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Σε νέα μεγάλη δωρεά, κομβικής ση-
μασίας για την αναπτυξιακή πορεία του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, ύψους 6 εκατ. 
ευρώ, προχώρησε το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέ-
ντη, με σκοπό την ανέγερση του κτηρίου 
του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών 
στην Πανεπιστημιούπολη. 

Η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας 
Δωρεάς πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 
18 Φεβρουαρίου 2016 και τη συμφωνία 
υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντί-
νος Χριστοφίδης, και ο Πρόεδρος του 
Iδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, κ. Αναστάσιος 
Π. Λεβέντης, με μάρτυρες τον Υπουργό 
Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη και τον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστη-
μίου κ. Μάνθο Μαυρομμάτη. 

Το κτήριο θα φέρει την ονομασία «Κτή-
ριο του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών 
“Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη”». Η πλατεία 
μεταξύ του κτηρίου και των Χώρων Διδα-
σκαλίας ΧΩΔ 03 θα φέρει την ονομασία 
«Πέτρα», παραπέμποντας στον τόπο κατα-
γωγής του δωρητή, εκφράζοντας έτσι την 
ευγνωμοσύνη των μελών της πανεπιστη-
μιακής κοινότητας προς την οικογένεια 
Λεβέντη. Επιπλέον, αίθουσα του κτηρίου 
θα φέρει την ονομασία «Κωνσταντίνος 
Λεβέντης», εις μνήμην ενός ανθρώπου 
που ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 «Με τη γενναιόδωρη δωρεά του 
Ιδρύματος για την ανέγερση του κτηρίου 
του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών 
καθίσταται δυνατή η αποτελεσματικότερη 
εκπλήρωση των σκοπών του Τμήματος, 
μεταξύ αυτών η εκπαίδευση των φοι-
τητών μας και η ανάπτυξη της έρευνας 
στους τομείς εστίασής του, με στόχο την 
κατανόηση του φυσικού κόσμου, την προ-
στασία του ανθρώπου και του περιβάλ-

λοντος και την ενίσχυση των παγκόσμιων 
προσπαθειών για αειφόρο διαχείριση του 
φυσικού πλούτου», σημείωσε, μεταξύ 
άλλων, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρι-
στοφίδης, 

Ευχαριστώντας το Ίδρυμα που συμπαρί-
σταται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από την 
ίδρυσή του, ο Πρύτανης είπε χαρακτηρι-
στικά: «Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες 
που έχουμε δίπλα μας το Ίδρυμα και την 
οικογένεια Λεβέντη. Το όνομα Λεβέντη 
έχει ταυτιστεί με τη δημιουργία, την αγά-
πη για τον πολιτισμό, το περιβάλλον και 
τον άνθρωπο. Έχει ταυτιστεί με την όμορ-
φη όψη του κόσμου της Κύπρου σήμερα, 
αυτήν της επένδυσης στους νέους, στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο και στην έρευνα, 
αυτήν της προστασίας της ιστορικής μνή-
μης και της βιοποικιλότητας». 

Κατά την αντιφώνησή του ο κ. Αναστά-
σιος Π. Λεβέντης, Πρόεδρος του Ιδρύ-
ματος Α. Γ. Λεβέντη, τόνισε ότι η στενή 
συνεργασία και η υποστήριξη του Ιδρύμα-
τος προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκινά 
με την ίδρυσή του το 1989. Στο σύντομο 
διάστημα της ύπαρξής του, όπως είπε, το 
Πανεπιστήμιο έχει κερδίσει τον σεβασμό 
της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας 
και πλέον χαίρει μεγάλης εκτίμησης σε 
διεθνές επίπεδο, χάρη στην ποιότητα 
του προσωπικού και των φοιτητών του, 
καθώς και λόγω της επέκτασης της ίδιας 
της Πανεπιστημιούπολης. 

Η δωρεά του Ιδρύματος για την ανέγερ-
ση του κτηρίου του Τμήματος Βιολογικών 
Επιστημών συνάδει, τόνισε ο κ. Λεβέντης, 
με την επιθυμία του Ιδρύματος Α. Γ. Λε-
βέντη για ενθάρρυνση της εκπαίδευσης, 
της περιβαλλοντικής αειφορίας και της 
έρευνας στις βιολογικές επιστήμες.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης 

Γεωργιάδης, αφού εξήρε το μέγεθος της 
διαχρονικής προσφοράς του Ιδρύματος, 
τόνισε ότι με τη σημερινή συμφωνία 
δωρεάς καθίσταται εφικτή η ολοκλή-
ρωση του μεγάλου έργου ανάπτυξης 
της Πανεπιστημιούπολης, που αποτελεί, 
όπως σημείωσε, και για την Κυβέρνηση 
κορυφαία προτεραιότητα. «Είναι ουσι-
αστικά μια δωρεά και μια επένδυση του 
Ιδρύματος για τις επερχόμενες γενεές και 
για το μέλλον του τόπου μας», τόνισε ο 
Υπουργός. 

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
κ. Μάνθος Μαυρομμάτης, εξέφρασε την 
ευγνωμοσύνη της πανεπιστημιακής κοι-
νότητας προς το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη για 
την έμπρακτη στήριξη που παρέχει στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αναφέρθηκε δε 
στην πολυσχιδή προσφορά του Ιδρύμα-
τος στους τομείς του πολιτισμού, των 
γραμμάτων και της παιδείας, αλλά και 
στην προστασία και διατήρηση του φυσι-
κού περιβάλλοντος, πράγμα που αναδει-
κνύεται και από τη δωρεά του Ιδρύματος 
για το κτήριο του Τμήματος Βιολογικών 
Επιστημών. Μεριμνά έτσι εμπράκτως για 
την αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου 
με το περιβάλλον και για την προώθη-
ση των ερευνητικών δραστηριοτήτων 
στις βιολογικές επιστήμες, δήλωσε ο κ. 
Μαυρομμάτης, διαβεβαιώνοντας τέλος 
ότι το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου θα 
κάνει ό,τι μπορεί για να φέρει σύντομα σε 
πέρας αυτό το μεγάλο έργο. 

Το κτήριο του Τμήματος Βιολογικών 
Επιστημών παρουσίασε ο αρχιτέκτονας 
του έργου κ. Μιλτιάδης Κατσαρός, ο οποί-
ος εστίασε στις καινοτομίες του κτηρίου.

6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΩΡΕΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠANEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 
ΙΔΡΥΜΑ Α. Γ. ΛΕΒΕΝΤΗ
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 Η Ειδική Εισηγήτρια του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών σε θέματα Πολιτιστι-
κών Δικαιωμάτων, Καθηγήτρια Karima 
Bennoune, παρέστη σε εκδήλωση στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου τη Δευτέρα, 30 
Μαΐου 2016 και μίλησε για τη σημασία 
των πολιτιστικών δικαιωμάτων. Τίτλος 
της ομιλίας της κας Bennoune ήταν «Το 
Διεθνές Δίκαιο στην υπεράσπιση του 
δικαιώματος όλων για συμμετοχή στην 
πολιτιστική ζωή: το έργο της Ειδικής 
Εισηγήτριας του ΟΗΕ στον τομέα των 
πολιτιστικών δικαιωμάτων».

Η κα Bennoune ανέφερε ότι στον πυ-
ρήνα του νομικού καθεστώτος βρίσκεται 
η Σύμβαση της Χάγης και τα δύο Πρω-
τόκολλά της, σημειώνοντας ότι, δυστυ-
χώς, παρά τη σημασία τους δεν υπήρξε 
πλήρης επικύρωση. «Δεν έχουμε δει όλα 
τα κράτη να αναλαμβάνουν αυτές τις 
υποχρεώσεις και αυτό το πρόβλημα είναι 
ιδιαίτερα σοβαρό με το 2ο Πρωτόκολλο, 
το οποίο έχει μόνο 68 συμβαλλόμενα 
μέρη», είπε. Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι 
αυτή δεν είναι η μοναδική δυσκολία, 
αφού, ακόμη και όταν αναλαμβάνουν τις 
υποχρεώσεις αυτές, δεν τις εφαρμόζουν 
πάντα. «Για παράδειγμα», πρόσθεσε, «με 
απογοήτευση έμαθα από επαγγελματίες 
για την πολιτιστική κληρονομία ότι δεν 
έχουν υπάρξει αναφορές για οποιαδήπο-

τε δίωξη σε εθνικό επίπεδο στη βάση της 
Σύμβασης του 1954, παρόλο που, όπως 
δυστυχώς γνωρίζουμε, υπήρξαν πολλές 
περιπτώσεις καταστροφής». Η Ειδική 
Εισηγήτρια του ΟΗΕ εξέφρασε τη θέση 
ότι πρέπει πιο πολλά κράτη να αγκαλιά-
σουν το νομικό υπόβαθρο που υπάρχει 
και να το εφαρμόσουν. «Η συμβολή μου 
είναι να προσπαθήσω να αναπτύξω μια 
προσέγγιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
ό,τι αφορά την πολιτιστική κληρονομία», 
εξήγησε μιλώντας για το έργο της.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο 
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξω-
τερικών, Πρέσβης Αλέξανδρος Ζήνων. 
Αφού εξήρε το έργο της Ειδικής Εισηγή-
τριας του ΟΗΕ για την έκθεσή της ενώπι-
ον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, αναφέρθηκε 
στον ενεργό ρόλο που διαδραμάτισε στην 
υποστήριξη της πρωτοβουλίας την οποία 
ανέλαβε η Κύπρος μαζί με αριθμό άλλων 
χωρών για την προώθηση μιας διαπερι-
φερειακής δήλωσης για την καταστροφή 
της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαί-
σιο του ίδιου Συμβουλίου. Η συμμετοχή 
της στη συζήτηση που διοργανώθηκε 
για παρουσίαση της πρωτοβουλίας ήταν 
αποφασιστική για τη συγκέντρωση πε-
ραιτέρω υποστήριξης και για να γίνει πιο 
γνωστή η δήλωση, η οποία υιοθετήθηκε 

από 146 χώρες, σημείωσε.
 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστο-
φίδης, ο οποίος ανέλαβε χρέη συντονιστή 
της εκδήλωσης, σημείωσε ότι «σε μια 
εποχή όπου μνημεία παγκόσμιας πολι-
τιστικής κληρονομιάς, όπως για παρά-
δειγμα η πόλη της Παλμύρας, βρίσκονται 
υπό τη συνεχή απειλή αφανισμού, είναι 
καίριο να μιλάμε για την αξία και την 
προστασία του πολιτισμού». Ο Πρύτανης 
διερωτήθηκε επίσης για το ποιοι είμαστε 
χωρίς την πολιτιστική μας ταυτότητα, με 
ποιους συνδεόμαστε και πώς κινηθήκαμε 
ως λαός και ως έθνος στην ιστορία μας, 
γιατί διατηρούμε τις παραδόσεις μας και 
πώς βλέπουμε τους λαούς με διαφο-
ρετικές παραδόσεις από τις δικές μας. 
Έθεσε επίσης το ερώτημα: «Μπορούμε 
άραγε να συνυπάρχουμε στις σύγχρονες 
κοινωνίες, χωρίς να μάθουμε να σεβόμα-
στε και να αποδεχόμαστε την πολιτιστική 
ταυτότητα των συνανθρώπων μας»; «Αν 
επιθυμούμε», κατέληξε ο Πρύτανης, «να 
συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως λαοί, ως 
κοινότητες, ως Κύπριοι ή Ευρωπαίοι πο-
λίτες, καλούμαστε να προστατεύσουμε, 
να σεβαστούμε και να φροντίσουμε ό,τι 
μας κάνει αυτό που είμαστε σήμερα». 

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν 
είναι πολυτέλεια
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Εναρκτήρια συνάντηση για υλοποί-
ηση του έργου «TwinPV» (Stimulating 
Scientific Excellence Through Twinning 
in the Quest for Sustainable Energy) 
πραγματοποίησαν πρόσφατα, στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι εταίροι του 
Προγράμματος: η Ερευνητική Μονά-
δα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και δύο διεθνώς 
κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, το 
Αυστριακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (ΑΙΤ) 
και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Δανίας 
(DTU). 

Το πρόγραμμα Twinning στοχεύει 
στην αριστεία μέσα από τη συνεργασία 
με παγκοσμίου φήμης ερευνητικούς 
φορείς της Ευρώπης. Το τριετές έργο 
TwinPV του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020» (Twinning) της Ερευνητικής 
Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ», 
το οποίο εξασφάλισε χρηματοδότηση 

ύψους €1.012.173, στοχεύει όχι μόνο 
στην ενίσχυση της καινοτομίας και της 
έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, αλλά και στην ενίσχυση 
της συνεργασίας με τη βιομηχανία. Αυτό 
επιτυγχάνεται με στοχευμένες ενέργειες 
αδελφοποίησης με τα δύο διεθνώς κορυ-
φαία ερευνητικά ιδρύματα, το Austrian 
Institute of Technology (AIT) και το 
Technical University of Denmark (DTU). 

Συγκεκριμένα, κύριος στόχος θα είναι 
η ενίσχυση της αριστείας και της ικα-
νότητας καινοτομίας στην Ερευνητική 
Μονάδα «ΦΩΣ», κυρίως στον τομέα 
των φωτοβολταϊκών και υποστηρικτι-
κών τεχνολογιών για την ενσωμάτωση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
με το ενοποιημένο έξυπνο δίκτυο. Οι 
δραστηριότητες αδελφοποίησης θα περι-
λαμβάνουν τη μεταφορά και ανταλλαγή 
γνώσης και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 

των τριών οργανισμών με σημαντικά 
οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς. Στόχος είναι μια βιώσιμη σχέση, 
στηριγμένη σε κοινά προγράμματα και 
δράσεις ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
περιεχομένου.

Επιπλέον, η κοινοπραξία των τριών 
ερευνητικών ιδρυμάτων θα προσφέρει 
ισχυρή τεχνογνωσία και στρατηγικές, οι 
οποίες θα διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στη Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική 
και Αραβική Χερσόνησο, όσον αφορά 
στον τομέα των φωτοβολταϊκών επεν-
δύσεων και της ενσωμάτωσής τους στα 
μελλοντικά έξυπνα δίκτυα. Το πρόγραμμα 
θα επιφέρει σημαντικά οφέλη σε όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη, ενισχύοντας την 
έρευνα και την καινοτομία στον τομέα 
της επιστήμης και της τεχνολογίας και 
προάγοντας το ερευνητικό προφίλ του 
εμπλεκόμενου προσωπικού.

ENΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TwinPV,
 ΥΨΟΥΣ € 1.012.173



8

Με 90 επιτυχημένες συμμετοχές, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται 
πρώτο με διαφορά σε όλες τις αναφορές 
αξιολόγησης της συμμετοχής της Κύπρου 
στο ανταγωνιστικό πλαίσιο έρευνας και 
καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Συγκριτικά αναφέρεται ότι οι συμμετοχές 
του Ινστιτούτου Κύπρου ανέρχονται σε 
23 και αυτές του ΤΕΠΑΚ σε 13.

Βάσει των συμπερασμάτων του Ινστι-
τούτου Mirris, οι κυπριακοί φορείς είχαν 
357 συμμετοχές. Το ποσοστό επιτυχίας 
κυμάνθηκε στο 15,6% και η απορρόφη-
ση έφτασε συνολικά τα 63 εκατομμύρια, 
εκ των οποίων τα μισά αξιοποιήθηκαν 
από ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι, επίσης, 

ο μόνος κυπριακός φορέας ο οποίος βρί-
σκεται στον κατάλογο με τις 30 πρώτες 
σε κατάταξη συμμετοχές από τα ιδρύματα 
των 13 νέων κρατών μελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί τον 
μεγαλύτερο κυπριακό οργανισμό εργο-
δότησης νέων ερευνητών, αφού μεγάλο 
ποσοστό ερευνητικής χρηματοδότησης 
αξιοποιείται για την εργοδότησή τους και 
για την ενίσχυση της κυπριακής ερευνη-
τικής υποδομής, κυρίως με εξειδικευμένο 
εξοπλισμό. Σημειώνεται ότι ένας μεγάλος 
όγκος επιστημονικής θεματολογίας, 

που καλύπτεται σε ερευνητικό επίπεδο 
από διάφορα Τμήματα του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, δεν περιλαμβανόταν στις 
δράσεις του 7ου πλαισίου. Εντούτοις, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου παραμένει πρώτο 
με διαφορά στην Κύπρο όσον αφορά στη 
διεκδίκηση ανταγωνιστικής χρηματοδό-
τησης, ενώ κατέχει αξιοσημείωτη θέση 
μεταξύ των νέων κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πηγή: http://www.mirris.eu/
Downloads/MIRRIS_Scoping_Paper_
vs_16.5.14_Part_2.pdf

Σημαντική αναγνώριση για την 
αριστεία του Πανεπιστημίου Κύπρου 
αποτελεί η νέα κατάταξη των βρετανικών 
Times (Times Higher Education World 
University Rankings 2015-16) που 
δημοσιεύθηκε στις 10 Μαρτίου 2016 και 
αφορά στην κατάταξη πρωτοπορίας των 
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Στη λίστα 
δημοσιεύονται τα κορυφαία 200 Πανεπι-
στήμια της Ευρώπης, ανάμεσα στα οποία 
βρίσκεται και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

που κατατάσσεται στις θέσεις 180-190 
(βλ. Πίνακα).

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 
Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι τα μοναδικά 
ελληνόφωνα Πανεπιστήμια που έχουν 
καταφέρει να συγκαταλέγονται στα 
κορυφαία 200 της Ευρώπης. Σημειώ-
νεται ότι ο αριθμός των Πανεπιστημίων 
και ανώτερων ιδρυμάτων στην Ευρώπη 
υπερβαίνει τις 6 χιλιάδες.

Η λίστα κατάταξης Πανεπιστημίων 

Times «Times Higher Education World 
University Rankings» θεωρείται μια από 
τις 3 κατατάξεις με το μεγαλύτερο κύρος 
και τα αποτελέσματά της αξιοποιούνται 
κάθε χρόνο από υποψήφιους φοιτητές, 
επιχειρήσεις, καθώς επίσης και πολιτεια-
κούς αξιωματούχους ανά το παγκόσμιο. 

Το μοντέλο αξιολόγησης που εφαρμό-
ζεται χρησιμοποιεί αυστηρά πρότυπα και 
παγκόσμιες συγκρίσεις (benchmarks) για 
όλους τους τομείς της αποστολής των 

ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
ΣΤΟ 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ

Πηγή: http://www.mirris.eu/Downloads/MIRRIS_
Scoping_Paper_vs_16.5.14_Part_2.pdf

TIMES: ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ 200 ΚΟΡΥΦΑΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
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 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέ-
γεται φέτος, για πρώτη φορά στα 150 
καλύτερα νέα Πανεπιστήμια διεθνώς, 
καταλαμβάνοντας την 55η θέση, παρά τα 
μόλις 25 χρόνια λειτουργίας του. 

Τη λίστα κατάταξης των καλύτερων 
«νέων» Πανεπιστημίων στον κόσμο 
-δηλαδή Πανεπιστημίων που λειτουρ-
γούν για λιγότερο από 50 χρόνια (2016 
Times Higher Education 150 Under 50 
rankings)- δημοσιοποίησαν την Τετάρτη, 
6 Απριλίου 2016 και για 5η συνεχόμενη 
χρονιά οι Times Higher Education. Το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην 
55η θέση ανάμεσα στα «πιο φιλόδοξα 
νέα Πανεπιστήμια», τα οποία αμφισβη-
τούν την κυριαρχία των παραδοσιακών 
Πανεπιστημίων. 

Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνστα-
ντίνος Χριστοφίδης, το γεγονός ότι το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται ανάμε-
σα στα 150 καλύτερα Πανεπιστήμια που 

λειτουργούν για λιγότερο από 50 χρόνια 
αποδεικνύει την αφοσίωση της πανεπι-
στημιακής κοινότητας στην κατάκτηση 
και διατήρηση της υψηλής ποιότητας και 
αριστείας. Ο Πρύτανης τόνισε ότι στόχος 
του Ιδρύματος είναι να συγκαταλέγεται, 
σε μια δεκαετία, στα 20 καλύτερα «νέα» 
Πανεπιστήμια του κόσμου.

Πρώτο στην εν λόγω κατάταξη τοποθε-
τείται το École Polytechnique Federale 
de Lausanne (ιδρυθέν το 1969), ενώ 
σε περίοπτη θέση βρίσκονται πανεπι-
στήμια παγκοσμίου φήμης, όπως είναι 
π.χ. το Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης 
(ιδρυθέν το 1981) και το Πανεπιστήμιο 
του Μάαστριχτ (ιδρυθέν το 1976). Το 
μοναδικό ελληνικό Πανεπιστήμιο που 
συγκαταλέγεται στην κατάταξη, στην 66η 
θέση, είναι το Πανεπιστήμιο της Κρήτης 
(ιδρυθέν το 1973). Στο πλαίσιο αυτό και 
δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
έχει ιδρυθεί το 1989 και μετρά μόλις 25 
χρόνια λειτουργίας, η κατάταξή του στην 

55η θέση αποτελεί επίτευγμα. 
Η κατάταξη των THE World University 

Rankings «150 Under 50 rankings» ανα-
δεικνύει περιπτώσεις πανεπιστημίων που 
θεωρούνται ως «εθνικός θησαυρός» σε 
39 χώρες. Η κατάταξη του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου στην 55η θέση αποτελεί μια 
πολύ σημαντική αναγνώριση του έργου 
του Ιδρύματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των 
Times Higher Education.

Πηγή: 150 best young universities in 
the world 2016 

https://www.timeshighereducation.
com/world-university-rankings/2016/
one-hundred-fifty-under-fifty#!/page/0/
length/25/sort_by/rank_label/sort_
order/asc/cols/rank_only

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το 55ο «νέο» 
Πανεπιστήμιο παγκοσμίως

Πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα, το «Times 
Higher Education World University 
Rankings» χρησιμοποιεί 13 δείκτες από-
δοσης, οι οποίοι ομαδοποιούνται στους 
τομείς: Διδασκαλία, Έρευνα, Επίδραση 
στην Έρευνα (Citation), Έσοδα από Έρευ-
να και Καινοτομία και Διεθνής Εικόνα και 
Προοπτική. Τα στοιχεία συλλέγονται τόσο 
από μετρήσιμα δεδομένα όσο και από 
δεδομένα που προκύπτουν από ανάλυση 
ερευνών. 

Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
κατατάσσεται ανάμεσα στα 200 κορυφαία 
Πανεπιστήμια της Ευρώπης αποτελεί 
τεράστιο επίτευγμα για την Κύπρο, αλλά 
και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
το οποίο καταφέρνει, σε μόνο 25 χρόνια 
λειτουργίας, να συγκαταλέγεται στην ελίτ 
των Πανεπιστημίων διεθνώς. 

Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνστα-
ντίνος Χριστοφίδης, «Πρόκειται για μια 
πολύ σημαντική διάκριση στα λίγα χρόνια 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθει-
ας της πανεπιστημιακής κοινότητας στο 
σύνολό της: φοιτητές, απόφοιτοι, ακαδη-

μαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Είναι ένα 
επίτευγμα για το οποίο αξίζει να γιορτά-
σουμε, συνεχίζοντας συνάμα να εργαζό-
μαστε μεθοδικά και με σταθερά βήματα, 
προσηλωμένοι στο τετράπτυχο γνώση, 
έρευνα, καινοτομία και επιχειρηματικότη-
τα. Τα καλύτερα έπονται. Ο στρατηγικός 
στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι 
η κορυφή, δηλαδή τα πρώτα 100 Πανε-
πιστήμια της Ευρώπης και τα πρώτα 200 
του κόσμου. Δημιουργούμε τις υποδομές, 
διαθέτουμε αξιόλογο και ταλαντούχο 
ανθρώπινο δυναμικό και μπορούμε ακόμη 
καλύτερα. Χρειαζόμαστε ωστόσο το νομι-
κό πλαίσιο που θα απελευθερώσει όλες 
τις δημιουργικές δυνάμεις του οργανι-
σμού μας. Θέλουμε την πολιτεία αρωγό 
στις προσπάθειές μας! Ο κυπριακός λαός 
δικαιούται να έχει ένα ίδρυμα ελεύθερο 
και αυτόνομο, που θα τον κάνει υπερήφα-
νο 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 κοινω-
νία είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας οι πιο 

σύγχρονες δυνάμεις του τόπου μας. 
Συμπαραστάτες στους στόχους που 

έχουμε θέσει και τα οράματα του ορ-
γανισμού είναι, επίσης, οι δωρητές και 
ευεργέτες του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Άνθρωποι και οργανισμοί με βαθιά πίστη 
στις δυνατότητες και στην προοπτική του 
οργανισμού, που ανιδιοτελώς και απλό-
χερα συνεισφέρουν στο πρώτο ανώτατο 
ακαδημαϊκό ίδρυμα της πατρίδας μας, 
στον πολιτισμό, την επιστημονική έρευνα 
και την αυτόνομη σκέψη. Τους εκφράζου-
με την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη. Το ΠΚ 
διανύει την πορεία του προς την κορυφή 
παρά τις δυσκολίες που βρίσκει, παρά τα 
ποικιλόμορφα και ποικιλώνυμα κατεστη-
μένα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπο. Ο 
στόχος είναι ξεκάθαρος και η στρατηγική 
άριστα σχεδιασμένη. Θα προχωρήσουμε 
λοιπόν. Η Κύπρος είναι παρούσα, το ΠΚ 
είναι παρόν», κατέληξε ο Πρύτανης. 

Πηγή: https://www.
timeshighereducation.com/world-
university-rankings/best-universities-in-
europe-2016) 
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Ευρωπαϊκή υποτροφία Marie 
Skłodowska-Curie εξασφάλισε το Τμήμα 
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης MSCA-
IF-2015: Individual Fellowships της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απονείμει 
στη Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια του 
Τμήματος Ψυχολογίας Δρα Αλεξία Γαλά-
τη τριετή υποτροφία ύψους €253.995, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα εργαστεί 
για δύο έτη στο Τμήμα Cognitive and 
Information Sciences, στο Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνιας, Merced, στις ΗΠΑ, 
συνεργαζόμενη με τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή Δρα Rick Dale. 

Το έργο, για το οποίο εξασφαλίστηκε 
η υποτροφία, έχει τίτλο «Unravelling 

perspective-taking: Examining the 
influence of multiple constraints on 
perspective selection and multimodal 
behavior through a dynamical systems 
approach» και ακρώνυμο Dynamic 
Perspectives. Συντονιστής του έργου 
είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του 
Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου Δρ Μάριος Αβρααμίδης. 
Η Δρ Αλεξία Γαλάτη θα εξετάσει, μέσω 
πειραμάτων, πώς οι άνθρωποι, όταν 
συνεργάζονται, επιλέγουν την προοπτική 
που θα χρησιμοποιήσουν για να συντονι-
στούν (π.χ., την εγωκεντρική προοπτική 
ή την προοπτική του άλλου, όπως «δεξιά 
μου» ή «αριστερά σου», όταν κάθονται 
απέναντι) και πώς οι στρατηγικές τους 
επιλογές εξελίσσονται με την πάροδο του 

χρόνου, όπως προκύπτει από την ομιλία 
τους, καθώς και από τις κινήσεις του 
σώματος και των ματιών τους. Επίσης, τα 
πειραματικά αυτά δεδομένα θα μοντελο-
ποιηθούν βάσει υπολογιστικών μοντέ-
λων (της προσέγγισης των δυναμικών 
συστημάτων), ώστε να προβλέπουν την 
προοπτική που θα επιλέγουν οι άνθρω-
ποι σε συγκεκριμένες συνθήκες.

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie 
χρηματοδοτούν ερευνητές από όλους 
τους επιστημονικούς τομείς. Το έργο 
Dynamic Perspectives επιλέχθηκε για 
χρηματοδότηση ανάμεσα σε 8.514 προ-
τάσεις που είχαν υποβληθεί στη συγκε-
κριμένη πρόσκληση.

ΤΜΉΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΊΑΣ

Ευρωπαϊκές Υποτροφίες 
Marie Sklodowska-Curie
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Δύο ακόμη ευρωπαϊκές υποτροφίες 
Marie Skłodowska-Curie εξασφάλισε η 
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοί-
κησης του Πανεπιστημίου Κύπρου στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης MSCA-IF-2015: 
Individual Fellowships της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Συγκεκριμένα, στον Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών 
Άντρο Κούρτελλο και στον Λέκτορα στο 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικής Γιάννη Δενδραμή απονεμήθηκαν 
υποτροφίες Marie Skłodowska-Curie 
συνολικής χρηματοδότησης πέραν των 
€400.000 για έρευνα και κινητικότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απονείμει 
στον Δρα Άντρο Κούρτελλο τριετή υπο-
τροφία ύψους πέραν των €250.000, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα εργαστεί στο 
Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστήμιου 
του Ουισκόνσιν-Μάντισον, στις ΗΠΑ, για 
2 έτη. Ο Δρ Άντρος Κούρτελλος θα ανα-
πτύξει οικονομετρικές μεθόδους για να 
μελετήσει τη διαγενεακή κινητικότητα της 
ευημερίας, που είναι αναμφισβήτητα η 
πιο σημαντική πτυχή της κοινωνικο-οικο-
νομικής ανισότητας. Το έργο, για το οποίο 
εξασφαλίστηκε η υποτροφία, έχει τίτλο 
«The Econometrics of Intergenerational 
Mobility» και ακρώνυμο MetricIMo και θα 
συντονίζεται από το Κέντρο Οικονομικών 
Ερευνών της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 

Στον Δρα Γιάννη Δενδραμή έχει απο-
νεμηθεί διετής υποτροφία ύψους πέραν 
των €150.000, για να εργαστεί στο Τμή-
μα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Η ερευνη-
τική πρόταση του Δρα Δενδραμή φέρει 
τίτλο «Forecasting with large datasets: 
A time varying covariance matrix» και 
ακρώνυμο FORECASTING. Ο Δρ Γιάννης 
Δενδραμής θα προτείνει νέες τεχνικές 
οικονομετρικής μοντελοποίησης μεγάλου 
όγκου δεδομένων. Οι εφαρμογές των 
προτεινόμενων μεθοδολογιών άπτονται 
των μακροοικονομικών προβλέψεων, της 
βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου, της κα-
τασκευής υποδειγμάτων παραγόντων κ.ά. 
Συντονιστής του έργου θα είναι η Σχολή 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου. 

 Σημειώνεται ότι οι δράσεις Marie 
Skłodowska-Curie χρηματοδοτούν 
ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιο-
δρομίας τους, ανεξαρτήτως εθνικότητας. 
Επιλέξιμοι για χρηματοδότηση είναι 
ερευνητές από όλους τους επιστημο-
νικούς τομείς. Τα έργα MetricIMo και 
FORECASTING επιλέχθηκαν για χρηματο-
δότηση ανάμεσα σε 8.514 προτάσεις που 
είχαν υποβληθεί εντός της συγκεκριμένης 
πρόσκλησης.

Σε δήλωσή του ο Κοσμήτορας της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Δι-
οίκησης, Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας, 
ανέφερε: «Με μεγάλη χαρά υποδεχόμα-
στε ακόμη δύο σημαντικές διακρίσεις 
σε μέλη της Σχολής μας. Αποδεικνύου-
με εμπράκτως ότι το όραμά μας περί 
ερευνητικής αριστείας δεν είναι μόνο 
διακηρύξεις, αλλά ζωντανή κουλτούρα 
που παράγει αποτελέσματα. Είναι πολύ 
σημαντικό η συνεισφορά της Σχολής μας 

στην επιστημονική κοινότητα να τυγχάνει 
διεθνούς αναγνώρισης, και μάλιστα σε 
ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
Θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλ-
φους. Είμαι βέβαιος ότι θα βρουν και 
άλλους μιμητές στη Σχολή μας». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης είχαν εξασφαλίσει άλλες δυο 
υποτροφίες στην προηγούμενη πρόσκλη-
ση του MSCA-IF:Individual Fellowships 
(2014). Συγκεκριμένα, οι Καθηγητές 
Σταύρος Ζένιος και Λένος Τριγιώργης 
είχαν εξασφαλίσει τριετείς υποτροφίες 
για εργασία στα ερευνητικά τους πεδία 
στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας 
(Wharton Business School) και στο 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT Sloan School of Management) στις 
ΗΠΑ, αντίστοιχα. 

Όλα τα πιο πάνω έργα προστίθενται 
στις ακαδημαϊκές επιτυχίες της Σχολής, 
ανάμεσα στις οποίες είναι και η εξασφά-
λιση χρηματοδότησης τριών έργων από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), 
ενός ERC Starting Grant (€517.000, συ-
ντονίστρια: Καθηγήτρια Έλενα Ανδρέου 
– Τμήμα Οικονομικών, 2008-2013), ενός 
ERC Advanced Grant (2.2 εκατ. ευρώ, 
συντονιστής: Καθηγητής Χριστόφορος 
Πισσαρίδης – Κέντρο Οικονομικών Ερευ-
νών, 2013-2018) και ενός ERC Proof 
of Concept (€150.000, συντονίστρια: 
Καθηγήτρια Έλενα Ανδρέου – Κέντρο 
Οικονομικών Ερευνών, 2015-2017). 

ΣΧΟΛΉ ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΩΝ
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Σε πανευρωπαϊκή προσπάθεια με στόχο 
την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων 
στους ηλικιωμένους, όπως άνοια, απώ-
λεια ακοής και όρασης, συμμετέχει το 
Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης 
(ΚΕΝ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Επτά στους δέκα Eυρωπαίους πολίτες 
άνω των 65 ετών παρουσιάζουν αισθη-
τήριες διαταραχές όρασης ή ακοής και 
άνω των δύο τρίτων των ηλικιωμένων 
εκδηλώνουν κατάθλιψη ή άνοια. Όταν 
τα προβλήματα αυτά συνυπάρχουν, οι 
επιπτώσεις είναι αρκετά μεγαλύτερες 
από τις επιπτώσεις που προκαλεί η κάθε 
διαταραχή ξεχωριστά. 

Το πενταετές πρόγραμμα με το ακρώνυ-
μο «SENSE-Cog» – «Ears, Eyes and Mind: 
The ‘SENSE-Cog Project’ to improve 
mental well-being for elderly Europeans 
with sensory impairment» χρηματο-
δοτείται με συνολικό προϋπολογισμό 
ύψους 6.5 εκατ. ευρώ, από το πρόγραμ-
μα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Στόχοι της πρότασης είναι 
να μελετήσει τις αθροιστικές επιπτώσεις 
των διαταραχών και, παράλληλα, να 
διαμορφώσει εργαλεία για την αξιολόγη-
ση και μεθόδους αποκατάστασης για τη 
βελτίωση της υγείας και ποιότητας ζωής 
των πολιτών, καθώς και να δημιουργήσει 
βέλτιστες πρακτικές που μπορούν να 

εφαρμοστούν από τα αρμόδια συστήμα-
τα υγείας και κοινωνικών παροχών σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το νέο ερευνητικό πρόγραμμα εξετάζει 
τις επιπτώσεις που προκαλούνται στους 
Eυρωπαίους πολίτες από τον συνδυα-
σμό συχνών διαταραχών, όπως άνοια, 
απώλεια ακοής και διαταραχές όρασης. 
Στην πανευρωπαϊκή αυτή προσπάθεια 
συμμετέχουν 17 εταίροι από 8 χώρες, με 
συντονιστές τους Δρα Iracema Leroi και 
Δρα Piers Dawers του Πανεπιστημίου του 
Μanchester του Ηνωμένου Βασιλείου. Τη 
διαχείριση του έργου ανέλαβε η γερμα-
νική εταιρεία GABO:MILLIARIUM MBH & 
CO KG. 

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπι-
στήμης (ΚΕΝ) του Πανεπιστημίου Κύπρου 
με επικεφαλής την Καθηγήτρια Ψυχολο-
γίας και Διευθύντρια του ΚΕΝ κα Φώφη 
Κωνσταντινίδου θα συνεισφέρει ως μία 
από τις πέντε ευρωπαϊκές δομές όπου θα 
γίνεται η προσέλκυση συμμετεχόντων, 
η αξιολόγηση και η κλινική δοκιμή στο 
πλαίσιο του προγράμματος SENSE-Cog. 
Σε δήλωσή της η κα Κωνσταντινίδου 
ανέφερε πως το «πανευρωπαϊκό αυτό 
πρόγραμμα θα συνεισφέρει ουσιαστι-
κά τόσο στην κατανόηση όσο και στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων για τους 
ασθενείς και τις οικογένειές τους. Εκτός 

από αξιολογήσεις που θα προσφέρονται 
δωρεάν, ομάδα συμμετεχόντων και οι οι-
κογένειές τους θα έχουν την ευκαιρία να 
συμμετέχουν σε κατ’ οίκον παρεμβατικά 
προγράμματα που θα είναι ειδικά διαμορ-
φωμένα για τις ανάγκες τους. Οι στόχοι 
του προγράμματος εμπίπτουν άμεσα στις 
δράσεις των ερευνών που διεξάγουμε 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τα τελευταία 
8 χρόνια με θέμα τη γνωστική γήρανση». 
Βασική καινοτομία του προγράμματος, 
δήλωσε η κ. Κωνσταντινίδου, είναι «η δι-
επιστημονική και διακλαδική προσέγγιση 
διαταραχών που επιδρούν αρνητικά προς 
την υγιή γήρανση».

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος «SENSE-Cog» το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου θα δραστηριοποιήσει ομάδα 
φοιτητών και νέων ερευνητών. 

Η Κύπρος εκπροσωπείται στο πρόγραμ-
μα με δύο εταίρους, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. 
Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου θα 
συνεργάζεται με την ομάδα του Ευρωπαϊ-
κού Πανεπιστημίου με επικεφαλής τη Δρα 
Χρυσούλα Θόδη. Εκτός από ακαδημαϊκά 
ιδρύματα, στο δίκτυο συμμετέχουν εται-
ρείες από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. 

ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ως το πρόγραμμα του μήνα για τον Φεβρουάριο επιλέχθη-
κε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ευρωπαϊκό ερευνητικό 
πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου Co-Living. Το εν λόγω 
πρόγραμμα εξασφάλισε το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, σε συνεργασία με τη μικρομεσαία επιχείρηση 
CITARD Services Ltd με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, μέσω του Ευρω-
παϊκού προγράμματος (AAL) ACTIVE AND ASSISTED LIVING 
PROGRAMME (AAL: ICT for ageing well). Όπως το έθεσε η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται για προγράμματα που δείχνουν 
ότι έχουν επιτύχει τους κύριους στόχους τους, ενώ έχουν, 
επίσης, θέσει φιλόδοξους και πολλά υποσχόμενους στόχους 
για το μέλλον. 

Το πρόγραμμα Co-Living οδήγησε στην ανάπτυξη του εμπο-
ρικού προϊόντος Citard Active (CA), το οποίο εμπορεύεται η 
κυπριακή εταιρεία CITARD Services Ltd. Υπεύθυνος της Ομά-
δας του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ο Καθηγητής στο Τμήμα 
Πληροφορικής Γιώργος Σαμάρας και της CITARD Services Ltd 
η Δρ Ελένη Χριστοδούλου. 

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Co-Living ξεκίνησε τον 
Οκτώβριο του 2010 από μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία Πανεπι-
στημίων, μικρομεσαίων εταιρειών (SMEs) και οργανισμών τελι-
κών χρηστών. Ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος ήταν 

να αναπτύξει μια εικονική κοινότητα για τους ηλικιωμένους 
που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνι-
ών (ICT), με σκοπό να τονώσει και να παρατείνει τον ανεξάρτη-
το και ενεργό τρόπο ζωής τους σε ένα εξωτερικό περιβάλλον 
μέσω μιας εξελιγμένης κοινωνικής αλληλεπίδρασης, συμβάλ-
λοντας έτσι θετικά στην ευημερία τους.

Το Co-Living προορίζεται να παρέχει στους ηλικιωμένους 
στενή διαπροσωπική, ουσιαστική και θετική σχέση με το 
κοινωνικό περιβάλλον αποτρέποντας έτσι τη ψυχοκοινωνική 
υποβάθμιση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Η “ομάδα-στόχος” του Co-LIVING είναι μια μεγάλη ομάδα 
υγιών ηλικιωμένων ή με ελαφρά σωματικά ή ψυχολογικά προ-
βλήματα υγείας που είναι σε θέση να κινηθούν ελεύθερα και 
μπορούν να συμβάλουν ενεργά στο περιβάλλον τους. Πραγ-
ματοποιήθηκαν δύο πιλοτικά προγράμματα, στην Ολλανδία 
και τη Νορβηγία, που αντιπροσωπεύουν τις δύο διαφορετικές 
περιπτώσεις χρήσης, στα οποία και αξιολογήθηκαν, και εκτιμή-
θηκε η λύση Co-LIVING, λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική, 
οικονομική και ψυχολογική διάσταση του έργου. Η κυπριακή 
ομάδα (Πανεπιστήμιο Κύπρου και CITARD Services Ltd) είχε 
κύριο ρόλο στον καθορισμό του θέματος και στη συγγραφή 
της ερευνητικής αυτής πρότασης. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
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Η εταιρεία «Twosumm Software 
Solutions Ltd», της οποίας συνιδρυτής 
και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο φοι-
τητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Louis 
Alonso Silva Marquez, έχει λάβει το 
πρώτο βραβείο από τον Διαγωνισμό που 
διοργανώνει ετησίως η Startup Academy 
Cyprus, καθώς επίσης και το βραβείο 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας από τον 
επιχειρηματικό διαγωνισμό που διοργα-
νώνει το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus. 

Η «Twosumm» είναι μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα που έχει ως στόχο να ενώνει 
τους φοιτητές παγκοσμίως με το να τους 

επιτρέπει να μελετούν μαζί ανά δύο σε 
ψηφιακό περιβάλλον. Η ιδέα προήλθε 
όταν ο συνιδρυτής Louis Alonso Silva 
Marquez βρισκόταν στην Ισπανία ως 
φοιτητής Εrasmus και δυσκολευόταν να 
βρει άτομα για να μελετήσουν μαζί. Αφού 
δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη παρό-
μοια πλατφόρμα στο διαδίκτυο που θα 
μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα, 
αποφάσισε να τη δημιουργήσει ο ίδιος. 

Μαζί με τον Χρυσόστομο Δανιήλ, 
απόφοιτο του University of Bolton με 
Β.Sc. Computer Science και την Ελεάννα 
Θεοδώρου, απόφοιτο του Nottingham 

Trent University με M.A. Βrand Identity, 
ξεκίνησαν την υλοποίηση της πλατφόρ-
μας τον Ιούλιο του 2015. 

Τον Μάρτιο του 2016 αποφοίτησαν 
και οι τρεις συνιδρυτές από το πρόγραμ-
μα παγκοσμίου φήμης στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας «Founder Institute», 
το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη 
φορά στην Κύπρο κατευθείαν από το 
Silicon Valley. Στόχος του προγράμματος 
είναι να καθοδηγήσει νέα start-ups στα 
πρώτα τους βήματα για την υλοποίηση 
και προώθηση της ιδέας τους.

