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Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 

μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Εμπορικού και Βιομηχα-

νικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου (ΕΒΕΑ), με στόχο τη συνεργασία 

για εκπόνηση μελέτης για την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της πόλης 

της Αμμοχώστου.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο 

Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αμμοχώστου ο Πρόε-

δρός του, κ. Γιώργος Μαυρουδής. Η συνεργασία θα εστιάζεται κυρί-

ως σε θέματα που εμπίπτουν στον πολεοδομικό σχεδιασμό, την οι-

κονομική ανάπτυξη, τον πολιτισμό (αρχαιότητες, βυζαντινός πλούτος, 

μεσαιωνικός πλούτος κ.ά.), τις συγκοινωνίες – το οδικό δίκτυο και 

δημογραφικά δεδομένα.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρύτανης, «είναι ιδιαίτερη η χαρά 

μας για τη συνεργασία που θα υπογραφεί σήμερα με το ΕΒΕ Αμμό-

χωστου, το Εμπορικό Επιμελητήριο μιας πόλης που ήταν και είναι για 

εμάς η ατέλειωτη βασιλεύουσα». 

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γιώργος Μαυρουδής χαιρέτισε τη συνερ-

γασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. «Η μελέτη εμπεριέχει πολλή δου-

λειά, αλλά το σημαντικότερο είναι να μη μείνει στα χαρτιά. Με τόλμη 

και καλή προετοιμασία θα μπορέσουν να υλοποιηθούν οι στόχοι», 

σημείωσε.

Ανοικοδόμηση της Αμμοχώστου.  
Μελέτη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού «Νηρέας» του Πανε-

πιστημίου Κύπρου διοργάνωσε δεκαήμερο Θερινό Σχολείο 

σχετικά με την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση αστι-

κών λυμάτων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Marie 

Skłodowska-Curie: Innovative Training Networks (ITN)», που 

εντάσσεται στο πρόγραμμα Ορίζο-

ντας 2020, με τίτλο «Antibiotics 

and mobile resistance elements 

in wastewater reuse applications: 

risks and innovative solutions 

(ANSWER)». Συντονίστρια του 

ερευνητικού έργου ANSWER είναι 

η Διευθύντρια του Κέντρου, Δρ Δέ-

σπω Φάττα-Κάσινου, Αναπληρώ-

τρια Καθηγήτρια του Τμήματος Πο-

λιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος. 

Το Θερινό Σχολείο έλαβε χώρα 

στις 13-23 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του Spanish National 

Research Council, στην Ισπανία (Βαρκελώνη). Στο πλαίσιο του 

σχολείου, μεταπτυχιακοί φοιτητές στους τομείς της Μηχανικής 

Περιβάλλοντος, Χημικής Μηχανικής, Χημείας και Μικροβιολο-

γίας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εντατικό και 

διαδραστικό πρόγραμμα διαλέξεων με θέματα σχετικά με την 

επαναχρησιμοποίηση των αστικών λυμάτων, τις τρέχουσες 

προκλήσεις και ευκαιρίες. Το πρόγραμμα έφερε κοντά επιστή-

μονες και επαγγελματίες από τον ακαδημαϊκό και μη ακαδημα-

ϊκό τομέα, από διάφορες χώρες του κόσμου και με αναγνωρι-

σμένη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα. 

Το σχολείο παρακολούθησαν οι νέοι ερευνητές του ερευνη-

τικού προγράμματος ANSWER καθώς και άλλοι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Στόχος του προ-

γράμματος ήταν να εφοδιάσει τους νέους ερευνητές με επαγ-

γελματικές και προσωπικές ευκαιρίες ανάπτυξης πέρα από αυ-

τές που συνήθως δίνονται κατά τη διάρκεια της μεταπτυχιακής 

ή διδακτορικής τους εκπαίδευσης. Το Θερινό Σχολείο του έρ-

γου, όντας μια πραγματικά διεθνής, 

διαπολιτισμική και διεπιστημονική 

συνάντηση, παρείχε στους φοιτη-

τές την ευκαιρία να αποκτήσουν 

εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με 

την επαναχρησιμοποίηση και επε-

ξεργασία των αστικών λυμάτων 

και την απομάκρυνση χημικών και 

βιολογικών μικρορύπων από τα 

επεξεργασμένα αστικά λύματα (π.χ. 

αντιβιοτικά και ανθεκτικά στα αντι-

βιοτικά βακτήρια/γονίδια), από δια-

κεκριμένους επιστήμονες με ανα-

γνωρισμένη εμπειρία σε θέματα που αφορούν στην ποιότητα, 

επεξεργασία και διαχείριση νερού και αστικών λυμάτων. Πα-

ράλληλα με τις διαλέξεις, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είχαν την 

ευκαιρία να απολαύσουν ενδιαφέρουσες ξεναγήσεις και επι-

σκέψεις σε βιολογικούς σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυ-

μάτων, στις εγκαταστάσεις και στα ερευνητικά εργαστήρια του 

Τμήματος της Περιβαλλοντικής Χημείας του Spanish National 

Research Council και σε μουσεία της Βαρκελώνης, καθώς και 

να εξερευνήσουν την πόλη στον ελεύθερο χρόνο τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του έργου 

μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του: http://www.answer-

itn.eu/

Φοιτητές Νομικής από το Ισραήλ φιλοξέ-

νησε για δέκα ημέρες το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, παρέχοντάς τους επιμόρφωση 

στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου με τίτ-

λο «European Commercial Law». Συγκε-

κριμένα, το πρόγραμμα που προσέφερε 

το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 

ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2016 με 

ιδιαίτερη επιτυχία και σε αυτό συμμετεί-

χαν φοιτητές της Νομικής Σχολής Τhe 

Heim Striks School of Law, The College 

of Management Academic Studies του 

Ισραήλ και φοιτητές Νομικής του Πανε-

πιστημίου Κύπρου. Τη διοργάνωση του 

προγράμματος ανέλαβε η Αναπληρώ-

τρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Τατιάνα 

Ελένη Συνοδινού, η οποία είχε και την 

ακαδημαϊκή του εποπτεία. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος 44 φοι-

τητές είχαν την ευκαιρία να παρακο-

λουθήσουν 60 ώρες διαλέξεων στην 

αγγλική γλώσσα για ένα σύνολο επτά 

μαθημάτων, τα οποία κάλυπταν ένα 

ευρύ φάσμα του εμπορικού δικαίου και 

του δικαίου των επιχειρήσεων. 

Είναι η πρώτη φορά που το Τμήμα Νο-

μικής διοργανώνει Θερινό Σχολείο για 

φοιτητές από το εξωτερικό, το οποίο θα 

συνεισφέρει, μεταξύ άλλων, στην προα-

γωγή της επιστημονικής συνεργασίας με 

τον νομικό κόσμο άλλων χωρών, όπως 

στην προκειμένη περίπτωση του Ισραήλ. 

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ «ΝΗΡΕΑΣ»

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Θερινό 

Σχολείο του Πανεπιστημίου Κύπρου, το 

οποίο προσφέρθηκε φέτος για πρώτη 

χρονιά. Κατά τη διάρκεια του Θερινού 

Σχολείου σχεδόν 100 μαθητές και μα-

θήτριες Λυκείου, από όλες τις πόλεις της 

Κύπρου, είχαν την ευκαιρία να γίνουν για 

μια εβδομάδα φοιτητές, να παρακολουθή-

σουν μαθήματα στον τομέα σπουδών που 

τους ενδιαφέρει (σε 7 διαφορετικές επι-

στημονικές ενότητες) και να γνωρίσουν 

από κοντά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τους 

καθηγητές και τους φοιτητές του.

Το Θερινό Σχολείο του Πανεπιστημίου 

Κύπρου θα προσφερθεί και το επόμενο 

καλοκαίρι με ακόμη περισσότερες θε-

ματικές ενότητες. Οι συμμετέχοντες στο 

πρόγραμμα, μαθητές Λυκείου, θα έχουν 

επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν και 

να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες που θα 

προσφέρει το νέο υπερσύγχρονο Κέντρο 

Πληροφόρησης «Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιω-

άννου».

