπους, φοιτητής του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος.
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ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΕΝΑ 

ΝΕΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΙ 
ΠΙΘΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΤΟΧΟ 
ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Η ανακάλυψη ενός νέου γονιδιακού στόχου δίνει 
ελπίδες για την κατασκευή πιο αποτελεσματικών φαρμά-
κων για την πρόληψη και θεραπεία της μετάστασης του 
καρκίνου του μαστού. 

Η έρευνα έγινε στο εργαστήριο Βιολογίας Καρ-
κίνου και Χημειοπροφύλαξης (Cancer Biology and 
Chemoprevention Laboratory, CBC) του Τμήματος 
Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου σε 
συνεργασία με το Boston University School of Medicine 
(BUSM) και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Breast Cancer 
Research (Breast Cancer Research 2015, 17:98, 
doi:10.1186/s13058-015-0607-y).

Ο καρκίνος του μαστού περιλαμβάνει διάφορους 
υπο-τύπους που χαρακτηρίζονται από διαφορετική 
μοριακή αιτιολογία και παρουσία διαφορετικών πρω-
τεϊνών-δεικτών. Για παράδειγμα, οι καρκίνοι που είναι 
θετικοί για την παρουσία των υποδοχέων οιστρογόνων 
και προγεστερόνης (ER+/PR+) ή του υποδοχέα HER2/
Neu, μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο εύκολα με υπάρ-
χοντα στοχευμένα φάρμακα, όπως το «Τamoxifen» και το 
«Herceptin» αντίστοιχα. Αντίθετα, ο καρκίνος του μαστού 
«βασικού» τύπου (basal-like breast cancer - BLBC), είναι 
μια από τις πιο επιθετικές μορφές της νόσου. Χαρακτη-
ρίζεται και ως «τριπλά-αρνητική» (ER-/PR-/Her2-), που 
σημαίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στα περισσότερα συμ-
βατικά φάρμακα που είναι σήμερα διαθέσιμα. Η μορφή 

BLBC έχει περισσότερες πιθανότητες να κάνει μετάσταση, 
δηλαδή να διαδοθεί σε διαφορετικά σημεία του σώματος, 
πιο γρήγορα στην εξέλιξή της και σχετίζεται με κακή πρό-
γνωση. Γυναίκες κάτω των 40 ετών έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να αναπτύξουν αυτόν τον τύπο καρκίνου, 
όμως μέχρι στιγμής υπάρχουν περιορισμένες επιλογές 
για αντιμετώπισή του, ιδιαίτερα αφού έχει κάνει μετάστα-
ση σε άλλα όργανα. 

Η ανάπτυξη φαρμάκων ενάντια στη μορφή BLBC έχει 
παρεμποδιστεί, διότι οι λόγοι για τους οποίους αυτή η 
μορφή καρκίνου είναι τόσο διεισδυτική και επιθετική 
παραμένουν άγνωστοι. Αυτή η μορφή καρκίνου μπορεί 
να επεκταθεί στους πνεύμονες και σε άλλους ιστούς πιο 
εύκολα από άλλες μορφές της νόσου. Ερευνητές από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου υπό την επιστημονική καθοδήγηση 
του καθηγητή Ανδρέα Κωνσταντίνου και σε συνεργα-
σία με το BUSM σύγκριναν τους δείκτες στην επιφάνεια 
των καρκινικών κυττάρων με το προφίλ της γενετικής 
έκφρασης όγκων μαστού και βρήκαν ότι ο υποδοχέας α2 
της ιντερλευκίνης 13 (IL13R alpha2) υπήρχε σε υψη-
λά επίπεδα σε μεταστατική ή προχωρημένη μορφή της 
BLBC. Χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων, οι ερευνητές 
μπόρεσαν επίσης να προβλέψουν την πιθανότητα της επι-
βίωσης των ασθενών βάσει των επίπεδων έκφρασης του 
γονιδίου IL13RA2 στα καρκινικά κύτταρα. Η ερευνητική 
ομάδα επίσης ανακάλυψε ότι ένας υπο-τύπος της BLBC 
μορφής, που είχε την τάση να μεταδίδεται πιο γρήγορα 
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στους πνεύμονες, είχε ψηλά επίπεδα IL13RA2.