ΔΥΟ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Δημιούργησε διαδικτυακή πλατφόρμα για 
να μπορούν οι φοιτητές να μελετούν μαζί σε 

ψηφιακό περιβάλλον
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Τον Πρόεδρο της Αρμενίας Σερζ Σαρκσιάν φιλοξένησε 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016, 
ο οποίος έδωσε διάλεξη με θέμα την πολιτική ατζέντα της 
Αρμενίας κατά την 25η επέτειο της Ανεξαρτησίας, ενώ 
προέβη σε εκτενείς αναφορές σχετικά με την αξία της 
εκπαίδευσης και το πόσο άρρηκτα είναι συνδεδεμένη με 
την πρόοδο ενός λαού. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο εκπρόσωπος 
της Αρμενικής Κοινότητας στη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων κ. Βαρτκές Μαχτεσιάν, ο οποίος τόνισε ότι οι μακρο-
χρόνιοι δεσμοί φιλίας μεταξύ Κύπρου και Αρμενίας είναι 
ισχυρότεροι παρά ποτέ. 

Στενοί ιστορικοί δεσμοί αιώνων ενώνουν την Αρμενία 
και την Κύπρο, ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Πρύτανης, 
κ. Χριστοφίδης, προσθέτοντας ότι η αρμενοκυπριακή κοι-
νότητα έχει να επιδείξει πλούσιο έργο στην πολιτιστική 
και κοινωνική ζωή της Κύπρου. «Ο παλαιός καθεδρικός 
ναός της Παρθένου Μαρίας (Notre Dame de Tyre), σή-
μερα στο τουρκοκρατούμενο τμήμα της περιτειχισμένης 
Λευκωσίας κοντά στην Πύλη Πάφου, το Αρμενομονάστε-
ρο και πολλά άλλα μνημεία μαρτυρούν τη μακρόχρονη 
παρουσία και πολιτιστική προσφορά των Αρμενίων της 
Κύπρου». «Έχοντας βιώσει την τουρκική κατοχή, Κύπριοι 
και Αρμένιοι, γνωρίζουμε τον πόνο της προσφυγιάς. Η 
θέαση άλλωστε του κατεχόμενου Πενταδάκτυλου από 
την πρωτεύουσα, από την Πανεπιστημιούπολη, θυμίζει 
στους Κύπριους, ό,τι και το Αραράτ στους Αρμένιους: τη 
λαχτάρα για επιστροφή, την προσδοκία για μια δίκαιη 
και βιώσιμη λύση και για απόδοση δικαιοσύνης. Κύριε 
Πρόεδρε, έχουμε κι εμείς το δικό μας Αραράτ».

Ο Πρόεδρος της Αρμενίας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι 
στην εποχή μας, και πολύ περισσότερο ενώπιον ακρο-
ατηρίου όπως και το σημερινό, είναι σημαντικό να μιλά 
κανείς για τη σημασία της παιδείας και της γνώσης, που 
αποτελεί την κινητήρια δύναμη του σύγχρονου γοργά 
μεταβαλλόμενου κόσμου. «Αυτό ισχύει πολύ περισσότε-
ρο για την Αρμενία» πρόσθεσε. «Η προοπτική ανάπτυξης 
της χώρας μας βασίζεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Στον 
νέο Αρμένιο που έχει λάβει ποιοτική παιδεία. Αυτό είναι 
ακριβώς που αντιπαραβάλλουμε εμείς έναντι κάποιων 
γειτόνων μας, που υπερηφανεύονται για τα ενεργειακά 
τους αποθέματα». 

Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος της Αρμενίας ανέ-
φερε, επίσης, ότι είναι αδιανόητο η Τουρκία να μην 
αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και επανέλαβε τη 
σταθερή στήριξη του Ερεβάν για επίλυση του Κυπριακού. 

«Επιζητούμε ειρηνική επίλυση τόσο για το Κυπριακό όσο 
και για το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Η διευθέτηση του Κυπρι-
ακού είναι ρεαλιστική, αν άλλες δυνάμεις σταματήσουν 
να προβάλλουν προσκόμματα στη διαδικασία για την 
ειρηνική επίλυση του προβλήματος», κατέληξε.

Αναφορά έκανε και στις τουρκο-αρμενικές σχέσεις, 
λέγοντας ότι βασικό τους πρόβλημα είναι οι αρμενο-α-
ζερικές σχέσεις. Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος Σαρκσιάν, η 
θέση της Αρμενίας ότι οι Τούρκοι διέπραξαν το έγκλημα 
της γενοκτονίας, το οποίο οφείλουν να αναγνωρίσουν 
και να συμφιλιωθούν με την ιστορία τους, δεν έχει σχέση 
με τους διπλωματικούς δεσμούς των δύο χωρών. Εμείς 
είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε διπλωματικές σχέσεις 
με την Τουρκία, συνέχισε, όμως η τουρκική πλευρά 
αντικρίζει το θέμα σε συνάρτηση με τις διμερείς σχέσεις 
Άγκυρας-Μπακού. 

Ο Πρόεδρος της Αρμενίας τόνισε, επίσης, τους στενούς 
δεσμούς με την Κύπρο, λέγοντας ότι ο κυπριακός λαός 
καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση στην καρδιά κάθε Αρμένιου 
και εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για το ότι η Κύπρος στά-
θηκε ως πραγματικός φίλος, αναδεικνύοντας το ζήτημα 
της αναγνώρισης της αρμενικής Γενοκτονίας στη Γενική 
Συνέλευση, ενώ υπήρξε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα και η 
δεύτερη παγκοσμίως που προχώρησε στην αναγνώριση. 
Στη συνέχεια ανέφερε ότι οι διμερείς σχέσεις διευρύ-
νονται σε πολλά επίπεδα, ενώ αναφέρθηκε και στην 
πολυετή συνεργασία με την Ελλάδα στον στρατιωτικό και 
εκπαιδευτικό τομέα, λέγοντας ότι παρόμοιες σχέσεις θα 
μπορούσαν να αναπτυχθούν και με την Κύπρο.

Σχετικά με τον οικονομικό τομέα, υπογράμμισε ότι η 
χώρα συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις, ενώ αναφέρθηκε στα 
νέα πεδία οικονομικής συνεργασίας που διανοίγονται 
μέσω της Ευρασιατικής Οικονομικής Συνεργασίας αλλά 
και του ανοίγματος της αγοράς του Ιράν. Συμπλήρωσε ότι 
χάρη στη συμμετοχή της χώρας στην Ευρασιατική Οικο-
νομική Συνεργασία υπάρχει αδασμολόγητη πρόσβαση σε 
μια αγορά με πληθυσμό 170 εκ. και απέρριψε την άποψη 
ότι αυτή αποτελεί εμπόδιο στην εμβάθυνση των σχέσεων 
με την Ε.Ε.

Τέλος, ο κ. Σαρκσιάν αναφέρθηκε στην αναταραχή στην 
περιοχή της Μέσης Ανατολής και είπε ότι προκαλεί λύπη 
το γεγονός ότι οι απόγονοι προσφύγων, που βρήκαν 
καταφύγιο στη Συρία και σε άλλες χώρες της περιοχής, 
είναι αναγκασμένοι και πάλι να εγκαταλείψουν τις εστίες 
τους και να γίνουν πρόσφυγες τον 21ο αιώνα. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
«ΝΙΚΟΣ Κ. ΣΙΑΚΟΛΑΣ» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ 
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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«Η παιδεία και η γνώση, κινητήρια δύναμη του 
σύγχρονου γοργά μεταβαλλόμενου κόσμου»
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Παρουσία του Προέδρου της Δημο-
κρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, και του 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κ. Βέρνερ Χόγερ, 
θεμελιώθηκε την Παρασκευή, 8 Απριλί-
ου 2016, στην Πανεπιστημιούπολη, το 
μεγαλύτερο κτήριο που σχετίζεται με την 
έρευνα και την εκπαίδευση. Η Πολυτεχνι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου θα 
αποτελέσει για το Ίδρυμα τον επιστημονι-
κό και παράλληλα τεχνολογικό πνεύμο-
να, εφάμιλλο των πλέον σύγχρονων ανά 
την υφήλιο ερευνητικών οργανισμών, 
ιδιαίτερα στο πεδίο των καινοτόμων και 
εφαρμοσμένων τεχνολογιών αιχμής. Το 
όλο κτηριακό συγκρότημα θα στεγάσει 
την Κοσμητεία της Σχολής καθώς και 
τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών 
Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής και 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών. 

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Βέρνερ 
Χόγερ, τόνισε ότι η σκληρή προσπάθεια 
αποδίδει καρπούς και ανέφερε ότι το Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί παράδειγμα 
προς μίμηση. Ο κ. Χόγερ δήλωσε ότι 
προτεραιότητα της ETEπ αποτελεί η επέν-
δυση στην έρευνα και την καινοτομία, 
ενώ αναφερόμενος στο έργο δήλωσε ότι 
εκτός από εκατοντάδες θέσεις εργασίας 
στον κατασκευαστικό τομέα, θα βοηθή-
σει στο να παραμείνουν περισσότεροι 
Κύπριοι νέοι στην Κύπρο. Ως λαμπρό 
παράδειγμα συνεχούς βελτίωσης των 
υφιστάμενων προγραμμάτων και υποδο-
μών του, χρηστής διοίκησης και παραγω-
γικής ανάπτυξης παρουσίασε ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ένας από 
τους θεσμούς της χώρας που μας κάνουν 
να νιώθουμε ειλικρινά υπερήφανοι και 
ταυτόχρονα μας τοποθετεί επί ίσοις όροις 
στον ευρωπαϊκό ερευνητικό και ακαδημα-
ϊκό χάρτη, σημείωσε ο κ. Αναστασιάδης, 
τονίζοντας ότι αισθάνεται υπερήφανος 
που το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 25 μόλις 
χρόνια από την ίδρυσή του, έχει κατακτή-
σει σημαντικές διακρίσεις και συμμετέχει 
ενεργά στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
ερευνητικό γίγνεσθαι, με σαφή προσα-
νατολισμό προς την αριστεία και χωρίς 
να εφησυχάζει. Με την τοποθέτηση του 
θεμελίου λίθου της Πολυτεχνικής Σχολής 
επιβεβαιώνουμε τη στήριξη, την αγάπη 
και εμπιστοσύνη μας απέναντι στο πρώτο 
ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας, αλλά, 
παράλληλα, υπενθυμίζουμε τις προσδο-
κίες μας για ακόμα περισσότερα, ακόμα 
μεγαλύτερες επιτυχίες, ακόμα μεγαλύτε-
ρη προβολή του πνευματικού πλούτου 
της χώρας μας, τόσο στην Κύπρο όσο και 
στο εξωτερικό, κατέληξε.

Ως μία ημέρα που περιμέναμε χρόνια 
τη χαρακτήρισε ο Πρύτανης, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Αναφερό-
μενος στις κτηριακές εγκαταστάσεις της 
Πολυτεχνικής Σχολής, τόνισε ότι με 90 
και πλέον εξειδικευμένα εργαστήρια υψη-
λής τεχνολογίας και ειδικούς χώρους για 
τεχνοβλαστούς θα είναι ένα κτήριο ευέλι-
κτο και εύκολο σε μελλοντικές προσαρ-
μογές, συμφιλιώνοντας τους ανθρώπους 
με το έργο τους και το περιβάλλον και 
φέρνοντας μαζί την επιστήμη και τους 
επιστήμονες, τους δασκάλους με τους 

φοιτητές, τους ερευνητές με τους επιχει-
ρηματίες. Τίποτε δεν μπορεί να αντικατα-
στήσει την ευφυΐα, τη φαντασία και την 
εφευρετικότητα των νέων δημιουργικών 
ανθρώπων. Εκεί βρίσκεται ο πραγματικός 
πλούτος μιας χώρας, πρόσθεσε. Η πίστη 
και η επένδυση της ΕΤΕπ και της Πολιτεί-
ας στα δικά μας σχέδια δίνουν, ανέφερε, 
βάση στο όραμά μας ότι μπορούμε να 
πρωταγωνιστήσουμε στη διάπλαση του 
μέλλοντος! Ότι μπορούμε να γίνουμε ένα 
«start-up nation».

Απευθυνόμενος στον κ. Χόγερ ο Πρύ-
τανης ανέφερε ότι ευελπιστεί στη στήριξή 
του σε σχέση με τα έργα «Πανεπιστήμιο 
της Διασποράς» και «Προσέλκυση Διακε-
κριμένων Επιστημόνων», για να διδάξουν, 
να ερευνήσουν και να καινοτομήσουν 
στην «Πόλη της Γνώσης». 

Tις κτηριακές εγκαταστάσεις της 
Πολυτεχνικής Σχολής παρουσίασε ο κ. 
Αναστάσιος Κωτσιόπουλος, εκ μέρους 
της αρχιτεκτονικής ομάδας με αρχιτέκτο-
νες τον ίδιο, τον κ. Χρύσανθο Χρυσάνθου 
και τον κ. Ηρακλή Παπαχρίστου. 

Στο πλαίσιο της τελετής θεμελίωσης 
της Πολυτεχνικής Σχολής η αντιπροσω-
πεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-
σεων επισκέφθηκε το Ερευνητικό Κέντρο 
Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δι-
κτύων «Κοίος», ενώ ο Αντιπρόεδρός της, 
κ. Jonathan Taylor, προέβη σε σύντομη 
ομιλία, εστιάζοντας στη μεγάλη σημασία 
της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και της καινοτομίας.

ΘΕΜΕΛΙΩΘΗΚΕ Η 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Βέρνερ Χόγερ, τόνισε ότι η σκληρή προσπάθεια αποδίδει καρπούς 
και ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Ο κ. Χόγερ δή-
λωσε ότι προτεραιότητα της ETEπ αποτελεί η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία, ενώ 

αναφερόμενος στο έργο δήλωσε ότι εκτός από εκατοντάδες θέσεις εργασίας στον κατασκευα-
στικό τομέα, θα βοηθήσει στο να παραμείνουν περισσότεροι Κύπριοι νέοι στην Κύπρο. 



17



18

Μεγάλη συμμετοχή μαθητών Γυμνασίων και Λυκεί-
ων σημείωσε ο 8ος Ετήσιος Διαγωνισμός Δημιουργίας 
Παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές «Λογιπαίγνιον 
2016», που διοργάνωσε το Τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφο-
ρικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στην πρώτη φάση συμμετείχαν συνολικά 226 μαθητές 
οργανωμένοι σε 56 ομάδες (31 στην κατηγορία Γυμνάσια 
και 25 στην κατηγορία Λύκεια), οι οποίες εκπροσώπησαν 
σχολεία δευτεροβάθμιας, δημόσιας και ιδιωτικής εκπαί-
δευσης από όλη την Κύπρο. Όλες οι υποβολές έχουν 
αξιολογηθεί από Ειδική Επιτροπή και οι 13 ομάδες (7 
στην κατηγορία Γυμνάσια και 6 στην κατηγορία Λύκεια) με 
τις υψηλότερες βαθμολογίες από κάθε κατηγορία προ-
κρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Διαγωνισμού, ο οποίος 
διεξήχθη το Σάββατο, 14 Μαΐου 2016 στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου.

Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν 
τα παιχνίδια τους κατά τη διάρκεια του τελικού και αξιολο-
γήθηκαν από Ειδική Επιτροπή. 

Νικητές στην κατηγορία «Γυμνάσια» είναι:
1ο Βραβείο: «Rising Stars / Rising Balls» από Τσίρειο 

Γυμνάσιο Λεμεσού. Συντονιστής: Ευάγγελος Τούγιας. 
Μέλη ομάδας: Παναγιώτης Γαβριήλ, Φρίξος Παπαχριστο-
δούλου, Γιώργος Παπαχριστοδούλου.

2ο Βραβείο: «School City / Water Tricks» από Γυμνά-
σιο Έγκωμης. Συντονιστής: Κλεάνθης Κόκκινος. Μέλη 
ομάδας: Μαρία Κόκκινου, Ειρήνη Κάπελου. 

3ο Βραβείο: «DirtBusters / Dirtbusters» από Γυμνάσιο 
Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου. Συντονίστρια: Χριστο-
δούλου Μαρία. Μέλη ομάδας: Παναγιώτα Νικολάου, 
Δημήτρης Πασίρ, Ελένη Τάκη, Αναστασία Σπύρου.

Νικητές στην κατηγορία «Λύκεια» είναι:
1ο Βραβείο: «Poland Bears / Spanos and the Sphere 

of Life» από Λύκειο Αγίας Φυλάξεως. Συντονιστής: Σω-
τήρης Χατζησωτηρίου. Μέλη ομάδας: Ανδριανός Μιχαήλ, 
Ευριπίδης Παπαευριπίδης, Ξενοφώντας Θεοδώρου, Στέ-

φανος Αγαθοκλέους, Χρυστάλλα Καλυφόμματου.
2ο Βραβείο: «Digital Masterminds / The 6th 

Extinction» από Pascal English School. Συντονιστής: Πα-
ναγιώτης Καυκαρκού. Μέλη ομάδας: Στέλιος Κοιλιάρης, 
Ευριπίδης Καλλής, Κωνσταντίνος Κουρουκλάρης, Κλείτος 
Νικολάου, Νάσος Νάσσου, Μαρία Ιωάννου.

3ο Βραβείο: «Dazoonity / The Last Activist» από 
Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ - Δασούπολη. Συντο-
νίστρια: Έφη Νεοφύτου. Μέλη ομάδας: Φοίβος Αλλαγιώ-
της, Ανδρέας Γεωργίου, Δέσποινα Δωροθέου, Κωνστα-
ντίνος-Τεύκρος Λοΐζου, Στέφανος Πάντζιαρος, Κυριάκος 
Παπαγιάννης.

Τα βραβεία δόθηκαν από τον κ. Κίκη Κυριάκου, Διευ-
θυντή Εμπορικών Υπηρεσιών-Καταναλωτική Αγορά εκ 
μέρους της Cyta και τον κ. Μιχάλη Τορτούτη εκ μέρους 
της Cyprus Computer Society.

Η Οργανωτική Επιτροπή του φετινού Διαγωνισμού εκ-
φράζει τα θερμά συγχαρητήριά της στους νικητές, καθώς 
και σε όλους τους συμμετέχοντες. Όλες οι ομάδες επέδει-
ξαν υπερβολικό ζήλο και κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια 
για να φτάσουν σε ένα ολοκληρωμένο αξιόλογο αποτέλε-
σμα.

Ο Δρ Pedro Moura Trancoso, Αναπληρωτής Καθηγητής 
στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και Γενικός Συντονιστής του Διαγωνισμού «Λογιπαίγνιον 
2016», σε χαιρετισμό του στην τελετή βράβευσης των 
μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων ανέφερε ότι ο Διαγωνι-
σμός εντάσσεται στο πλαίσιο προσπαθειών για προώθηση 
της Επιστήμης της Πληροφορικής, της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας, των Πολυμέσων και του Σχεδιασμού. 

Στρατηγικός συνεργάτης του Διαγωνισμού ήταν για 
ακόμη μία χρονιά η Cytanet. Τη διοργάνωση του φετι-
νού Διαγωνισμού χορήγησαν οι YoYoGames και ECDL, 
υποστήριξαν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η 
Cyprus Computer Society, το GET Research Lab και το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε ηλεκτρονικά παιχνίδια του 
Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, ενώ 
χορηγός επικοινωνίας ήταν το SigmaLive.

Λογιπαίγνιον 2016
8ος Ετήσιος Διαγωνισμός Δημιουργίας 
Παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς 
Υπολογιστές 
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Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές και μαθήτριες παρουσί-
ασαν τα παιχνίδια τους κατά τη διάρκεια του τελικού 

και αξιολογήθηκαν από Ειδική Επιτροπή.
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Το Πανεπιστήμιο Kύπρου, με τη στήριξη του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού και με συνδιοργανωτή την Ένωση Φυσι-
κών Κύπρου, παρουσίασε τη θεατρική παράσταση «Τι απέδειξε 
ο κ. Φάυνμαν» σε μία μοναδική συνάντηση της Τέχνης με την 
Επιστήμη. 

Πρόκειται για μία από τις πιο συζητημένες θεατρικές στιγμές 
της τελευταίας δεκαετίας: η «αναμέτρηση» του Γιώργου Κοτα-
νίδη με τον νομπελίστα φυσικό Ρίτσαρντ Φάυνμαν, στο έργο 
του Peter Parnell «QED» ή «Τι απέδειξε ο κύριος Φάυνμαν». Ο 
Γιώργος Κοτανίδης ‘συναντιέται’ ξανά με τον ρόλο που χαρακτη-
ρίστηκε από τους κριτικούς ως ο καλύτερος και πιο σύνθετος της 
καριέρας του. 

Ο Ρίτσαρντ Φάυνμαν, βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής το 
1965 για τη δουλειά του πάνω στην κβαντική ηλεκτροδυναμική 
| Quantum Electro-Dynamics (από τα αρχικά της οποίας προκύ-
πτει ο τίτλος του έργου «QED»), ήταν μια πολυσχιδής, μαγευτική 
προσωπικότητα που άγγιξε πολλούς τομείς της επιστημονικής 

δημιουργίας, της τέχνης και της κοινωνίας. 
Τον περσινό Νοέμβριο η παράσταση ‘ζωντάνεψε’ ξανά, για πε-

ριορισμένες παραστάσεις, στη σκηνή του θεάτρου του Ιδρύματος 
Μιχάλης Κακογιάννης στην Ελλάδα, γνωρίζοντας την απόλυτη 
αποδοχή από το κοινό. Η παράσταση ανέβηκε με την αρωγή της 
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και εξελίχθηκε σε μία ξεχωριστή 
γιορτή της Φυσικής με τους σημαντικότερους Έλληνες Φυσικούς 
να συνομιλούν πριν και μετά την παράσταση με το κοινό.

Η παράσταση παρουσιάστηκε στο θέατρο «Παλλάς» στη Λευ-
κωσία από τις 15-17/4/2016.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Μετάφραση: Γιάννης Μήλιος & Γιώργος Κοτανίδης, Σκηνοθε-

σία: Ιωσήφ Βαρδάκης, Σκηνικά – Κοστούμια: Μαγιού Τρικεριώτη, 
Φωτισμοί: Ανδρέας Μπέλλης, Μουσική Επιμέλεια: Θάνος Αμορ-
γινός. Με τον Γιώργο Κοτανίδη και τη Δώρα Σαμψώνα, Παραγω-
γή: Ομάδα Σαλτιμπάγκοι.                                                     

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΙΝΟ 
ΤΟΝ Ρ. ΦΑΫΝΜΑΝ
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Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΕΙ 
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
Του Γιώργου Κοτανίδη
12 Απριλίου 2016 

Το θέατρο διασκεδάζει τους ανθρώπους ψυχικά και πνευματι-
κά και μεταδίδει γνώσεις στους θεατές στους οποίους απευθύ-
νεται. Οι καλλιτέχνες του θεάτρου όμως μπορούν κι αυτοί να 
μαθαίνουν τι συμβαίνει στις πόλεις ή τις χώρες όπου παίζουν, 
εφόσον ενδιαφέρονται βέβαια.

Ύστερα από έναν μεγάλο αριθμό παραστάσεων στην Αθήνα 
και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, η πρόσκληση του Πανεπι-
στημίου Κύπρου να παίξουμε τρεις παραστάσεις στη Λευκωσία 
ήταν το καλύτερο φινάλε για το έργου «QED» ή «Τι απέδειξε ο 
κύριος Φάυνμαν» του Πήτερ Παρνέλ. Η συνεργασία και η οργά-
νωση ήταν πολύ καλές και είχαμε εξαιρετική επιτυχία παίζοντας 
μπροστά στα Λύκεια, τους φοιτητές και το κοινό της Λευκωσίας 
και όχι μόνο, διότι ήρθαν και από άλλα μέρη του νησιού. 

Είχα να επισκεφτώ την Κύπρο τριάμισι χρόνια, από την 
επίσκεψη εκεί του Εθνικού Θεάτρου με τον «Περικλή» του Σαίξ-
πηρ, πριν το δικό της μνημόνιο δηλαδή, και τώρα πήγα μετά την 
έξοδό της από το μνημόνιο. Βέβαια η έξοδος αυτή δεν έλυσε 
τα προβλήματα της χώρας, πολλές συζητήσεις με τους κατοί-
κους μαρτυρούσαν λάθη και άλυτα προβλήματα, όμως η γενική 
ατμόσφαιρα στο νησί έδειχνε θετική ενέργεια και επιθυμία για 
το ξεπέρασμά τους. 

Μου έκαναν εντύπωση κάποια πράγματα που αφορούν στην 
καθημερινότητα των ανθρώπων και την ποιότητα της ζωής, 
όπως, ας πούμε, η ευγένεια των οδηγών ταξί, που πέρα από 
την πολύ καλή κατάσταση των οχημάτων τους, δεν διανοούνται 
να ανάψουν τσιγάρο, ακόμη και αν είναι μανιώδεις καπνιστές, 
διότι, όπως μου είπαν, σέβονται τον πελάτη αλλά και τη δουλειά 
τους! Επίσης η απόλυτη τήρηση της απαγόρευσης του καπνί-
σματος σε όλα τα μαγαζιά και τους κλειστούς χώρους. Παρόλο 
που είναι και αυτοί Έλληνες, οι Κύπριοι ξέφυγαν από τη μαγκιά 
του «κάνω ό,τι γουστάρω» και εφαρμόζουν την απαγόρευση 
του καπνίσματος, που είναι επιβλαβές για την υγεία. Αυτό είναι 
πολιτισμός. Θα προσθέσω τις επιδόσεις των Κυπρίων στη 
μαγειρική: σε όλα τα μαγαζιά που φάγαμε το φαγητό ήταν εξαι-
ρετικό και άφθονο και έτσι επιστρέψαμε με παραπάνω κιλά!

Το σημαντικότερο γεγονός για μένα ήταν η ξενάγηση από τον 
Πρύτανη κ. Κώστα Χριστοφίδη στο Campus του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Είχα ζήσει τη δημιουργία της Πανεπιστημιούπολης της 
Θεσσαλονίκης τη δεκαετία του ’60 και ήμουν πολύ περίεργος 
να δω μια νέα Πανεπιστημιούπολη. Είδα λοιπόν ένα συγκρότη-
μα τόσο μεγάλο και τόσο καλά μελετημένο, που με γέμισε αισιο-
δοξία. Όχι μόνο για την εξαίρετη αισθητική των κτηρίων και τη 
λειτουργικότητά τους, αλλά και για τον τρόπο που λειτουργεί το 
Πανεπιστήμιο και εγγράφει υποθήκες για το μέλλον των φοιτη-
τών, για το μέλλον της Κύπρου. 

Το πανεπιστημιακό συγκρότημα έχει αυτόνομες εγκαταστά-
σεις φωτοβολταϊκών, που καλύπτουν αυτή τη στιγμή το 7% 
των αναγκών του σε ενέργεια, ενώ με το καινούργιο και πολύ 
μεγαλύτερο νέο πάρκο φωτοβολταϊκών θα παράγει ενέργεια 
120% των αναγκών του. Θα καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες 
και το ρεύμα που περισσεύει θα αποθηκεύεται σε συσσωρευ-
τές σύγχρονης τεχνολογίας. Και φυσικά αυτό δίνει κίνητρα σε 
καθηγητές και φοιτητές για έρευνα και προώθηση των νέων 

τεχνολογιών. Επίσης στο πανεπιστημιακό Campus ανακυκλώ-
νονται τα πάντα, από το μικρότερο κομματάκι χαρτιού μέχρι τις 
μερίδες φαγητού που περισσεύουν από τα φοιτητικά εστιατόρια 
και στέλνονται εκεί που υπάρχει ανάγκη.

Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου έχουν πλούσιο έργο 
που στοχεύει στη διάδοση της γνώσης, την ανάπτυξη της 
συγγραφικής δραστηριότητας και την πνευματική ανάταση 
στην Κύπρο. Εκδίδονται μελέτες και δοκίμια για την επιστήμη, 
την τέχνη αλλά και την ιστορία του νησιού. Εκδίδονται επίσης 
δύο περιοδικά, η «Κοινότητα», που είναι ενημερωτικό έντυπο 
του Πανεπιστημίου και η «Φοιτητική», που εκδίδεται από τους 
φοιτητές. Και στα δύο είναι εμφανείς η δράση και η ανταλλαγή 
απόψεων για τη βελτίωση των πανεπιστημιακών σπουδών.

Και προχωρώ στα πλέον σημαντικά: όλα τα κτήρια των 
Σχολών είναι δωρεά πλούσιων Κυπρίων που δίνουν το όνομά 
τους σε αυτά. Το υπό ανέγερση θαυμάσιο κτήριο της βιβλιοθή-
κης του Πανεπιστημίου, σχεδιασμένο από τον διάσημο Γάλλο 
αρχιτέκτονα Jean Nouvel σε μορφή «τούμπας», θα λειτουργεί 
με μηδενική κατανάλωση ηλεκτρισμού, αφού στο κέντρο του θα 
υπάρχει ένας μεταλλικός κώνος, πάνω στον οποίο θα διαχέεται 
το ηλιακό φως, που θα φωτίζει με τη σειρά του όλο το κτή-
ριο. Είναι ένα υπόδειγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής αλλά και 
αξιοποίησης της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας. Και υπάρχουν 
αρκετά ακόμη κτήρια νέων Σχολών υπό ανέγερση.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου καλύπτει ήδη το 50% του προϋπο-
λογισμού του από τα έσοδά του και προβλέπεται ότι το 2025 
θα καλύπτει όλο τον προϋπολογισμό του. Πώς; Ένα παράδειγμα 
είναι η φύτευση σαράντα χιλιάδων χαρουπόδεντρων, τα οποία 
σύντομα θα παράγουν εκατοντάδες χιλιάδες φιαλίδια πολτού, 
που είναι ειδική τροφή για παιδιά αποδίδοντας σημαντικά έσο-
δα. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα να 
παράγει προϊόντα και να κάνει εμπόριο; Θα απαντήσω ανεπι-
φύλακτα ΝΑΙ, εφόσον αξιοποιεί δική του έκταση, τα χρήματα 
επενδύονται για τις ανάγκες του και οι φοιτητές του μπορούν να 
προσφέρουν τις γνώσεις τους και να κερδίζουν υποτροφίες.