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε η Επίκουρη Καθηγήτρια 

του Τμήματος Ψυχολογίας και υπεύθυνη του Εργαστηρί-

ου Κλινικής Ψυχολογίας και Συμπεριφορικής Ιατρικής - 

ACThealthy του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μαρία Καρεκλά. 

Εξελέγη μέλος του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του 

Παγκόσμιου Οργανισμού 

Πλαισιακών Επιστημών 

της Συμπεριφοράς, μεταξύ 

αξιόλογων συναδέλφων 

της από ολόκληρο τον 

κόσμο. Το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Παγκόσμι-

ου Οργανισμού ανέλαβε 

καθήκοντα στις 20 Ιουνίου 

2016 με την ολοκλήρωση 

του ετήσιου συνεδρίου στο 

Σιάτλ των ΗΠΑ. 

Το ACBS ιδρύθηκε το 

2005 με στόχο τόσο την 

ενίσχυση και διάχυση της έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο 

στον τομέα της λειτουργικής γνωστικο-συμπεριφορικής 

θεραπείας και επιστήμης όσο και τη βελτιστοποίηση πα-

ροχής υπηρεσιών βάσει τεκμηριωμένων κλινικών μελε-

τών που σκοπεύουν στην αύξηση της ποιοτικής ζωής των 

ανθρώπων. Σήμερα ο οργανισμός αριθμεί περισσότερα 

από 8.000 μέλη. 

Η Δρ Μαρία Καρεκλά είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανι-

σμού Πλαισιακών Επιστημών της Συμπεριφοράς από την 

ίδρυσή του και υπηρέτησε 

προηγουμένως ως μέλος 

της διοικητικής υποεπιτρο-

πής του οργανισμού σχε-

τικά με την Πλαισιακή Συ-

μπεριφορική Ιατρική κατά 

το διάστημα 2012-2015. 

Στη Δρα Καρεκλά έχει 

απονεμηθεί, επίσης από 

τον ίδιο οργανισμό, ο τίτ-

λος της Εκπαιδεύτριας Θε-

ραπείας Αποδοχής και Δέ-

σμευσης (Acceptance and 

Commitment Therapy), 

τον οποίο κατέχουν μόνο 

περίπου 40 άτομα ανά το 

παγκόσμιο. Η Δρ Καρεκλά είναι η μοναδική επιστήμονας 

στην νοτιο-ανατολική Μεσόγειο που έχει αξιολογηθεί 

και μπορεί να εκπαιδεύει καθώς και να εποπτεύει νέους 

θεραπευτές στη συγκεκριμένη ψυχολογική θεραπευτική 

προσέγγιση.

H ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ  
ΕΞΕΛΕΓΗ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  
ΠΛΑΙΣΙΑΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
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Πολύ σημαντική θεωρείται η θεσμική 

πλέον συμμετοχή της Κύπρου στο μεγα-

λύτερο ερευνητικό κέντρο του κόσμου, 

τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικής 

Ενέργειας (CERN), με Επιστημονικό Εκ-

πρόσωπο της χώρας μας στον εν λόγω 

Οργανισμό τον Καθηγητή του Πανεπι-

στημίου Κύπρου Πάνο Ραζή. 

Στο πλαίσιο της ένταξης της Κύπρου ως 

Συνδεδεμένου Μέλους στο CERN, ο Κα-

θηγητής Πάνος Ραζής έχει οριστεί από 

την Πολιτεία ως Επιστημονικός Εκπρό-

σωπος της Κύπρου στο CERN, λαμβά-

νοντας μέρος στο 181ο Συμβούλιο των 

χωρών μελών που συμμετέχουν στα 

ερευνητικά προγράμματά του. 

Στο εν λόγω Συμβούλιο, το οποίο δι-

εξήχθη την εβδομάδα 12-18 Ιουνίου 

2016 στο Ερευνητικό Κέντρο CERN, στα 

σύνορα Ελβετίας-Γαλλίας έξω από τη 

Γενεύη, συμμετείχε για πρώτη φορά και 

η Κύπρος, δια του Πρεσβευτή της στα 

Ηνωμένα Έθνη κ. Αντρέα Ιγνατίου και 

του Καθηγητή Πάνου Ραζή, ως Συνδε-

δεμένο Μέλος, με την πρόνοια να γίνει 

Πλήρες Μέλος μετά από τουλάχιστον 

δύο χρόνια. 

Τεράστια τα οφέλη από τη συμμε-
τοχή της Κύπρου στο CERN

Ο Καθηγητής Πάνος Ραζής τόνισε την 

τεράστια σημασία της ένταξης της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας στο CERN. «Για 

μια μικρή χώρα, όπως η Κύπρος, το γε-

γονός αυτό αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για 

την πατρίδα μας, αφού το CERN αποτελεί 

σήμερα το μεγαλύτερο ερευνητικό κέ-

ντρο στον κόσμο, με τεράστιο αντίκτυπο 

στην επιστήμη, ενώ τα οφέλη που μπο-

ρεί να αποκομίσει η Κύπρος σε ερευνη-

τικό και εκπαιδευτικό επίπεδο θα είναι 

τεράστια», σημείωσε ο κ. Ραζής. 

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου των χωρών 

μελών που έγινε στο CERN, η νεοσυστα-

θείσα από το Υπουργικό Συμβούλιο Επι-

τροπή Κύπρου-CERN είχε την ευκαιρία 

να κάνει επαφές με τη νέα διεύθυνση 

του CERN, με μέλη των αντιπροσωπειών 

άλλων χωρών, καθώς και με στελέχη 

του CERN υπεύθυνα για τη μεταφορά 

γνώσεων και τις προμήθειες. 

«Πέρα από τα επιστημονικά δρώμενα 

στο CERN, οι δύο τελευταίοι τομείς εν-

διαφέρουν σημαντικά την Κύπρο για την 

αναβάθμιση της τεχνολογίας, των γνώ-

σεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπι-

νου δυναμικού, καθώς και για τη διεκδί-

κηση της ανάληψης σημαντικών έργων 

που επιτελούνται για σκοπούς του CERN. 

Πρώτη συμμετοχή της Κύπρου στο Συμβούλιο του CERN

Σημαντική επίσης από κάθε σκοπιά εί-

ναι και η ανάληψη Διεθνών Συνεδρίων, 

Ημερίδων και Σχολείων που διεξάγο-

νται υπό την αιγίδα του CERN, καθώς 

και η βοήθεια του CERN στη δημιουργία 

ενός Business Incubation Centre για 

εταιρείες που συνδέονται με τα θέματα 

του CERN», ανέφερε ο κ. Ραζής.

Ο Καθηγητής Πάνος Ραζής Επιστημονικός Εκπρόσωπος της Κύπρου  
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας (CERN)
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Με δύο κορυφαία διεθνή βραβεία τιμή-

θηκε πρόσφατα ο Καθηγητής στην Έδρα 

Στρατηγικής Διοίκησης Columbia Ship 

Management, στο Τμήμα Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, πρώην Κο-

σμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επι-

στημών και Διοίκησης, κ. Χαρίδημος Κ. 

Τσούκας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσούκας αναγορεύ-

θηκε ως το 18ο Επίτιμο Μέλος της διε-

θνούς επιστημονικής ένωσης European 

Group of Organization Studies (EGOS). 

Η βράβευσή του πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2016 στη Νάπολη της Ιταλίας, 

κατά τη διάρκεια του 32ου Συνεδρίου του EGOS. Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο το 

EGOS – η μεγαλύτερη επιστημονική ένωση οργανωσιακών και διοικητικών σπου-

δών στην Ευρώπη – βραβεύει έναν επιστήμονα με την ιδιότητα του Επιτίμου Μέλους 

για το έργο του και τη συμβολή του στην ανάπτυξη του οικείου επιστημονικού πεδίου. 