Όταν οι ερευνητές μείωσαν τα επίπεδα της IL13RA2 
πρωτεΐνης στα καρκινικά κύτταρα, βρήκαν ότι καθυστερεί 
η ανάπτυξη των όγκων στα ζώα. Επιπλέον, τα ζώα (ποντί-
κια) που δέχτηκαν τα τροποποιημένα κύτταρα είχαν μικρές 
ή καθόλου μεταστάσεις στους πνεύμονες, γεγονός που 
δείχνει ότι η IL13RA2 πρωτεΐνη εμπλέκεται στην ανάπτυξη 
και εξάπλωση του καρκίνου. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι δυνατότητες αυτής της 
ανακάλυψης δεν περιορίζονται στον καρκίνο του μαστού. 
Άλλοι θανατηφόροι καρκίνοι, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών του εγκεφάλου, παγκρέατος, ωοθηκών και παχέος 
εντέρου, παρουσιάζουν επίσης υψηλά επίπεδα της πρωτεΐ-
νης IL13RA2. «Οι περαιτέρω μελέτες αυτoύ του καρκινικού 
«βιοδείκτη» θα είναι μεγάλης σημασίας για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο που φέρουν 
αυτή τη μοριακή ανωμαλία», πρόσθεσε ο Δρ Παπαγε-
ώργης. Αν και αυτή η ανακάλυψη είναι ελπιδοφόρα για 
κάποιους ασθενείς, απαιτείται περισσότερη έρευνα για να 
καταλάβουμε τον ρόλο του υποδοχέα IL13RA2 και άλλων 
μορίων στον καρκίνο του μαστού και να βοηθηθούμε στη 
διάγνωση, πρόγνωση και εν τέλει στη θεραπεία της νόσου.

Η ανακάλυψη έγινε στο εργαστήριο Βιολογίας Καρ-
κίνου και Χημειοπροφύλαξης (Cancer Biology and 
Chemoprevention, CBC) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η 
έρευνα στο εργαστήριο CBC εστιάζεται στην ανακάλυψη 
νέων χημειοθεραπευτικών και προληπτικών φαρμάκων 
ενάντια σε διάφορους τύπους καρκίνου. Ο επιβλέπων 
ερευνητής της παρούσας εργασίας, Δρ Ανδρέας Κωνστα-
ντίνου, είναι καθηγητής Μοριακής Βιολογίας και ιδρυτικό 
μέλος του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Κύπρου. Ο κύριος ερευνητής, Δρ Πάνος Παπα-
γεώργης, ήταν Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου και εργάστηκε για τρία χρόνια υπό την 
επίβλεψη του Δρος Κωνσταντίνου για τη διεξαγωγή της εν 
λόγω έρευνας. Ο Δρ Παπαγεώργης σήμερα εργάζεται ως 
Επίκουρος Καθηγητής στο πρόγραμμα Βιολογικών Επιστη-
μών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης από 
το εργαστήριο CBC συμμετείχε στη διεξαγωγή της παρού-
σας έρευνας η μεταδιδακτορική ερευνήτρια Δρ Χριστιάνα 
Νεοφύτου. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας Κύπρου (ΔΙΔΑΚΤΩΡ 0609/24) μέσω 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι 
οργανισμοί Susan G. Komen for the Cure Foundation και 
το National Institute of Health, συμμετείχαν επίσης στη 
χρηματοδότηση. 

Ο Δρ Κωνσταντίνου τόνισε ότι «η εν λόγω ανακάλυ-
ψη ίσως στο μέλλον θα μεταφραστεί σε στοχευόμενη 
φαρμακευτική αγωγή που θα δώσει ελπίδες επιβίωσης 
σε εκατομμύρια γυναίκες που αντιμετωπίζουν αυτή τη 
δύσκολη μορφή καρκίνου». Είπε επίσης ότι «η έρευνα η 
οποία διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει παγκόσμια 
απήχηση και η χρηματοδότηση της έρευνας στον τόπο μας 
αργά η γρήγορα αποδίδει καρπούς».
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Το βραβείο θα απονέμεται κάθε δύο χρόνια με απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου απένειμε για πρώτη φορά το Βρα-
βείο Ερευνητικής Αριστείας στον Καθηγητή Μάριο Πολυκάρπου, 
αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο την πολύτιμη συνεισφορά 
του στην έρευνα και την καινοτομία.  