Ήταν Κυριακή και υπήρχαν σε εξέλιξη ένα συνέδριο νηπια-
γωγών και ένας διαγωνισμός μαθηματικών για μικρά παιδιά. 
Είδα εκατοντάδες γονείς να συνοδεύουν τα παιδιά τους και να 
περιφέρονται με σεβασμό στους χώρους, με καμάρι για το Πα-
νεπιστήμιό τους. Και φυσικά η καθαριότητα όλων των χώρων, 
εσωτερικών και εξωτερικών, μου έδωσε την εντύπωση ότι όλοι 
αγαπούν και φροντίζουν το Πανεπιστήμιο. 

Και κάτι ακόμη: Δεν είδα πουθενά ίχνη καταστροφής και κα-
νένα σύνθημα στους τοίχους. Σκέφτηκα ότι μάλλον οι φοιτητές 
εκεί δεν είναι «προοδευτικοί» και «αριστεροί» με την έννοια 
που είναι οι δικοί μας που καταστρέφουν τα κτήρια και μου-
τζουρώνουν όλες τις επιφάνειες με κάθε λογής συνθήματα και 
αφίσες. Εκεί όπου ανθεί η γνώση και ο διάλογος, τα συνθήματα 
περιττεύουν.

Το μόνο σύνθημα που είδα, ήταν γραμμένο στο εξώφυλλο 
του φοιτητικού περιοδικού: ΑΓΑΠΩ, ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ.

Έφυγα από την Κύπρο αισιόδοξος.
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ΜΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟΝ ΓΑΛΑΞΙΑ
To συγκρότημα κατάφερε με τον δικό του 

ιδιαίτερο τρόπο να μεταφέρει στα παιδιά και τους 
μεγάλους που κατέκλυσαν το θέατρο τη μαγεία 
του ρυθμού και της μελωδίας. Ο χορός, η μουσική 
ακρόαση και το τραγούδι τους κράτησαν για πάνω 
από μία ώρα συντροφιά, ενώ δεν έλειψαν δια-
δραστικά παιχνίδια, μέσα από τα οποία τα παιδιά 
συμμετείχαν ενεργά στην παράσταση. 

Η διοργάνωση έγινε από το Γραφείο Αποφοίτων 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και την Ελληνική Τρά-
πεζα (μέγας χορηγός).

Πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό στη 
σελίδα του Γραφείου Αποφοίτων στο facebook: 
University of Cyprus Alumni - Απόφοιτοι του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου

Το συγκρότημα
Οι Burger Project είναι ένα από τα πλέον 

δραστήρια μουσικά συγκροτήματα της σύγχρονης 
ελληνικής σκηνής, που ξεχωρίζει για τη θεατρι-

κότητα, το χιούμορ και την ενέργεια στις 
ζωντανές του εμφανίσεις. Το μουσικό τους 
εύρος, οι απίθανες μεταμφιέσεις τους στη 
σκηνή, το ταμπεραμέντο τους κάνει τους 
Burger Project αναμφίβολα την πιο εκρη-
κτική και feelgood μπάντα των τελευταίων 
ετών. Ιστοσελίδα συγκροτήματος: www.
burgerproject.gr
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ΤΑ “GEOMETRIC PLANES“ ΘΑ ΚΟΣΜΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η τελετή παράδοσης του έργου 
¨Geometric Planes¨, δωρεά της οικογένειας του Κύπριου γλύ-
πτη Δημήτρη Κωνσταντίνου (1924-2010). 

Το έργο, από ανοξείδωτο ατσάλι, θα κοσμεί το κτήριο 
Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» μέχρι την 
αποπεράτωση του κτηρίου της Πολυτεχνικής Σχολής, όπου και 
θα μεταφερθεί, για να φιλοξενηθεί μόνιμα στη Σχολή. 

Ευχαριστώντας την οικογένεια του Δημήτρη Κωνσταντίνου 
για τη γενναιόδωρη δωρεά, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ανέφερε: 
«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως χώρος δημιουργίας, συνάντη-
σης ιδεών, αλληλεπίδρασης λόγου, τέχνης και έργων δεν θα 
μπορούσε παρά να κοσμείται από φιλοτεχνήματα, δημιουργικά 
ερεθίσματα που κεντρίζουν την περιέργεια, την αισθητική και 
τον νου της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά και της ευρύτε-
ρης κοινωνίας. Για αυτό είμαστε ευγνώμονες στην οικογένεια 
του γλύπτη Δημήτρη Κωνσταντίνου για τη δωρεά του έργου 
«Geometric Planes”». Ο 
Πρύτανης εστίασε στη 
σημασία που δίνει το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
στη συλλογή και την 
έκθεση ιστορικής ση-
μασίας και πολιτιστικής 
αξίας έργων με στόχο να 
προκαλέσουν τον θεατή. 
Αναφερόμενος στις 
επιρροές του καλλιτέ-
χνη από τη γεωμετρία, 
τόνισε ότι η επιλογή του 
έργου φανερώνει ότι 
η τέχνη, ο πολιτισμός 
και η επιστήμη συνα-
ντιούνται και αλλη-
λοσυμπληρώνονται. 
Καταλήγοντας είπε χα-
ρακτηριστικά: «Η αέναη 
κίνηση, η χωρίς τέλος 
πτήση των γεωμετρικών 
ιπτάμενων του γλύπτη, 
υπενθυμίζουν τις απερι-
όριστες δυνατότητες του 
ανθρώπου, όταν τολμά 
να ταξιδεύει σε αχαρτο-
γράφητα επιστημονικά 
τοπία, όταν ασκεί τη 
φαντασία και τη σκέψη 
του, όταν αφήνεται ελεύθερος να πετάξει έξω από νόρμες και 
καλούπια. Θέλουμε να μετατραπεί η Πανεπιστημιούπολη σε 
ένα εικαστικό μονοπάτι, όπου ντόπιοι και ξένοι επισκέπτες να 
μπορούν να γνωρίσουν τον κόσμο της Κύπρου μέσα από τα 
μάτια του Τηλέμαχου Κάνθου και του Δημήτρη Κωνσταντίνου, 
μέσα από τα έργα του Ανδρέα Λαδόμματου, του Ανδρέα Κάρα-
γιαν και άλλων σημαντικών δημιουργών».

 Κατά την τελετή παράδοσης, την οικογένεια εκπροσώπησε ο 
εγγονός του δημιουργού, κ. Δημήτρης Κωνσταντίνου, ο οποίος 
παρουσίασε μέσα από φωτογραφικό υλικό πτυχές του χαρα-
κτήρα του παππού του, μεταξύ αυτών το απύθμενο πάθος του 
για γνώση και μετάδοση της γνώσης και των εμπειριών του 
στους γύρω του: «Έζησε και παρέδωσε έργα σε πολλές χώρες 
και ήθελε να μεταφέρει τη δική του προοπτική και να μαθαίνει 
συνάμα την προοπτική των γύρω του». Ο κ. Κωνσταντίνου 
εξέφρασε τη χαρά της οικογένειας για τη στέγαση του έργου 
«Geometric Planes» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς το 
έργο θέλει, όπως είπε, να προκαλέσει τον θεατή και την κριτική 

σκέψη, τονίζοντας ότι το σκεπτικό της οικογένειας για την εν 
λόγω δωρεά συμβαδίζει έτσι και με τους στόχους του οργανι-
σμού: «Είναι ένας χώρος γνώσης, όπου οι φοιτητές έρχονται 
να μάθουν και οι καθηγητές να μεταδώσουν». Αναφέρθηκε δε 
στην προοπτική της Πανεπιστημιούπολης με τα τρέχοντα και 
μελλοντικά πλάνα ανάπτυξης, καθώς και στο γεγονός ότι ήδη 
ξεχωρίζει αρχιτεκτονικά σε σχέση με το ευρύτερο κυπριακό 
πεδίο.

Η γεωμετρία, κατέληξε, είναι σημαντική στην τέχνη του 
Δημήτρη Κωνσταντίνου, για αυτό και η οικογένεια χαίρεται 
ιδιαίτερα που το έργο θα κοσμεί την Πολυτεχνική Σχολή.

Το έργο του Κύπριου γλύπτη Δημήτρη Κωνσταντίνου παρου-
σίασε ο αρχιτέκτονας του έργου της Πολυτεχνικής Σχολής, κ. 
Ηρακλής Παπαχρίστου. Αναφερόμενος στον βίο του καλλιτέ-
χνη, αναφέρθηκε στον τόπο καταγωγής του γλύπτη: Γεννήθηκε 
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1924 από Ελληνοκύπριους 
γονείς στην Αίγυπτο και απεβίωσε το 2010. Φοίτησε στην 
Ιταλική Τεχνική Σχολή «Don Bosco» και δραστηριοποιήθηκε 

από το 1950 μέχρι 
το 1974 στην Κύπρο 
και μετά τον πόλεμο 
βρισκόταν ανάμεσα 
στην Αθήνα και την 
Κύπρο. Στα περισ-
σότερα έργα του ο 
καλλιτέχνης χρησιμο-
ποιούσε μέταλλο, σί-
δηρο, μαύρο σίδηρο, 
ανοξείδωτο χάλυβα. 
Δύο σημαντικές 
στιγμές του Δημήτρη 
Κωνσταντίνου, όπως 
είπε, ήταν όταν το 
1970 έλαβε το 2ο 
βραβείο γλυπτικής 
στην 8η Μπιενάλε 
της Αλεξάνδρειας και 
όταν το 1980 βρέ-
θηκε στις ΗΠΑ μετά 
από πρόσκληση του 
αρχιτέκτονα Herbert 
Bayer. 

Ο κ. Παπαχρίστου 
παρουσίασε την 
εικαστική πορεία του 
δημιουργού, εστιά-
ζοντας στην έννοια 
της κίνησης στα έργα 

του, τη συνεχόμενη, όπως είπε, πάλη για να περιέχουν κίνηση. 
Αναφέρθηκε δε στο πώς βιώματα του καλλιτέχνη, αλλά και 
ιστορικές ανατροπές, όπως το πραξικόπημα και η εισβολή του 
1974, τον επηρέασαν ωθώντας τον να δημιουργήσει έργα 
διαμαρτυρίας. Συνοψίζοντας το έργο του γλύπτη, ο κ. Παπα-
χρίστου ανέφερε: «Ο Δημήτρης Κωνσταντίνου εκσυγχρόνισε 
την εικαστική πορεία της κυπριακής τέχνης. Διευρύνοντας τη 
φόρμα και την υλικότητα, εισάγοντας παράλληλα πνεύμα και 
μέτρο στη δημιουργία του, άφησε εξαιρετικά έργα γλυπτικής, 
ικανά κατά την άποψή μου να τον χαρακτηρίσουν ως τον σημα-
ντικότερο γλύπτη της Κύπρου του 20ου αιώνα». 

Στην τελετή το «παρών» τους έδωσαν η οικογένεια του 
Δημήτρη Κωνσταντίνου, μεταξύ αυτών η σύζυγος, κα Μαίρη 
Κωνσταντίνου, και οι τέσσερις κόρες του δημιουργού, Άννα, 
Χριστίνα, Νίτσα και Τόνια, καθώς και μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας.

Geometric Planes   2006   stainless steel   100x70x70 cm
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O Κωνσταντίνος Τιμινής, απόφοιτος του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, με δευτερεύον πτυχίο στη 
Βιοϊατρική Μηχανική, μεταπτυχιακός φοιτητής 
Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας στο 
Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ο νικητής του 
εθνικού διαγωνισμού FameLab 2016, κερδίζο-
ντας το χρίσμα της εκπροσώπησης της Κύπρου 
στον διεθνή διαγωνισμό. 

Ο Κωνσταντίνος Τιμινής θα εκπροσωπήσει 
την Κύπρο στον Διεθνή Τελικό στο Cheltenham 
Science Festival στη Βρετανία. Τίτλος της πα-
ρουσίασής του ήταν «Νανορόμποτς: Μικροσκο-
πικοί ήρωες με ειδίκευση στην αποτελεσματική 
χρήση ιατρικών σκευασμάτων!» Η παρουσίαση 
του Κωνσταντίνου είχε πρωταγωνιστές τους πιο 
μικροσκοπικούς σούπερ ήρωες στην ιστορία, τα 
Νανορόμποτς! Έτοιμα να φέρουν την επανά-
σταση στον τομέα της ιατρικής, όπου, μαζί με 
πολλά άλλα, αποτρέπουν επιπλοκές φαρμάκων, 
συνεργάζονται για την επούλωση τραυματισμέ-
νων ιστών, αλλά και αναμετρούνται μεταξύ τους, 
ώστε κάθε θεραπεία να είναι αρκετά αποτελε-
σματική! Σούπερμαν, Μπάτμαν και… Σπάιντερ-
μαν συνεργάζονται με ένα μοναδικό τρόπο σε 
αυτά τα 3 λεπτά, μετατρέποντας όλα τα πιο 
πάνω σε μία ακόμη περιπέτειά τους!

Σκοπός του FameLab, που διοργανώνεται από 
το British Council Κύπρου και το Ευρωπαϊκό 
Γραφείο Κύπρου, με συνδιοργανωτή το Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας, είναι να βοηθήσει τους 
νέους επιστήμονες να αποκτήσουν πολύτιμες 
δεξιότητες, για να επικοινωνήσουν το έργο τους 
σε μη επιστημονικό κοινό. Με αυτόν τον τρόπο 
οι ερευνητές αλλάζουν το κοινωνικό στερεότυ-
πο των «ακατανόητων» επιστημών, μεταφέρο-
ντας την έρευνά τους έξω από τα εργαστήρια, 
κάνοντάς την κατανοητή και προσβάσιμη, 
δικαιολογώντας έτσι και τη δημόσια χρηματοδό-
τησή τους.