Στην προσφώνησή της για τη βράβευση του τιμώμενου Καθηγητή Τσούκα, η Κα-

θηγήτρια Ann Langley σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Η προσήλωση του Χαρίδημου 

Τσούκα στην έρευνα και τη γνώση, η σοφία του και οι επαγγελματικές του αρετές 

υπερακοντίζουν τα κριτήρια του Συμβουλίου του EGOS. Ο κ. Τσούκας δεν είναι μόνο 

ένας εξαίρετος ερευνητής, ένα αφοσιωμένο μέλος του EGOS, αλλά κι ένας σημαντι-

κός ακαδημαϊκός entrepreneur, ένας εμπνευσμένος δάσκαλος και ένας υπεύθυνος 

πολίτης που ενδιαφέρεται για τα κοινά. Ο Χαρίδημος είναι ένας πρωτότυπος στο-

χαστής με σημαντική και επιδραστική συνεισφορά στις οργανωσιακές σπουδές και 

στην κοινότητα του EGOS. Είμαστε περήφανοι να τον αναγορεύσουμε ως το Επίτιμο 

Μέλος για το 2016».

Σημειώνεται ότι ο Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας διετέλεσε Διευθυντής (Editor-in-

Chief) του ακαδημαϊκού περιοδικού Organization Studies, ενός από τα δύο σημα-

ντικότερα περιοδικά στην Ευρώπη στο επιστημονικό πεδίο των οργανωσιακών και 

διοικητικών σπουδών, το οποίο εκδίδεται από το EGOS.

Στις 8 Αυγούστου 2016 ο Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας τιμήθηκε με το Βραβείο 

Πρωτοποριακού Έργου Τζόαν Μάρτιν, από το Τμήμα Θεωρίας Οργάνωσης και Δι-

οίκησης (ΤΘΟΔ) της Αμερικανικής Ακαδημίας Διοίκησης. H Αμερικανική Ακαδημία 

Διοίκησης είναι η πλέον έγκυρη και πολυπληθής επιστημονική ένωση για τη μελέτη 

θεμάτων διοίκησης στον κόσμο και το ΤΘΟΔ είναι η ναυαρχίδα της. Το βραβείο απο-

νεμήθηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Διοίκησης στο Άναχαϊμ 

της Καλιφόρνιας. 

Το Βραβείο Πρωτοποριακού Έργου Τζόαν Μάρτιν δίδεται κάθε χρόνο σε έναν ακα-

δημαϊκό, ο οποίος έχει αναλάβει «ηγετικό ρόλο στο επιστημονικό πεδίο της Θεωρίας 

Οργάνωσης και Διοίκησης, ανοίγοντας νέους δρόμους αναζήτησης και σκέψης» (βλ. 

http://omtweb.org/awards/joanne-martin-trailblazer-award). 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεωρίας Οργάνωσης και Διοίκησης της Αμερικανικής 

Ακαδημίας Διοίκησης, Καθηγητής Nelson Philips περιέγραψε το σκεπτικό με το 

οποίο τιμήθηκε ο κ. Τσούκας ως εξής: «Το έργο σου στο EGOS και στο περιοδι-

κό Organization Studies από τη θέση του διευθυντή, ο καθοριστικός ρόλος σου 

στη δημιουργία του διεθνούς συνεδρίου «International Symposium of Process 

Organization Studies», καθώς και η έκδοση συναφών βιβλίων από τις Πανεπιστημι-

ακές Εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αναγνωρίστηκαν από το Συμβού-

λιο του ΤΘΟΔ ως πρωτοποριακά επιτεύγματα στο πεδίο μας».

Σημειώνεται ότι το 2014 ο Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας αναγορεύθηκε σε Doctor 

of Science για το σύνολο του επιστημονικού έργου του στο University of Warwick. 

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΤΣΟΥΚΑΣ ΑΝΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ  
ΤΟΥ EUROPEAN GROUP OF ORGANIZATION STUDIES ΓΙΑ ΤΟ 2016  
ΚΑΙ ΕΛΑΒΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΏΤΟΠΟΡΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΖΟΑΝ ΜΑΡΤΙΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Ευρωπαϊκό βραβείο για την καλύτερη 

παρουσίαση σε μορφή αφίσας (poster 

presentation) στον τομέα της συνεχιζό-

μενης επαγγελματικής επιμόρφωσης με 

τη βοήθεια της τεχνολογίας απονεμήθη-

κε στις 27 Αυγούστου στις Δρα Μαριάν-

να Κυπριανού και κα Ελένη Νικηφόρου, 

μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του 

Κέντρου Γλωσσών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. Το βραβείο απονεμήθηκε από 

τον ευρωπαϊκό οργανισμό EuroCALL 

(European Association for Computer-

Assisted Language Learning), στo 

πλαίσιo των εργασιών του 23ου Συνε-

δρίου του στον τομέα της Τεχνολογικά 

Υποβοηθούμενης Γλωσσικής Διδασκα-

λίας/Εκμάθησης (EuroCALL2016) στη 

Λεμεσό. Η βραβευμένη παρουσίαση με 

τίτλο «Teacher Professional Learning 

and Development: the other route with 

the aid of technology» καταπιάνεται με 

θέματα εκπαίδευσης και συνεχούς επαγ-

γελματικής κατάρτισης σε συνάρτηση με 

συγκεκριμένα εργαλεία τεχνολογίας. 

Το επιστημονικό συνέδριο EuroCALL εί-

ναι ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια 

στον κόσμο για την προώθηση και έρευ-

να στην Τεχνολογικά Υποβοηθούμενη 

Γλωσσική Εκμάθηση/Διδασκαλία και δι-

οργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετι-

κή ευρωπαϊκή πόλη. Φέτος το συνέδριο 

φιλοξενήθηκε από το Κέντρο Γλωσσών 

του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό και συμμετείχαν 

γύρω στους 250 ερευνητές, εκπαιδευ-

τικοί και καθηγητές γλωσσών από 35 

και πλέον χώρες. Θέμα του φετινού συ-

νεδρίου ήταν «CALL Communities and 

Culture». Το συνέδριο ασχολήθηκε με 

θέματα όπως διαπολιτισμικότητα, πολυ-

γλωσσία, διγλωσσία με τη χρήση τεχνο-

λογίας, γλωσσική εκμάθηση και κοινω-

νικές τεχνολογίες, γλωσσική εκμάθηση 

με τη χρήση κινητών τηλεφώνων, εκ-

παίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη 

καθηγητών γλώσσας, παιδαγωγικές 

προκλήσεις στη χρήση τεχνολογίας για 

τη διδασκαλία της γλώσσας και άλλα.

Οι βραβευθείσες εκπαιδευτικοί εργά-

ζονται στο Κέντρο Γλωσσών του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου, όπου διδάσκουν 

Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς 

προχωρημένου επιπέδου καθώς και 

Αγγλικά για Ειδικά Θέματα. Τα τελευ-

ταία δύο χρόνια υπηρέτησαν ως συ-

ντονίστριες του αγγλικού τομέα, όπου 

ήταν υπεύθυνες για τον συντονισμό των 

ακροατηρίων αγγλικής γλώσσας που 

προσφέρονται σε 2000 περίπου προ-

πτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου 

κάθε χρόνο, καθώς και για τη διδασκαλία 

προπτυχιακών μαθημάτων Αγγλικών για 

Ακαδημαϊκούς Σκοπούς προχωρημένου 

επιπέδου. Συμμετέχουν ενεργά τόσο σε 

τοπικά όσο και σε διεθνή ακαδημαϊκά 

συνέδρια στον τομέα της διδασκαλίας 

ξένων γλωσσών, με παρουσιάσεις που 

άπτονται των ερευνητικών τους ενδια-

φερόντων. Επίσης προσφέρουν σεμινά-

ρια και εκπαιδευτικά εργαστήρια σε φοι-

τητές και καθηγητές γλωσσών. Άρθρα 

τους έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά 

περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλ-

λογικούς τόμους. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

το συνέδριο και τις ανακοινώσεις που 

έχουν παρουσιαστεί έχουν αναρτη-

θεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://

eurocall2016.org/ 

ΕΥΡΏΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΦΙΣΑΣ  
ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΛΏΣΣΏΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROCALL

Η κα Ελένη Νικηφόρου είναι υποψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο 

του Lancaster στον τομέα της Η-έρευνας και Τεχνολογικώς Αναβαθμι-

σμένης Μάθησης (E-research and Technology Enhanced Learning) με 

εξειδίκευση στη Μικτή Μάθηση και τις Τεχνολογίες (Blended Learning).