Το «ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» αποτελεί έναν νέο 
σημαντικό θεσμό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα απονέμε-
ται, με απόφαση της Συγκλήτου, σε έναν ερευνητή (μέλος του 
Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού) κάθε δύο χρόνια. Κρι-
τήριο για την επιλογή του υποψηφίου αποτελεί η ποιότητα του 
ερευνητικού του έργου, που αφορά στα τελευταία τουλάχιστον 
5 (πέντε) χρόνια (π.χ. δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 
συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και άλλες δρα-
στηριότητες διεθνούς αναγνώρισης του συνολικού ερευνητικού 
έργου τους). 

Ο κ. Πολυκάρπου είναι Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου «Κοίος», το οποίο στα έξι 
χρόνια λειτουργίας του έχει προσελκύσει πέραν των 50 ερευνη-
τικών προγραμμάτων και πέραν των 10 εκατ. ευρώ από ευρω-
παϊκά κονδύλια. Το «Κοίος» αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό 
κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου με περισσότερους από 80 
ερευνητές, οι οποίοι εργοδοτούνται από ερευνητικά κονδύλια. 
Σημειώνεται ότι το «Κοίος», υπό την καθοδήγηση του Δρα Πολυ-
κάρπου, έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση κατά την πρώτη φάση 
(ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου) του ευρωπαϊκού εργαλείου 
Teaming, το οποίο αφορά στο σχεδιασμό και λειτουργία Ερευ-
νητικών Κέντρων Αριστείας. 

O κ. Πολυκάρπου, μέχρι σήμερα, έχει κατοχυρώσει 6 πατέ-
ντες στην αυτοματοποίηση συσκευών υγείας και σε συνεργασία 
με άλλους ερευνητές έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 270 
άρθρα σε διεθνή περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων σε 
θέματα τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών και στην 
εφαρμογή τους σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα 
διανομής νερού, έξυπνα κτήρια, δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, ρομποτική και στις μεταφορές. Στην εικοσαετή ακαδημα-
ϊκή του καριέρα έχει εξασφαλίσει εξωτερικές χρηματοδοτήσεις 

πέραν των 20 εκατ. ευρώ από πλειάδα οργανισμών στις Η.Π.Α., 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 'Ιδρυμα Προώθησης 'Eρευνας 
(ΙΠΕ). Μεγαλύτερο όμως επιστέγασμα της ερευνητικής αριστείας 
του αποτελεί η ερευνητική χορηγία ERC Advanced Grant, που 
είναι η πιο υψηλή διάκριση στον τομέα ευρωπαϊκών χορηγιών 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας Grant. Σύμφωνα με την 
ιστοσελίδα του προγράμματος (http://erc.europa.eu/advanced-
grants), κύριος στόχος των χορηγιών αυτών είναι η ενθάρ-
ρυνση της επιστημονικής αριστείας στους καλύτερους και πιο 
δημιουργικούς ερευνητές της Ευρώπης. To 2006 είχε εκλεγεί 
IΕΕE Fellow και στα έτη 2012 -2013 ανέλαβε την Προεδρία 
του Διεθνούς Οργανισμού Υπολογιστικής Νοημοσύνης (IEEE 
Computational Intelligence Society). Ήταν μόλις η δεύτερη 
φορά στην ιστορία του Οργανισμού Υπολογιστικής Νοημοσύνης 
που ο νεοεκλεγείς Πρόεδρός του προερχόταν από χώρα εκτός 
Βορείου Αμερικής. To 2014 ο Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου 
μαζί με τους συν-συγγραφείς έλαβε το βραβείο του καλύτερου 
ερευνητικού άρθρου του διακεκριμένου επιστημονικού περιο-
δικού «Building and Environment» (Elsevier). Ο Καθ. Μάριος 
Πολυκάρπου έχει περισσότερες από 10.000 αναφορές στο 
ερευνητικό του έργο σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Google 
Scholar.