Οι παρουσιάσεις κρίθηκαν σύμφωνα με τον 
χρυσό κανόνα του FameLab - τα 3C: περιεχόμε-
νο, σαφήνεια και χάρισμα (content, clarity and 

Το Mahallae, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από την κοινωνία 
των πολιτών στο νησί με την πρωτοβουλία και χρηματοδότηση 
της UNDP-ACT / USAID, εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2013 
στην Κύπρο. Μέσα στους 17 μήνες συνεχούς δραστηριότητάς 
του στην Κύπρο και την γεωγραφική περιφέρεια Ευρω-Μεσο-
γείου, Καυκάσου και Ανατολικής Ευρώπης στήριξε με χρηματο-
δότηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων πάνω από 15 prototypes και 
καινοτόμα εργαλεία για την κοινωνική συνοχή, πραγματοποίησε 
έρευνα και δημιούργησε ψηφιακό διαδραστικό χάρτη με τις 
δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο (δεκαε-
τία 1990 και εντεύθεν) και δημοσίευσε κατάλογο από ειδικούς 
για τους ΜΚΟ στην περιοχή δραστηριότητάς του. 

Στην ουσία, το Mahallae αποτελεί πλατφόρμα, αλλά και κοι-
νότητα / ομάδα ανθρώπων, αφού… 

• Συνδέει άτομα μέσα από τον κατάλογο επαγγελματιών και 
οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών

• Προωθεί και διαχέει τη γνώση σε σχέση με τις προηγούμε-
νες δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο

• Προσφέρει εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης της και-
νοτομίας μέσα από το σχέδιο «Challenges», που αποτελεί ένα 
συμμετοχικό μοντέλο χρηματοδότησης, με την απαραίτητη και 
άμεση συμμετοχή της κοινότητας 

• Προωθεί την καλλιέργεια και εξέλιξη δεξιοτήτων, τη γνω-
ριμία με οργανισμούς και άτομα με κοινά ενδιαφέροντα και 
τον δημιουργικό διάλογο σε σχέση με την καινοτομία και την 
κοινωνική συνοχή μέσα από εργαστήρια και events

• Φιλοξενεί και γίνεται ο συνδετικός κρίκος για καινοτόμες 
πρακτικές στην περιοχή της Ευρω-Μεσογείου, της Ανατολικής 
Ευρώπης και του Καυκάσου 

Για μια περιήγηση στην πλατφόρμα, επισκεφθείτε: www.
mahallae.org 

Πληροφορίες: elladaeva.ee@gmail.com, stratiss@ucy.ac.cy 

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το νέο πρόσωπο της 
επικοινωνίας της επιστήμης στην Κύπρο

Διαδικτυακή πλατφόρμα Mahallae: 
Η ψηφιακή σου γειτονιά για κοινωνική συνοχή 

charisma). Την ομάδα της κριτικής επιτροπής αποτελούσαν ο Αντιπρύτανης Διε-
θνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστήμιου Κύπρου Καθηγη-
τής Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Προώθη-
σης Έρευνας Δρ Βασίλης Τσάκαλος, ο Αντιπρόεδρος Πανεπιστημιακών Σχέσεων 
και Κοινωνικής Προσφοράς του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Νίκος Καρτακούλης, 
η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας στο Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου Σοφία Ιορδανίδου καθώς και η κα Λουίζα Σοφοκλέους, 
νικήτρια του FameLab 2015.

Χορηγοί του διαγωνισμού είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας και το Top Kinisis. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το Ραδιοφωνικό Ίδρυ-
μα Κύπρου και η εφημερίδα «Πολίτης». Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
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Διεθνές βραβείο για το καλύτερο άρθρο στον τομέα της 
οργανωσιακής αλλαγής απονεμήθηκε στους ακαδημαϊκούς του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημοσίας Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου Γιώργο Κασίνη και Αλεξία Παναγιώτου 
από τον διεθνή οργανισμό Academy of Management (ΑoΜ) για 
το ερευνητικό άρθρο τους με τίτλο «Paradoxes of Change».

Ο οργανισμός ΑOΜ είναι το μεγαλύτερο και το πιο αναγνωρι-
σμένο ακαδημαϊκό σώμα σε θέματα διοίκησης με περισσότερα 
από 20.000 μέλη, ενώ το ετήσιο συνέδριο του σώματος, στo 
πλαίσιο του οποίου έχει βραβευτεί η εργασία των ακαδημαϊκών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, φιλοξενεί περισσότερους από 
10.000 συνέδρους.

Το βραβευμένο άρθρο «Paradoxes of Change» καταπιάνεται 
με θέματα οργανωσιακής αλλαγής και ανάπτυξης. Συγκεκριμέ-
να, μελετά τη δημιουργία και 12χρονη εξέλιξη μιας καινοτόμου 
εταιρείας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας και αναπτύσσει 
τη θεωρητική εισήγηση ότι οι εντάσεις στους οργανισμούς είναι 
πηγή «τάξης» και όχι «αταξίας», άρα αποτελούν σημαντικό (αν 
και παράδοξο) συστατικό της ανάπτυξης. Η Επιτροπή Επιλογής 
απαρτιζόταν από πέντε στελέχη του εν λόγω διεθνούς οργανι-
σμού. 

Το διακεκριμένο άρθρο των ακαδημαϊκών Γιώργου Κασίνη 

και Αλεξίας Παναγιώτου προτάθηκε επίσης και για το Βραβείο 
Dexter του ΑoΜ, το οποίο απονέμεται κάθε χρόνο στην άριστη 
και δημιουργική εργασία, η οποία συντείνει παράλληλα στην 
περαιτέρω διεθνοποίηση του ΑoΜ, πέρα από τα σύνορα της Βό-
ρειας Αμερικής (όπου εδρεύει). Η επιλογή για το δεύτερο αυτό 
βραβείο θα ανακοινωθεί στο 76ο συνέδριο του ΑoΜ, το οποίο 
θα διεξαχθεί στις 5-9 Αυγούστου 2016 στην Καλιφόρνια.

Σημειώνεται ότι ακόμη μια εργασία του Τμήματος Διοί-
κησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, των ακαδη-
μαϊκών Γιώργου Κασίνη και Ανδρέα Σωτηρίου, με τίτλο 
«Cocreation in Healthcare: the Relationship with Patient 
Satisfaction and Physician Productivity» κρίθηκε ως ένα από 
τα καλύτερα άρθρα στον τομέα της Επιχειρησιακής Διοίκη-
σης (Operations Management) από τον διεθνή οργανισμό 
Academy of Management και θα συμπεριληφθεί, επίσης (μαζί 
με το πιο πάνω βραβευμένο άρθρο), στην έκδοση Best Paper 
Proceedings του συνεδρίου, η οποία περιλαμβάνει τις καλύ-
τερες εργασίες των επιμέρους αντικειμένων της διοίκησης στο 
συνέδριο του AoM. Σημειώνεται ότι μόνο το 10% των χιλιάδων 
εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο περιλαμβάνεται 
στην έκδοση αυτή.

Στους Γιώργο Κασίνη και 
Αλεξία Παναγιώτου το διεθνές βρα-
βείο για το καλύτερο άρθρο στον το-
μέα της οργανωσιακής αλλαγής 

Διαδικτυακή πλατφόρμα Mahallae: 
Η ψηφιακή σου γειτονιά για κοινωνική συνοχή 
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Στις 30 Μαρτίου 2016 o νεοσύστατος ανεξάρτητος μη κυβερνη-
τικός οργανισμός OXygono διοργάνωσε τη δεύτερή του εκδήλωση 
στην Πανεπιστημιούπολη με θέμα «Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην 
κυπριακή και ευρωπαϊκή κοινωνία». Η εκδήλωση τελούσε υπό 
την αιγίδα της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κύπρου και είχε τη 
μορφή συζήτησης. 

Συνομιλητές ήταν η βυζαντινολόγος ιστορικός και πρώην Πρύ-
τανις του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, 
η οποία με ενθουσιασμό αποδέχτηκε την πρόσκληση του OXygono 
και ταξίδεψε αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκδήλωσης από 
τη Γαλλία, καθώς και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Τη συζήτηση συντόνιζε 
ο Λοΐζος Συμεού, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνιολογίας της 
Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Το OXygono, εντοπίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες και ελλεί-
ψεις που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο 
και αφουγκραζόμενο τους προβληματισμούς της κοινωνίας σε 
σχέση με αυτό, επέλεξε αυτό το θέμα για συζήτηση, με σκοπό τον 
δημόσιο διάλογο επί διαφόρων πτυχών που άπτονται αυτού του 
προβλήματος, την προβολή διαφορετικών απόψεων και την εξα-
γωγή κάποιων συμπερασμάτων αναφορικά με την κωδικοποίηση 
των προβλημάτων και των τρόπων επίλυσής τους.

Η συζήτηση στηρίχθηκε στους ακόλουθους θεματικούς άξονες: 
Στόχοι του εκπαιδευτικού συστήματος, Δημόσια ή ιδιωτική εκπαί-
δευση, Σύγκριση επιπέδου των μαθητών στις χώρες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, Εκπαίδευση και εθνική ταυτότητα, Ο εκπαιδευτικός 
που οραματιζόμαστε, Προώθηση της αριστείας και ευκαιρίες για 
τους μη άριστους.

Η κα Γλύκατζη-Αρβελέρ εξήγησε ότι στόχος οποιουδήποτε 

Για τον ρόλο της εκπαίδευσης στην κυπριακή και 
ευρωπαϊκή κοινωνία μίλησε στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ 

εκπαιδευτικού συστήματος σήμερα είναι η διδασκαλία της 
ανθρωπιάς, του πολιτισμού, της αρετής, καθώς επίσης και 
η παιδεία με τη διδαχή του «aprend, aprend» -δηλαδή της 
απόκτησης της ικανότητας του «να μάθεις να μαθαίνεις», με 
στόχο κάποιος άνθρωπος, εφ’ όρου ζωής, να έχει την ικανό-
τητα να προσαρμόζεται, αφού αυτό απαιτούν οι σημερινές 
ανάγκες του παγκοσμιοποιημένου χωριού: να αντιμετωπίζει 
δηλαδή με νέα εργαλεία τις προκλήσεις, οι οποίες δεν είναι 
ούτε κυπριακές, ούτε ευρωπαϊκές, αλλά παγκόσμιες. 

Από την πλευρά του, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστο-
φίδης αναφέρθηκε στις σημαντικές τομές τις οποίες χρειάζε-
ται το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, ούτως ώστε να είναι 
σε θέση να ανταποκρίνεται στο κάλεσμα σε μια παγκοσμιο-
ποιημένη οικονομία, και στηλίτευσε τις καθυστερήσεις που 
παρατηρούνται στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που απαι-
τούνται για να καταστήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα της 
Κύπρου πιο αποτελεσματικό, ανταγωνιστικό και παραγωγικό. 

Στο τέλος της συζήτησης το κοινό είχε την ευκαιρία να 
θέσει ερωτήματα προς τους δύο συνομιλητές.

Όλη η οπτικογραφημένη συζήτηση βρίσκεται αναρτη-
μένη στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://media.ucy.ac.cy/
videoportal/index.php/en/home?task=play&id=186&sl=la
test 

Ο ΜΚΟ OXygono και το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισαν 
να προχωρήσουν στην υπογραφή ενός μνημονίου συνερ-
γασίας μεταξύ τους με στόχο την αμεσότερη και στενότερη 
συνεργασία τους στο μέλλον.
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Αν χρειάζεται να οδηγήσεις το αυτοκίνητο ενός τρίτου, 
νιώσε ασφαλής με 3 κλικ!

Δύο βραβεία επιχειρηματικότητας απέσπασαν φοιτητές 
του Πανεπιστημίου Κύπρου σε Διαγωνισμούς Επιχειρη-
ματικής Ιδέας με το «TraCar». Ο Δανιήλ Σουριανός και ο 
Δημήτρης Τίρκας, που παρακολουθούν το μάθημα ΔΕΔ 
434 στην Επιχειρηματικότητα του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης και φοιτούν στο 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-
γιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, απέσπασαν με την 
επιχειρηματική ιδέα τους «TraCar» το πρώτο βραβείο 
στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας του UCLan 
(University of Central Lancashire) Cyprus. Στην τελική 
φάση του διαγωνισμού, που έλαβε χώρα στις 17 Μαρτί-
ου 2016, οι πέντε καλύτερες ομάδες είχαν στη διάθεσή 
τους πέντε λεπτά για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε 
ειδική επιτροπή.

Σε συνέχεια της επιτυχίας τους οι φοιτητές προσκλή-
θηκαν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό του Startup 
Academy Cyprus, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρ-
τίου 2016 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου και απέσπα-
σαν το δεύτερο βραβείο. Πέραν του χρηματικού επά-
θλου, κέρδισαν υποτροφία για το Founder Institute, σε 
συνεργασία με το CYRIC (Cyprus Research & Innovation 
Center) και την Disrupt Cyprus.

Η επιχειρηματική ιδέα «TraCar» μια εφαρμογή για 
smartphone, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να οδη-
γήσει νόμιμα ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είναι δικό του, 
για προσωρινή χρήση. Το μόνο που χρειάζεται είναι να 
προσθέσει ένα νέο αυτοκίνητο στην ασφάλεια που ήδη 
κατέχει μέσω της εν λόγω εφαρμογής. Η υπηρεσία θα 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ «TRACAR» Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και η χρονική διάρ-
κεια ασφάλισης καθορίζεται από τον χρήστη (π.χ. 2 ώρες). Η συγκε-
κριμένη υπηρεσία είναι ιδιαίτερη χρήσιμη σε άτομα ηλικίας 18 έως 
23 ετών για την απόκτηση οδικής ασφάλισης για περιορισμένο χρο-
νικό διάστημα, σε περιπτώσεις όπως, για παράδειγμα, αδυναμίας 
ενός φιλικού προσώπου να οδηγήσει, δανεισμού αυτοκινήτου από 
συγγενικό πρόσωπο ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. 

Οι δύο φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, λόγω της 
πρώτης θέσης που κατέκτησαν στον Διαγωνισμό Επιχειρηματι-
κής Ιδέας του UCLan, έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την 
επιχειρηματική ιδέα τους σε επιχειρηματικούς αγγέλους (business 
angels) με σκοπό την άντληση χρηματικών πόρων για την υλοποίη-
ση του εγχειρήματός τους.

Οι Πρόεδροι των δυο εμπλεκόμενων Τμημάτων, Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών, συνεχάρησαν τους δύο φοιτητές για 
την επιτυχία τους και το επιχειρηματικό πνεύμα τους και τόνισαν 
τη μεγάλη σημασία της επιχειρηματικότητας σήμερα, ιδιαίτερα 
σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Καθηγητής 
Γεώργιος Έλληνας, τόνισε: «Οι προσπάθειες όλων μας θα πρέπει να 
επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση της ανεργίας, του μεγαλύτερου 
κοινωνικού προβλήματος της εποχής μας, έτσι ώστε οι νέοι μας να 
έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη του τόπου 
μας».
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ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «Στ’ ακροθαλάσσια του 
Πρωτέα» ΤΗΣ ΣΕΛΜΑ ΑΝΣΙΡΑ 

Tο φωτογραφικό έργο της Ισπα-
νίδας Σέλμα Ανσίρα με τίτλο «Στ’ 
ακροθαλάσσια του Πρωτέα» παρου-
σίασε την Πέμπτη, 12 Απριλίου 2016 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνερ-
γασία με την Πρεσβεία της Ισπα-
νίας στην Κύπρο και το Ινστιτούτο 
Θερβάντες. Τα εγκαίνια της έκθεσης 
φωτογραφίας τέλεσαν ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγη-
τής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και 
ο Πρέσβης της Ισπανίας στην Κύπρο 
Angel Lossada.