Η Δρ Μαριάννα Κυπριανού είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στον 

τομέα της Γλωσσολογίας από το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, με εξειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της προφο-

ράς των Αγγλικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη τη Δευτέ-

ρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016 μεταξύ του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου και του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, 

με στόχο την ανάπτυξη και την προαγωγή της με-

ταξύ τους κλινικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής 

συνεργασίας.

Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν εκ μέρους του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Κοσμήτορας 

της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχα-

ρίου και εκ μέρους του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος 

η Πρόεδρός του, Δρ Πόπη Κανάρη και ο Εκτελε-

στικός Διευθυντής, Δρ Παύλος Κωστέας. Η υπο-

γραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία της Γενικής 

Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας Δρoς Χρι-

στίνας Γιαννάκη. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΕΝΩΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Τράπεζας 

Κύπρου υπέγραψαν την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016 εκ μέρους του Πανεπι-

στημίου ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους 

της Τράπεζας ο Διευθυντής Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων, κ. Μιχάλης 

Περσιάνης.

Η συνεργασία αφορά στην προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας 

στην Κύπρο, την προαγωγή και αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών 

της Τράπεζας Κύπρου τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της, την καλ-

λιέργεια ερευνητικής παιδείας στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

καθώς και τη συνεργασία στους τομείς της Χρηματοοικονομικής, των Οικο-

νομικών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Πολιτισμού. 

Κατά την τελετή της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρύτανης 

καλωσόρισε με ιδιαίτερη χαρά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου τους αξιωματού-

χους της Τράπεζας Κύπρου, αναφέροντας ότι τόσο με την υπογραφή του 

Μνημονίου, όσο και με την ίδρυση και λειτουργία υποκαταστήματος της Τρά-

πεζας στην Πανεπιστημιούπολη, εγκαινιάζεται μια πολλά υποσχόμενη συ-

νεργασία μεταξύ των δύο μερών. 

Την Τετάρτη, 16 Ιουνίου εγκαινιάστηκε και επίσημα το υποκατάστημα της 

Τράπεζας Κύπρου στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, στην Πανεπι-

στημιούπολη. Τα εγκαίνια του υποκαταστήματος, το οποίο παρέχει τραπεζική 

θυρίδα και Αυτόματη Ταμειακή Μηχανή για εξυπηρέτηση των αναγκών της 

πανεπιστημιακής κοινότητας, τέλεσαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

της Τράπεζας Κύπρου Τζον Χούρικαν. 

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής και Μικρομεσαίων Επιχειρή-

σεων Χάρης Πουαγκαρέ, σε χαιρετισμό του κατά τα εγκαίνια, σημείωσε ότι 

η Τράπεζα Κύπρου μετατρέπεται σε έναν σταθερό υποστηρικτή της ακαδημα-

ϊκής κοινότητας και των νέων μας διαβεβαιώνοντας ότι θα είναι δίπλα τους 

σε κάθε ενέργεια και δράση τους.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Επισφράγιση της συνεργασίας με τα εγκαίνια του υποκαταστήματος στην Πανεπιστημιούπολη
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Εντός του 2016 αναμέ-

νεται να ανακοινωθεί η 

προκήρυξη ανοιχτού δια-

γωνισμού για την ανάθε-

ση του έργου κατασκευής 

τoυ Φωτοβολταϊκού Πάρ-

κου του Πανεπιστημίου 

Κύπρου «ΑΠΟΛΛΏΝ», 

δυναμικότητας 10MW, 

εντός της Νεκρής Ζώνης, 

σε γη που ανήκει στο Πα-

νεπιστήμιο. 

Για την υλοποίησή του, 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

υπέγραψε την Τρίτη, 7 

Ιουνίου 2016 συμφωνία 

συνεργασίας με την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η οποία λόγω 

του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει στον ενεργειακό το-

μέα της Κύπρου, και ειδικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, έχει αποφασίσει τη δραστηριοποίησή της στην παραγω-

γή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Τη συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του Πανε-

πιστημίου Κύπρου ο Πρύτανής του, Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης και εκ μέρους της ΑΗΚ ο Πρόεδρος του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της Αρχής, κ. Όθων Θεοδούλου.

Σύμφωνα με τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των δύο συμ-

βαλλόμενων μερών, η ΑΗΚ θα παρέχει κάθε δυνατή Συμβου-

λευτική Υπηρεσία και/ή Τεχνική Υποστήριξη που θα της ζητηθεί 

από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την υλοποίηση του Έργου, 

τόσο πριν, όσο και μετά την έναρξη των εργασιών, καθώς και 

θα προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια, υποδομή και υπηρεσίες 

για την υλοποίηση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου «Απόλλων», 

μεταξύ των οποίων τη συνεργασία για τη δημιουργία κατάλλη-

λης εμπορικής δομής και την τεχνική υποστήριξη για την υλο-

ποίηση του έργου.

Τέλος του 2016  
η έναρξη κατασκευής του «ΑΠΟΛΛΏΝ»

Σημαντική συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου για το περι-

βάλλον αποτελεί επίσης η δυναμική προώθηση των διαδικα-

σιών για τη δημιουργία του Φωτοβολταϊκού Πάρκου εντός της 

Νεκρής Ζώνης. Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο «ΑΠΟΛΛΏΝ», δυνα-

μικότητας 10MW, βρίσκεται στο τελικό στάδιο του σχεδιασμού 

σε συνεργασία με την ΑΗΚ. Οι εργασίες εγκατάστασής του 

εντός της Πανεπιστημιούπολης αναμένονται να ξεκινήσουν 

εντός του 2016. Με την ολοκλήρωσή του, η Πανεπιστημιού-

πολη θα καταστεί ενεργειακά αυτάρκης με πράσινη καθαρή 

ενέργεια, συμβάλλοντας έτσι στο όραμα για τη δημιουργία της 

πράσινης Πόλης της Γνώσης. 

Το «ΑΠΟΛΛΏΝ» πρόκειται να ανεγερθεί στο ανατολικό άκρο 

της Πανεπιστημιούπολης (εντός της ουδέτερης ζώνης) και 

σχεδιάζεται ώστε να είναι 

πρότυπο σε παγκόσμια 

κλίμακα για τέτοιου είδους 

αναπτύξεις, εφαρμόζοντας 

νέες τεχνολογίες και πρα-

κτικές χρήσης συστημάτων 

αποθήκευσης ενέργειας. 

Το Φ/Β Πάρκο «ΑΠΟΛ-

ΛΏΝ» θα περιλαμβάνει την 

εγκατάσταση φωτοβολτα-

ϊκών πλαισίων παραγω-

γής ηλεκτρικής ενέργειας, 

ισχύος 10MW, με όλη την 

απαραίτητη υποδομή για τη 

σύνδεσή του με το δίκτυο 

ηλεκτροδότησης, αλλά και 

εγκαταστάσεις υποστήριξης ερευνητικών και εκπαιδευτικών 

λειτουργιών.

Σύμφωνα με τις παρούσες εκτιμήσεις, το Φ/Β Πάρκο «ΑΠΟΛ-

ΛΏΝ» θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες από τις υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Σε συνθήκες πλήρους 

ανάπτυξης (10.000 φοιτητές), οι ανάγκες θα υπερβαίνουν την 

προβλεπόμενη παραγωγή του πάρκου, όμως αναμένεται ότι 

αυτές θα καλύπτονται με τη χρήση πρόσθετων ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, που ενσωματώνονται ήδη στα κτήρια του 

Πανεπιστημίου.