Όπως ανέφερε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο 
συνάδελφος, Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου αποτελεί πα-
ράδειγμα προς μίμηση για τους νέους επιστήμονες, καθώς η 
πρωτοτυπία της έρευνάς του και η αριστεία του αναγνωρίζονται 
και προβάλλονται διεθνώς. Ο Καθηγητής Πολυκάρπου, τόνισε, 
προσθέτει υπεραξία στο Ίδρυμά μας και στην Κύπρο εν γένει, 
ενώ ανοίγει με το έργο του νέους δρόμους για τους νέους μας. 
Παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί, επίσης, κατέληξε ο Πρύ-
τανης, το ερευνητικό Κέντρο «Κοίος», το οποίο αναπτύσσεται 
ραγδαία όσον αφορά την τεχνολογική ανάπτυξη σε τομείς αιχ-
μής, την προσέλκυση ευρωπαϊκών ερευνητικών κονδυλίων, την 
εργοδότηση νέων επιστημόνων και την ανάπτυξη της επιχειρη-
ματικότητας και νέων καινοτόμων προϊόντων.
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Θεατρική παράσταση Πανεπιστημιακού νηπιαγωγείου

Καλώς ήρθατε 
στο Θυμοχώρι

Φωτογραφίες
της παράστασης

Το Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστο-
φόρου» και ο Βρεφοκομικός Σταθμός 
του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγμα-
τοποίησαν την Κυριακή, 28 Ιουνίου 
2015 την τελική καλοκαιρινή εκδήλω-
σή τους με θέμα «Καλώς ήρθατε στο 
Θυμοχώρι». Η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του 
Πανεπιστήμιου Κύπρου. Την εκδήλωση 
παρακολούθησε πλήθος γονέων, εκ-
παιδευτικών, κατοίκων της κοινότητας 
Αγλαντζιάς, μελών του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου καθώς και του Επιστη-
μονικού Συμβουλίου του σχολείου. 

Στον σύντομο χαιρετισμό της η διευ-
θύνουσα του σχολείου κ. Νάσια Χαρα-
λάμπους τόνισε τη σημασία του παι-
δοκεντρικού στοιχείου σε όλους τους 
τομείς οργάνωσης και λειτουργίας του 
σχολείου και ευχαρίστησε θερμά γονείς, 
συναδέλφους και ακαδημαϊκή κοινότητα 
για την αγαστή τους συνεργασία. Στη 
συνέχεια προβλήθηκε βίντεο, το οποίο 

παρουσίαζε τις κυριότερες εκδη-
λώσεις και δραστηριότητες του 
σχολείου κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς 2014-2015. 

Η θεατρική παράσταση «Κα-
λώς ήρθατε στο Θυμοχώρι» 
ήταν εξ ολοκλήρου αφιερωμένη 
στην κυπριακή κουλτούρα και 
παράδοση, μιας και αυτό ήταν το 
θέμα του έργου στο οποίο εργά-
ζονταν τα παιδιά του Νηπιαγω-
γείου και της Προδημοτικής. Το 
σενάριο γράφτηκε από τα παιδιά 
της Προδημοτικής. Τα τραγούδια 
της παράστασης ηχογραφήθηκαν 
σε στούντιο από τα παιδιά και τις 
νηπιαγωγούς του σχολείου. Το 
κάθε παιδί επέλεξε τον ρόλο που 
ήθελε να έχει στην παράσταση 
και στη συνέχεια δημιούργησε τα 
αντικείμενα και τα «κοστούμια» 
τα οποία θα χρειαζόταν. 

Η ιστορία της θεατρικής πα-
ράστασης διαδραματίστηκε στο 

χωριό του Θυμοχωρίου, όπου 
δυο διαφορετικές κοινότητες, 
το «Πάνω Θυμοχώρι» και το 
«Κάτω Θυμοχώρι», είχαν έντο-
νη αντιπαλότητα, λόγω του ότι 
και οι δύο κοινότητες παρήγαν 
τα ίδια προϊόντα (κρασί, λάδι, 
ψωμί). Η «έχθρα» και η «ζήλεια» 
ανάμεσά τους φουντώνουν, όταν 
η Βασίλισσα της Κύπρου ανακοι-
νώνει ότι κηρύσσει διαγωνισμό 
για την ανάδειξη του καλύτερου 
λαδιού, κρασιού και ψωμιού, τα 
οποία θα χρησιμοποιήσει για να 
κεράσει τους καλεσμένους της 
στο πάρτι που διοργανώνει. Εν 
τω μεταξύ τα μικρά παιδιά του 
χωριού που πηγαίνουν στο ίδιο 
σχολείο και είναι φίλοι μετα-
ξύ τους βλέπουν τι επικρατεί 
ανάμεσα στους ενήλικες γονείς 
τους και θέλουν να σταματήσει η 
κατάσταση αυτή. 
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