Στο καλωσόρισμά του ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου σημείω-
σε ότι η έκθεση συνδυάζει τα πάντα: 
φωτογραφία, ποίηση, μυθολογία, κί-
νηση και φυσική. Η Σέλμα Ανσίρα θα 
μπορούσε να εξηγήσει ειδικά στους 
φοιτητές της Φυσικής, ανέφερε ο κ. 
Χριστοφίδης, τι είναι ο αντικατοπτρι-
σμός, η αντανάκλαση, η διάθλαση, η 
μεταφορά, η κίνηση κ.λπ. Αν κοιτάξει 
κανείς αυτές τις φωτογραφίες, θα 
διαπιστώσει όλα τα φαινόμενα της 
φυσικής. Για εμάς τους μεσογειακούς 
το νερό είναι πολύ σημαντικό, γιατί 
ζούμε στο νερό και όλη η φιλοσοφία 
του αρχαίου ελληνισμού βγαίνει 

και μέσα από την κίνηση του νερού, υπογράμμισε ο Πρύτανης, ο οποίος ευχαρίστησε 
ιδιαίτερα τη Σέλμα Ανσίρα που μοιράζεται με το Πανεπιστήμιο Κύπρου αυτή τη σπου-
δαία δουλειά, διαβεβαιώνοντάς την ταυτόχρονα ότι αρκετοί φοιτητές θα επισκεφθούν 
και θα επωφεληθούν από αυτή την Έκθεση. Στη συνέχεια ο κ. Χριστοφίδης αναφέρθηκε 
στο όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου, που δεν είναι άλλο από το να δοθεί έμφαση σε 
θέματα Τέχνης. 

Ο Πρέσβης της Ισπανίας στην Κύπρο Angel Lossada ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου για τη φιλοξενία της Έκθεσης που έχει ειδικό θέμα το υγρό στοιχείο. Το νερό 
είναι άοσμο και άχρωμο, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτο ζωή και χρώμα, είπε ο Πρέσβης. 
Το θαύμα αυτών των φωτογραφιών και αυτής της εξαιρετικής συνολικής δουλειάς, 
πρόσθεσε, μας κάνει να σκεφτόμαστε το βασικό νόημα της ζωής, δηλαδή πώς μπορεί να 
είναι αυτό το πέρασμα από εκεί που δεν υπάρχει χρώμα και τελικά να κατακλυζόμαστε 
από χρώματα. 

Στην αντιφώνησή της και μιλώντας άπταιστα ελληνικά η Ισπανίδα καλλιτέχνις Σέλμα 
Ανσίρα τόνισε ότι οι φωτογραφίες της είναι παρμένες από Κύπρο (Πάφο, Παχύαμμο, 
Πωμό), Κρήτη και Νάξο. Εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά που βρίσκεται εκ νέου στο νησί 
για την παρουσίαση της  Έκθεσής της και ευχαρίστησε τους φίλους και εκτιμητές του 
έργου της, αλλά και όλους όσοι τη βοήθησαν στην πορεία της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες 
εξέφρασε στη Νίκη Μαραγκού, με την οποία μαζί «ψάρευαν» φωτογραφίες. «Οι φωτο-
γραφίες μου», ανέφερε η καλλιτέχνις, «είναι τα όνειρα της θάλασσας την ώρα που αυτή 
ζωγραφίζει, την ώρα που σκέφτεται». Καταλήγοντας, η κα Ανσίρα ανέφερε ότι η Έκθεση 
είναι αφιερωμένη στη μακαρίτισσα Νίκη Μαραγκού και ότι η δουλειά της αντικατοπτρί-
ζει αυτό που η ίδια νοιώθει. «Τα ευχάριστα αισθήματα που μου πρόσφερε η θάλασσα 
αποτυπώνοντας τα μοναδικά χρώματα του νερού μέσα από το φακό μου, τα μεταφέρω 
σε εσάς που είστε σήμερα μαζί μου», ανέφερε η Ισπανίδα καλλιτέχνις.

Η Έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Φωτογραφικής Εταιρείας 
Κύπρου, παρέμεινε ανοικτή έως και την Τρίτη, 19 Απριλίου 2016.
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Η «Οδύσσεια» ως κτήμα και κληρονομιά της ανθρω-
πότητας έχει επηρεάσει τον τρόπο που βιώνουμε κάθε 
ταξίδι και κάθε περιπέτεια, ενώ παράλληλα επιδρά στο 
πώς σκεφτόμαστε και μαθαίνουμε. 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Πρύτανης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης βι-
βλίων «Ο πολύγλωσσος Οδυσσέας» που διοργανώθηκαν από 
την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο εσωτε-
ρικό αίθριο του κτηρίου Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος 
Γ. Λεβέντης» και παρέμεινε ανοικτή για το κοινό μέχρι και τις 
15 Μαρτίου 2016.

Κατά την τελετή των εγκαινίων 12 επικεφαλής διπλωματι-
κών αποστολών στην Κύπρο απήγγειλαν στη γλώσσα τους 
αποσπάσματα από τις ραψωδίες του έπους «Οδύσσεια», 
αναδεικνύοντας έτσι τον γλωσσικό πλούτο της Ευρώπης και 
τη δύναμη του πολιτισμού και του λόγου. Όπως ανέφερε στον 
χαιρετισμό του ο κ. Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, Επικεφαλής 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, 
η έκθεση έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από 

το θέμα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, την τρέχουσα κατάσταση 
των κρατών μελών της Ε.Ε. στη Μεσόγειο, καθώς και την κοινή 
μας ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον αντίκτυπό της στους εθνι-
κούς πολιτισμούς. Επιπλέον, τόνισε, οι επισκέπτες έχουν την 
ευκαιρία να αναλογιστούν τη συμβολή των συγγραφέων και 
μεταφραστών που μετέφεραν τον ποιητικό πλούτο της «Οδύσ-
σειας» στη μεσαιωνική Ευρώπη, την ευρωπαϊκή αναγέννηση 
και τον σύγχρονο κόσμο.

Στον χαιρετισμό του ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφί-
δης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, αναφέρθηκε στη 
διαχρονικότητα του έπους. Από την «Κόλαση» του Δάντη, στον 
«Οδυσσέα» του Άλφρεντ Τέννυσον, την «Ιθάκη» και τη «Δεύτε-
ρη Οδύσσεια» του Κωσταντίνου Καβάφη και πολλούς άλλους, 
τα ομηρικά έπη, η «Ιλιάδα» και η «Οδύσσεια», εμπνέουν όχι 
μόνο ταλαντούχους και χαρισματικούς δημιουργούς, αλλά και 
αναγνώστες ανά το παγκόσμιο. Η «Οδύσσεια», ως κτήμα και 
κληρονομιά της ανθρωπότητας, ανέφερε ο Πρύτανης του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, έχει επηρεάσει τον τρόπο που βιώνουμε 
κάθε ταξίδι και κάθε περιπέτεια, ενώ παράλληλα επιδρά στο 
πώς σκεφτόμαστε και μαθαίνουμε. 

Η περιοδεύουσα έκθεση «Ο πολύγλωσσος Οδυσσέας» είναι 
μια ευκαιρία να εξετάσουμε το έπος σε 24 και πλέον γλώσσες. 

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ «Ο ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΣ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
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Η απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου Δρ Μάρθα Κωνσταντίνου διορίστηκε στο διεθνώς διακε-
κριμένο Πανεπιστήμιο Τemple, στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Η 
Δρ Κωνσταντίνου εκλέχθηκε σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας 
(tenure track) στο τμήμα Φυσικής και η έρευνά της θα εστιάζει 
στον τομέα της θεωρητικής Πυρηνικής Φυσικής, και συγκεκριμέ-
να σε μελέτες της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής (QCD), της θεμε-
λιώδους θεωρίας της ισχυρής δύναμης. Η αλληλεπίδραση αυτή 
συνδέει τα κουάρκ και τα γκλουόνια μαζί, για να σχηματίσουν 
πρωτόνια και νετρόνια, τα οποία αποτελούν τα βασικά δομικά 
στοιχεία της ύλης που απαρτίζει τον ορατό κόσμο.

Η Δρ Κωνσταντίνου έλαβε πτυχίο (2003) και διδακτορικό 
δίπλωμα (2008) από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Έπειτα, μέχρι το 2015 εργάστηκε ως Μεταδιδακτορική 
Συνεργάτιδα και κατά το έτος 2012 διετέλεσε Επισκέπτρια Λέ-
κτορας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η διδακτορική της διατριβή 
πραγματοποιήθηκε στη Θεωρία Κβαντικών Πεδίων, υπό την επί-
βλεψη του Καθηγητή Χαράλαμπου Παναγόπουλου, και η έρευνα 
χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). 
Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών και μέχρι 
σήμερα έχει αναπτύξει συνεργασίες με ερευνητές από Πανεπι-
στήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Κύπρου, Γερμανίας, Ιταλίας, 
Γαλλίας, Αγγλίας και Αυστραλίας. Το 2008 η Δρ Κωνσταντίνου 
εντάχθηκε στην ομάδα της Καθηγήτριας Κωνσταντίας Αλεξάν-
δρου και είναι μέλος του European Twisted Mass Collaboration, 
μιας από τις μεγαλύτερες ερευνητικές ομάδες που πραγματοποι-
εί προσομοιώσεις μεγάλης κλίμακας της QCD. Οι υπολογισμοί 

αυτοί διεξάγονται στους πιο ισχυρούς υπερ-υπολογιστές της 
Ευρώπης, ανάμεσά τους το Juelich SuperComputing Centre στη 
Γερμανία και το National SuperComputing Centre στην Ελβετία. 
Η Δρ Κωνσταντίνου συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμ-
ματα χρηματοδοτούμενα από το ΙΠΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ένα εκ των οποίων κατετάγη πρώτο ανάμεσα σε ενενήντα άλλες 
προτάσεις, με Ερευνητικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Χ. Παναγό-
πουλο (2013-2015). 

Από τον Ιούνιο του 2015 έως σήμερα η Δρ Κωνσταντίνου ερ-
γοδοτείται στο ερευνητικό κέντρο CaSToRC του Ινστιτούτου Κύ-
πρου και εμπλέκεται σε μελέτες των ιδιοτήτων των πρωτονίων 
και νετρονίων εντός της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής Πλέγματος. 
Ένα σημαντικό θέμα που μελετάται είναι η δομή του πρωτονί-
ου, για παράδειγμα πόσο μεγάλο είναι το μέγεθος του, καθώς 
επίσης ποια είναι η συνεισφορά των κουάρκ και γκλουονίων στο 
σπιν και στην ορμή του. Μια από τις αξιοσημείωτες συνεισφορές 
της εν λόγω ερευνητικής ομάδας είναι ο υπολογισμός των λε-
γόμενων σ-όρων για το πρωτόνιο και ο καθορισμός της ενεργού 
διατομής σκέδασης υποψηφίων σωματιδίων για σκοτεινή ύλη 
(υπερσυμμετρικά neutralinos). Το μέγεθος του πλάτους σκέδα-
σης της σκοτεινής ύλης από τη συνήθη πυρηνική ύλη εξαρτάται 
από τη γνώση των σ-όρων και ως εκ τούτου οι υπολογισμοί που 
διεξάγονται στο Ινστιτούτο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
είναι ζωτικής σημασίας για οποιαδήποτε άμεση αναζήτηση της 
σκοτεινής ύλης.

Η ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΡΘΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΕΠΙΚΟΥΡΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO 
TEMPLE

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διημερίδα «Making to Think: 
Leadership through Art», η οποία συνδιοργανώθηκε από το 
Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το 
Πρόγραμμα ΜΒΑ και το Institute for Creative Entrepreneurship 
(ICE) του Μουσικού Κολλεγίου Berklee της Βοστώνης. Ομιλη-
τής και εκπαιδευτής ήταν ο Δρ Aithan Shapira, ενώ εισαγωγική 
ομιλία έγινε και από τον κ. Pano Panay, ιδρυτικό διευθυντή του 
Berklee ICE. 

H πρωτοποριακή, για τα κυπριακά και όχι μόνο δεδομένα, διη-
μερίδα ήταν αφιερωμένη στην εξερεύνηση των διαδικασιών της 
δημιουργικότητας και της ηγεσίας μέσω των εικαστικών τεχνών 
και της μουσικής. 

Η διημερίδα περιελάμβανε μια εναρκτήρια διάλεξη στις 6 
Απριλίου, ένα μουσικό εργαστήρι με συμμετοχή μουσικών της 
κυπριακής μουσικής παράδοσης, όπως ο Μιχάλης Χατζήμιχαηλ, 
και σειρά διαδραστικών εργαστηρίων, απευθυνόμενων σε Διευ-
θυντές και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καλλιτέχνες, 
φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκούς. Την επομένη, πραγματο-

ποιήθηκε ξενάγηση/εργαστήριο στους χώρους της Λεβέντειου 
Πινακοθήκης στη Λευκωσία. Σε αυτήν συμμετείχαν σημαντικά 
στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών από τον τραπεζικό, τον 
εμπορικό, τον εκπαιδευτικό, τον τεχνολογικό τομέα και τον 
πολιτισμό.

Η εκδήλωση στόχευε στην ανάδειξη νέων τρόπων σκέψης, 
μέσα από τη μελέτη της τέχνης, στη διαδικασία λήψης ηγετικών 
αποφάσεων, στον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας και στην 
καλλιέργεια κουλτούρας δημιουργικότητας και καινοτομίας 
στους οργανισμούς. 

Οι διοργανωτές επιθυμούν να ευχαριστήσουν θερμά τους 
υποστηρικτές της εκδήλωσης: την Τράπεζα Κύπρου, το Πρό-
γραμμα IDEA και τον Δήμο Λευκωσίας, όπως επίσης και τον 
Χορηγό Επικοινωνίας, την εφημερίδα «Η Καθημερινή».

Η εκδήλωση εντάσσεται στον «Μήνα Δημιουργικότητας» και 
στη σειρά διαλέξεων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του 
Κέντρου Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Making to Think:Leadership through Art
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