Η δημιουργία των Φωτοβολταϊκών Πάρκων επιβεβαιώνει τη 

δέσμευση του ακαδημαϊκού ιδρύματος να καταστεί ένας δημό-

σιος εκπαιδευτικός και ερευνητικός χώρος, ο οποίος σέβεται 

το περιβάλλον και υιοθετεί τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-

δύσεων.

Στήριξη της ΑΗΚ  
σε ερευνητική πρόταση του «Κοίος»

Στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής συμφωνίας, το Διοικη-

τικό Συμβούλιο της ΑΗΚ ανακοίνωσε ότι έχει εγκρίνει την 

υποστήριξη της ΑΗΚ για συμμετοχή σε πρόταση του Ερευνη-

τικού Κέντρου «Κοίος», σε συνεργασία με το Imperial College 

London, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020 

«WIDESPREAD-01-2016-2017: TEAMING Phase 2». Απώτε-

ρος στόχος της πρότασης είναι η σημαντική αναβάθμιση του 

«Κοίος» σε Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας πανευρωπαϊκής εμ-

βέλειας, ώστε να μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυ-

ξη της έρευνας και της καινοτομίας στην Κύπρο προς όφελος 

της οικονομίας και της κοινωνίας.

Συμφωνία συνεργασίας με την ΑΗΚ για το Φωτοβολταϊκό 
Πάρκο «ΑΠΟΛΛΏΝ» στην Πανεπιστημιούπολη και για το 
Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος» 
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Την κατοχύρωση της κλινικής άσκησης των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας εξασφαλίζει το Μνημόνιο Συνεργασίας που 

υπέγραψαν την Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 ο Υπουργός Υγείας Δρ Γιώργος Παμπορίδης και 

ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης στην Πα-

νεπιστημιούπολη. Με την εφαρμογή του εν λόγω μνημονίου θα ενδυναμωθεί ταυτόχρονα, 

μεταξύ άλλων, η συνεργασία των ακαδημαϊκών ιατρών με τους συναδέλφους τους στα δη-

μόσια νοσηλευτήρια, κάτι το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στη βέλτιστη ιατρική περίθαλψη 

στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προνοείται:

• η παροχή υπηρεσιών υγείας στο ΥΥ από το ΠΚ μέσω των 

Πανεπιστημιακών Ιατρών που εκλέγονται σε ακαδημαϊκές 

θέσεις Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή σε 

θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Οι Πανεπι-

στημιακοί Ιατροί θα τοποθετούνται στα Δημόσια Νοσηλευτή-

ρια, νοουμένου ότι απαραιτήτως θα είναι (α) εγγεγραμμένοι 

ιατροί από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και (β) μέλη του Πα-

γκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

• η κάλυψη διδακτικών/ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής 

Σχολής του ΠΚ από το ΥΥ μέσω των Νοσοκομειακών Ιατρών 

και άλλων επαγγελματιών υγείας (Νοσηλευτές/Φυσιοθερα-

πευτές/Κλινικοί Διαιτολόγοι/Φαρμακοποιοί κ.λπ.), τους οποί-

ους το ΠΚ θα επιλέγει σε θέσεις Ειδικού Επιστήμονα, για να 

αναλάβουν τα καθήκοντα αυτά. 

Ως μεγάλη ημέρα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Ιατρική Σχολή χαρακτήρισε ο Πρύτανης 

την υπογραφή της συμφωνίας, αφού αυτή σηματοδοτεί μία συνέργεια-σταθμό, που θα οδηγή-

σει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής την απαιτούμενη ιατρική εκπαίδευση 

και κατάρτιση, θεωρητικά και εμπειρικά. Θέλουμε να παρέχουμε στους φοιτητές μας ποιοτική 

εκπαίδευση, ούτως ώστε να εξυπηρετούν άρτια τους ασθενείς. Θέλουμε να ξεχωρίζουν για 

την κατάρτιση και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του επαγ-

γέλματός τους και η συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, 

πρόσθεσε ο Πρύτανης.

Ο Υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στη συμφωνία συνεργασίας, τη χαρακτήρισε ως ένα 

πρώτο βήμα και μία οφειλόμενη εδώ και καιρό ενέργεια, η οποία πρόκειται να επισφραγισθεί 

και με νομοθετική ρύθμιση. Ο Υπουργός χαιρέτισε την υπογραφή του μνημονίου, το οποίο 

στοχεύει αφενός στην αρτιότερη εκπαίδευση και αφετέρου στο να αξιοποιηθεί η ακαδημα-

ϊκή εμπειρογνωμοσύνη, για να εμπλουτιστούν οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω των 

κρατικών νοσηλευτηρίων, καθώς και για να εμβολιαστεί η πανεπιστημιακή κοινότητα με την 

εμπειρία που διαθέτουν οι νοσοκομειακοί ιατροί.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
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Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 υπογράφη-

καν τα συμβόλαια για τον αρχιτεκτονικό 

σχεδιασμό των κτηριακών εγκαταστά-

σεων της Ιατρικής Σχολής και Επιστη-

μών Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας» του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Παρών στην 

υπογραφή ήταν ο μεγάλος ευεργέτης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Νίκος 

Σιακόλας, το όνομα του οποίου θα εί-

ναι πλέον συνυφασμένο με την Ιατρική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 

πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό για τον 

αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την επίβλε-

ψη των κτηριακών εγκαταστάσεων κέρ-

δισε το ισπανικό αρχιτεκτονικό γραφείο 

των Antonio Gonzalez Liñán και Antonio 

Gonzalez Cordón, ενώ την εποπτεία της 

υλοποίησης της Σύμβασης που υπεγρά-

φη θα έχουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.

Νέα σημαντική συμφωνία συνεργασίας υπέγραψε την Τρίτη, 

12 Ιουλίου 2016 στον Καναδά ο Πρύτανης του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης. Η συμφω-

νία προβλέπει τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου με το 

Πανεπιστήμιο Concordia του Καναδά, με σκοπό την ανάπτυξη 

της ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας. Στην τελετή 

υπογραφής παρευρέθηκε και ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου 

στον Καναδά, κ. Παύλος Αναστασιάδης. 

Τη συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπι-

στημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστο-

φίδης και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Concordia o Dr. Alan 

Shephard, Πρόεδρος και Αντιπρύτανης και ο Dr. Graham Carr, 

Αντιπρύτανης για την έρευνα και τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Οι συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού 

αποτελούν έναν σημαντικό άξονα δράσης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, αφού μέσω αυτών αξιοποιείται η εμπειρογνωμοσύ-

νη και η τεχνογνωσία των συμβαλλόμενων μερών προς όφε-

λός τους, ενώ τα μέλη έκαστης πανεπιστημιακής κοινότητας 

επωφελούνται τα μέγιστα από τις πρόνοιές τους. Η εν λόγω 

συνεργασία προνοεί την ακαδημαϊκή και ερευνητική σύμπραξη 

στον τομέα της ενέργειας, μέσω, μεταξύ άλλων, επισκέψεων 

εργασίας μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς και την 

ανταλλαγή φοιτητών και συγκεκριμένα τεσσάρων φοιτητών 

ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Συνεργασίας, ο 

Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης τόνισε τη 

σημασία αυτής της υπογραφής, τόσο σε ακαδημαϊκό επίπε-

δο με την ανταλλαγή ακαδημαϊκών και φοιτητών, όσο και σε 

επίπεδο τεχνογνωσίας σε τομείς όπως η ενέργεια. Η μέγιστη 

εξοικονόμηση ενέργειας και η μετατροπή της Πανεπιστημιού-

πολης σε ενεργειακά αυτόνομη πόλη είναι ο στόχος μας ως 

Πράσινο Πανεπιστήμιο. Η εν λόγω συνεργασία λοιπόν, μεταξύ 

άλλων, θα συντελέσει στην επίτευξή του, δήλω-

σε ο Πρύτανης, καταλήγοντας ότι στο πλαίσιο της 

διεθνοποίησής του το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 

συνάψει συνολικά μέχρι σήμερα 109 Συμφωνί-

ες-Συνεργασίες με πανεπιστήμια διεθνώς. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Πρύτανης ξε-

ναγήθηκε σε πολύ σημαντικές ερευνητικές μο-

νάδες της Πολυτεχνικής Σχολής του Concordia, 

μεταξύ αυτών και στο εργαστήριο του Κύπριου 

ακαδημαϊκού της Διασποράς Αντρέα Αθηαινίτη. 

Στο εν λόγω εργαστήριο βρίσκεται ένας ηλιακός 

προσομοιωτής, ο οποίος θεωρείται από τους 

πλέον εξελιγμένους προσομοιωτές που βρίσκο-

νται σήμερα σε ερευνητικά εργαστήρια ανά το 

παγκόσμιο. 

ΝΕΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ  
ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ CONCORDIA ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ 

Πρύτανης: Όταν οι φοιτητικές ιδέες μετατρέπονται σε 

επιχειρήσεις, νιώθουμε υπερήφανοι. Στηρίζουμε έμπρακτα 

τη δημιουργικότητα και τις καινοτόμες ιδέες των φοιτητών 

μας, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον της ακαδημαϊκής και 

επιχειρηματικής κοινότητας.
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Μία ιδιαίτερης σημασίας συμφωνία υπέγραψε στις 19 Ιουλί-

ου το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά 

ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, πρόκειται 

για την απαρχή μίας συνεργασίας με εταιρεία η οποία δημιουρ-

γήθηκε από τους ίδιους τους φοιτητές μας και αυτό είναι κάτι 

το οποίο μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανοι και μας χαροποι-

εί. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψε συμφω-

νία με την εταιρεία «Twosumm Software Solutions Ltd», της 

οποίας συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο φοιτη-

τής του Πανεπιστημίου Κύπρου Louis Alonso Silva Marquez. 

Στην υπογραφή εκ μέρους της εταιρείας παρευρέθηκαν, επί-

σης, ο Χρυσόστομος Δανιήλ, Διευθυντής Τεχνολογίας και η 

Ελεάνα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Εταιρικής Εικόνας.

Ο τεταρτοετής φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Louis 

Alonso Silva Marquez κατάφερε και έκανε την ιδέα του πράξη, 

αφού η διαδικτυακή πλατφόρμα «Twosumm» δημιουργήθηκε 

από μία ανάγκη που είχε ο ίδιος, ενώ ήταν φοιτητής Erasmus 

στη Βαρκελώνη, να μελετά σε συνεργασία με άλλους φοιτητές 

τα διάφορα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του (co-

studying). Η πλατφόρμα που ανέπτυξε, η «Twosumm», έχει 

ως στόχο να ενώνει τους φοιτητές παγκοσμίως, με το να τους 

επιτρέπει να μελετούν μαζί, ανά δύο, σε ψηφιακό περιβάλλον. 

O Πρύτανης αναφέρθηκε επίσης στο πόσο σημαντικό είναι να 

στηρίζουμε έμπρακτα τη δημιουργικότητα και τις καινοτόμες ιδέ-

ες των φοιτητών, αφού μέσω αυτών δημιουργούμε έναν βασι-

κό άξονα Γνώσης, Έρευνας και Καινοτομίας: «Το Πανεπιστήμιο 

προτείνει στην Πολιτεία και κατ’ επέκταση στην κοινωνία έναν 

σύγχρονο ενάρετο κύκλο ανάπτυξης. Για να έχει τη δυνατότητα 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου να ιδρύει τις δικές του μικρομεσαί-

ες και μεγάλες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, επιχειρήσεις 

στις οποίες οι απόφοιτοί μας, κρατώντας τη διασύνδεσή τους 

με το Πανεπιστήμιο, θα μπορούν να δημιουργούν εστίες καινο-

τομίας και αργότερα να εργοδοτούν οι ίδιοι νέους αποφοίτους. 

Οι φοιτητές μας αποτελούν το μέλλον της ακαδημαϊκής και επι-

χειρηματικής κοινότητας και οφείλουμε να στεκόμαστε αρωγοί 

στις προσπάθειές τους». Στο πλαίσιο αυτής της στήριξης το Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου θα ξεκινήσει να προωθεί την πλατφόρμα 

στους 7.000 περίπου φοιτητές του για τη συμμετοχή τους σε 

αυτήν από τον Σεπτέμβριο του 2016. Ένας από τους στόχους 

είναι οι δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα να προσφέρο-

νται μελλοντικά και μέσω εφαρμογής, κάτι το οποίο θα συμβά-

λει στην ευρύτερη χρήση της από τους φοιτητές.

Ένα πρωτοποριακό ερευνητικό έργο 

από το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής (ΦΒ) 

Τεχνολογίας και την Ερευνητική Μονά-

δα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΏΣ» του 

Πανεπιστήμιου Κύπρου βρίσκεται στο 

στάδιο υλοποίησης, με σημαντικά οικο-

νομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για 

την ενεργειακή εξέλιξη του τόπου. Πρό-

κειται για το ερευνητικό έργο με τίτλο 

«Ευφυή συστήματα συμψηφισμού για 

προώθηση και βέλτιστη ενσωμάτωση 

Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας στο δίκτυο 

ηλεκτροδότησης της Κύπρου», που συγ-

χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρό-

γραμμα LIFE+ Environment Policy and 

Governance. 

Το ερευνητικό έργο SmartPV σκοπεύει 

να βελτιστοποιήσει το σύστημα συμ-

ψηφισμού παραγωγής-κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας (net-metering) για 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβα-

νομένων των καταναλωτών, διαχειρι-

στών δικτύων διανομής και προμηθευ-

τών. To έργο, του οποίου συντονιστής 

είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχει συ-

νολικό προϋπολογισμό €1.219.838 και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2017. 

Για την υλοποίησή του συνεργάζονται 

σημαντικοί φορείς από την Κύπρο και 

συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, 

η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το Τμήμα 

Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, 

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) 

και η Deloitte.

Στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση της 

Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας στο εθνι-

κό ηλεκτρικό δίκτυο. Ιστοσελίδα έργου: 

www.smartpvproject.eu. Το έργο συγ-

χρηματοδοτείται κατά 50% από το πρό-

γραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΏΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ, ΙΔΡΥΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ SMART PV:  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΞΥΠΝΏΝ» ΜΕΤΡΗΤΏΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ 300 «ΕΞΥΠΝΟΥΣ» ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Πρύτανης: Όταν οι φοιτητικές ιδέες μετατρέπονται σε 

επιχειρήσεις, νιώθουμε υπερήφανοι. Στηρίζουμε έμπρακτα 

τη δημιουργικότητα και τις καινοτόμες ιδέες των φοιτητών 

μας, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον της ακαδημαϊκής και 

επιχειρηματικής κοινότητας.
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Έρευνα επιστημόνων του Πανεπιστημίου Κύπρου επιλέχθη-

κε ανάμεσα στα 65 πιο καινοτόμα και σημαντικά άρθρα του 

2015 από το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό The Journal of 

Chemical Physics

Ερευνητές του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου 

μελετούν νέους τρόπους μεταφοράς ενέργειας ανάμεσα σε 

οργανικά και ανόργανα υλικά καινοτόμων υβριδικών φωτοδι-

όδων εκπομπής. 

Η έρευνα που εκπονήθηκε από τον Επίκουρο Καθηγητή στο 

Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου Γρηγόριο Ίτσκο, σε 

συνεργασία με τον Καθηγητή Ανδρέα Όθωνος και τους εξω-

τερικούς συνεργάτες Στέλιο Χούλη από το Τεχνολογικό Πανε-

πιστήμιο Κύπρου και Ελευθέριο Ηλιόπουλο από το Πανεπιστή-

μιο Κρήτης, δημοσιεύτηκε με τίτλο «Förster Resonant Energy 

Transfer from an Inorganic Quantum Well to a Molecular 

Material: Unexplored Aspects, Losses and Implications to 

Applications» στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό The Journal 

of Chemical Physics (JCP), ενώ επιλέχθηκε πρόσφατα ανάμε-

σα στα 65 πιο καινοτόμα και σημαντικά άρθρα του 2015 από 

τους συντάκτες του περιοδικού (2015 JCP Editors’ Choice 

collection). 

Το περιοδικό εκδίδεται από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Φυσικής 

και αποτελεί το περιοδικό με τον μεγαλύτερο αριθμό αναφο-

ρών στους τομείς της Ατομικής-Μοριακής Φυσικής και Φυσι-

κοχημείας. Η δημοσίευση επιλέχτηκε επίσης από τους εκδότες 

του περιοδικού ως προτεινόμενο άρθρο του τεύχους της εβδο-

μάδας 7ης Δεκεμβρίου 2015, ενώ ανασκοπήσεις του άρθρου 

φιλοξενήθηκαν στις δημοφιλείς επιστημονικές ιστοσελίδες 

CHEMIE.DE: (www.chemeurope.com/en/news/155869/) και 

Semiconductor Today: (http://www.semiconductor-today.

com/news_items/2015/dec/uc_151215.shtml).

Αντικείμενο εξειδικευμένης έρευνας 

από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με εξ 

ολοκλήρου ιδιωτική χρηματοδότηση 

θα αποτελέσει το εντυπωσιακό Φαράγ-

γι του Άβακα, που βρίσκεται εντός του 

κρατικού δάσους Πέγειας, στη Χερσό-

νησο Ακάμα.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργα-

σία με τον κ. Γιαννάκη Χριστοδούλου, 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας 

VITA CONSTRUCTIONS LTD, ο οποίος 

θα χρηματοδοτεί το όλο έργο, προχωρεί 

στην εκπόνηση ειδικής μελέτης με θέμα 

το «Φαράγγι του Άβακα».

Η μελέτη, η οποία θα εκπονηθεί από τη 

μεταπτυχιακή ερευνήτρια του Πανεπι-

στημίου Κύπρου κ. Βασιλική Αναστάση, 

υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Κα-

θηγητή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Κώστα Κορφιάτη, του Τμήματος Επιστη-

μών της Αγωγής, θα καλύψει τα ακόλου-

θα σημεία:

• Καταγραφή ολόκληρου το φαραγγιού 

με αναφορά σε όλα τα κύριά του σημεία

• Χαρτογράφηση του φαραγγιού

•  Καταγραφή και αναφορά της βιοποικι-

λότητας που υπάρχει στο φαράγγι

•  Ξενάγηση στο φαράγγι υπό μορφή ει-

κονικής πραγματικότητας

•  Πλούσιο φωτογραφικό υλικό, το οποίο 

θα καλύπτει και τις τέσσερις εποχές 

του χρόνου

•  Σηματοδότηση του μονοπατιού σε συ-

νεργασία με το Δασονομείο. 

Με την ολοκλήρωση της μελέτης θα δη-

μιουργηθεί ειδική έκδοση ενημερωτικού 

χαρακτήρα με θέμα το Φαράγγι του Άβα-

κα. Η εν λόγω έκδοση θα περιλαμβάνει, 

επίσης, ξενάγηση υπό μορφή εικονικής 

πραγματικότητας. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η έκδοση θα δώσει στο κοινό περαι-

τέρω εμπεριστατωμένες πληροφορίες 

για το φαράγγι, πολλές από τις οποίες 

θα απορρέουν από την ειδική μελέτη 

που θα διεξάγει το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου 

υπολογίζεται στους 12 μήνες. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ευχαριστεί 

θερμά τον κ. Γιαννάκη Χριστοδούλου, ο 

οποίος με γνώμονα την ευαισθησία του 

προς το περιβάλλον προχώρησε σε ευ-

γενή χορηγία ύψους €30.000. 

ΕΡΕΥΝΏΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΣΕ ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΦΏΤΟΔΙΟΔΟΥΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  
ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΑΒΑΚΑ ΣΤΟΝ ΑΚΑΜΑ
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To Ερευνητικό Κέντρο Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «Κοί-

ος» συντονίζει το ερευνητικό έργο με τίτλο «Communication 

systems with renewable energy micro-grid (COM-MED)», το 

οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERANETMED του 

7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με 

συνολικό προϋπολογισμό €382.000. Το έργο έχει ως στόχο 

την ανάπτυξη αυτόνομων έξυπνων μικροδικτύων διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία υποστηρίζονται από σύγχρονα 

τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 

Τα ευφυή μικροδίκτυα διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας προαπαιτούν την υποστήριξη τηλε-

πικοινωνιακών συστημάτων για τη βέλτιστη 

κατανομή των ενεργειακών πόρων στο δίκτυο. 

Από την άλλη, τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα 

απαιτούν σημαντικούς ενεργειακούς πόρους 

για την ομαλή και συνεχή λειτουργία τους. Ο κύριος στόχος 

του έργου COM-MED είναι να μελετήσει την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των δικτύων επικοινωνιών και δικτύων ενέργειας στο 

πλαίσιο αυτόνομων ευφυών μικροδικτύων. Το έργο περιλαμ-

βάνει τον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση ενός μικροδικτύου 

ενέργειας, αποτελούμενου από κατανεμημένες ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία τηλεπικοι-

νωνιακού κυψελωτού συστήματος. Για τη βελτιστοποίηση της 

λειτουργίας του αυτόνομου μικροδικτύου θα χρησιμοποιηθούν 

προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σήματος και συστημάτων 

επικοινωνιών, όπως συστήματα πολλαπλών κεραιών, συστή-

ματα αναμετάδοσης, τεχνικές κωδικοποίησης καναλιού και 

προκωδικοποίησης. 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης θα είναι εξίσου 

σημαντικά τόσο για την Κύπρο όσο και για την ευρύτερη περι-

οχή της Μεσογείου, όπου λόγω της μεγάλης ηλιοφάνειας η εκ-

μετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα μπορούσε 

να είναι μια βιώσιμη ενεργειακή λύση για τη λειτουργία τηλε-

πικοινωνιακών κυψελωτών συστημάτων. Για τον λόγο αυτό ο 

βέλτιστος σχεδιασμός του πλήρως αυτόνομου 

κυψελωτού δικτύου με ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας αποτελεί ένα κρίσιμο θέμα έρευνας 

για τις μεσογειακές χώρες με σημαντικές κοι-

νωνικοοικονομικές προεκτάσεις.

Το έργο συντονίζει ο Επίκουρος Καθηγητής 

Ιωάννης Κρικίδης του Τμήματος Ηλεκτρολό-

γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του Ερευνη-

τικού Κέντρου «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στο έργο 

συμμετέχουν επίσης η MTN Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Πατρών 

(Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής), το Πανεπιστήμιο 

Notre-Dame του Λιβάνου και το Ερευνητικό Κέντρο Institut 

National de Recherche en Informatique et en Automatique 

(INRIA) της Γαλλίας. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει ερευνητές με 

σημαντική ερευνητική εμπειρία στον σχεδιασμό τηλεπικοινωνι-

ακών συστημάτων, στην επεξεργασία σήματος και στα συστή-

ματα ενέργειας, ώστε να φέρουν εις πέρας μια ολοκληρωμένη 

μελέτη.

ΤΟ «ΚΟΙΟΣ» ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΏΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη τη 

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016 μεταξύ του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και της Αστυ-

νομίας Κύπρου, μέσω του Ερευνητικού 

Κέντρου Τεχνολογίας Ευφυ-

ών Συστημάτων και Δικτύων 

«Κοίος». Στόχος των δύο φο-

ρέων είναι η τεχνολογική και 

επιστημονική σύμπραξη για 

την αντιμετώπιση συγκεκρι-

μένων προκλήσεων με την 

ανάπτυξη εξειδικευμένων τε-

χνολογιών.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ 

μέρους του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Κων-

σταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους 

της Αστυνομίας Κύπρου ο Αρχηγός της, 

κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου. Η συνερ-

γασία θα εστιάζεται κυρίως σε θέματα 

που εμπίπτουν στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών και 

υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης για 

την πρόληψη, ετοιμότητα, ανταπόκριση, 

διαχείριση, έλεγχο και περιορισμό των 

συνεπειών επειγουσών καταστάσεων 

που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 

των πολιτών της καθώς επίσης και τον 

έλεγχο των θαλασσίων συνόρων της 

Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς ο Διευθυντής του «Κοίος», 

Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου για το 

πώς ακριβώς μπορεί η Αστυνομία να 

αξιοποιήσει τις καινοτόμες εφαρμογές, 

ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σε περι-

πτώσεις κρίσης, π.χ. σεισμού, όπου 

τα δίκτυα επικοινωνιών μπορεί να μη 

λειτουργούν, η Αστυνομία, η Πυροσβε-

στική και οι φορείς άμεσης δράσης εν 

γένει θα είναι σε θέση να επικοινωνούν 

μέσω έξυπνων συσκευών και να αντι-

μετωπίζουν την κρίση πιο αποτελεσμα-

τικά. Έξυπνες εφαρμογές μπορούν να 

είναι, επίσης, στη διάθεση της 

Αστυνομίας, ώστε μέσω συ-

στημάτων GPS να εντοπίζει με 

ακρίβεια τα οχήματα του στό-

λου της και να αντλεί διάφο-

ρες πληροφορίες, ανάλογα με 

τις ανάγκες που προκύπτουν. 

Οι παρευρισκόμενοι συμφώ-

νησαν σε αυτό το σημείο ότι 

η χρήση έξυπνων τεχνολογι-

κών εφαρμογών είναι απόλυ-

τα αναγκαία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της 

προσπάθειας των Αρχών παγκοσμίως 

να πατάξουν την τρομοκρατία. 

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των τε-

λευταίων δύο χρόνων έχει αναπτυχθεί 

μια καλή συνεργασία μεταξύ της Αστυ-

νομίας Κύπρου και του Ερευνητικού Κέ-

ντρου «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, η οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω 

με το εν λόγω Μνημόνιο.

ΕΞΥΠΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΏΝ ΕΝΕΡΓΕΙΏΝ
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Τη συμμετοχή του σε μεγάλο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρό-

γραμμα για την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου 

εξασφάλισε το Εργαστήριο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών 

(ΕΡΕΝΑΕ) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανε-

πιστημίου Κύπρου. Το ΕΡΕΝΑΕ συμμετέχει στο τριετές ερευ-

νητικό πρόγραμμα iMareCulture, το οποίο εξασφάλισε συνο-

λική χρηματοδότηση 2,7 εκατομμύρια ευρώ, με συντονιστή 

το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η ερευνητική πρόταση 

υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Προγράμματος 

Η2020 CULT-COOP-08-2016, Virtual museums and social 

platform on European digital heritage, memory, identity and 

cultural interaction, στη θεματική ενότητα της Έρευνας και Και-

νοτομίας (Research and Innovation - RIA). 

Πιο κοντά στους επισκέπτες  
το υποβρύχιο περιβάλλον

To iMareCulture εστιάζει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυ-

τότητας, με έμφαση στην ενά-

λια πολιτιστική κληρονομιά. Τα 

ναυάγια και τα λιμάνια, αδιά-

ψευστοι μάρτυρες της πλού-

σιας ναυτικής δραστηριότητας 

που έφερε κοντά όλους τους 

λαούς της Μεσογείου στη μα-

κρά διάρκεια της ιστορίας τους, 

είναι συνήθως απρόσιτα στο 

ευρύ κοινό λόγω της θέσης 

τους στον βυθό της θάλασσας. 

Στόχος του προγράμματος εί-

ναι να αναπτύξει καινοτόμες 

μεθόδους εικονικής και επαυ-

ξημένης πραγματικότητας, 

ώστε να φέρει τους υποβρύ-

χιους αρχαιολογικούς χώρους 

πιο κοντά στους μη ειδικούς. 

Εφαρμογές στο διαδίκτυο αλλά 

και στον φυσικό χώρο των 

μουσείων θα δίνουν στον επισκέπτη την ευκαιρία να περιη-

γηθεί στον χώρο ενός υποβρύχιου ναυαγίου. Παράλληλα, θα 

σχεδιαστεί ειδική υποβρύχια συσκευή (tablet) επαυξημένης 

πραγματικότητας, ώστε να διευκολύνεται η επίσκεψη και στους 

ίδιους τους υποβρύχιους χώρους.

Πολλαπλός ο ρόλος του ΕΡΕΝΑΕ

Ο ρόλος του Εργαστηρίου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών 

(ΕΡΕΝΑΕ) στο ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει 

με προϋπολογισμό σχεδόν €200.000, θα είναι πολλαπλός. 

Περιλαμβάνει, κατ’ αρχάς, την αρχαιολογική τεκμηρίωση των 

εφαρμογών που αφορούν στα αρχαία πλοία, τους ναυτικούς 

δρόμους και το εμπόριο αλλά και τις μεθόδους υποβρύχιας αρ-

χαιολογικής έρευνας. Βασικό ρόλο, επίσης, θα διαδραματίσει 

η ανασκαφή στο ναυάγιο του Μαζωτού, η οποία θα χρησιμοποι-

ηθεί ως πρότυπο για τις ψηφιακές εφαρμογές που σχετίζονται 

με αρχαία ναυάγια. Κριτήριο επιλογής ήταν οι πρωτοποριακές 

μέθοδοι τεκμηρίωσης και ανασκαφής που χρησιμοποιήθηκαν 

από την αρχή της συγκεκριμένης έρευνας, στέλεχος της οποί-

ας είναι και ο Επίκουρος Καθηγητής του ΤΕΠΑΚ Δρ Δημήτρης 

Σκαρλάτος, συντονιστής του iMareCulture. 

Εκτός από το ΤΕΠΑΚ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην επι-

στημονική ομάδα για την υλοποίηση του έργου συμμετέχουν 

επίσης και άλλα πανεπιστήμια, ιδρύματα και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις από οκτώ χώρες της Ευρώπης και της Αμερι-

κής, με εμπειρία σε ποικίλα έργα καταγραφής και τεκμηρίω-

σης υποβρύχιων θέσεων: MASARYKOVA UNIVERZITA (CZ), 

CONCORDIA UNIVERSITY (CANADA), 3D RESEARCH S.R.L. 

(IT), UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE (FR), UNIVERZITET U 

SARAJEVU (BA), UNIVERSITY OF LISBOA (PT), HOLOGRAFICA 

(HU), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (IT), ΙΔΡΥΜΑ 

ΠΙΕΡΙΔΗ (ΚΥΠΡΟΣ). 

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από: International Society of 

Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), CIPA Heritage 

Documentation, TEXAS A&M University, CONCODRIA 

University, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, International 

Council of Monuments and Sites CY (ICOMOS), Europeana 

Hellas.

Πληροφορίες: Εργαστήριο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών 

Πανεπιστημίου Κύπρου, www.ucy.ac.cy/marelab/el/ , Τηλ. 

2289 3568, Ηλ. Ταχυδρομείο: demetriou.a.anna@ucy.ac.cy 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Πολλαπλός ο ρόλος του Εργαστηρίου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών  
στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου iMareCulture 
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Τα παιδιά που μιλούν δύο διαλέκτους - 

δύο στενά συνδεδεμένες μορφές της 

ίδιας γλώσσας - μπορεί να παρουσιά-

ζουν τα ίδια γνωστικά πλεονεκτήματα, 

όπως αυτά που διάφορες μελέτες κατέ-

δειξαν σε σχέση με τα πολύγλωσσα παι-

διά που μιλούν δύο ή περισσότερες ου-

σιωδώς διαφορετικές γλώσσες (όπως 

τα Ελληνικά και τα Αγγλικά). Έρευνα του 

Πανεπιστημίου του Cambridge σε συ-

νεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

δείχνει ότι το να μιλάς δύο διαλέκτους δεν είναι μειονέ-

κτημα, όπως νομίζουν μερικοί. Αντιθέτως, φαίνεται ότι οι 

διδιαλεκτικοί ομιλητές έχουν όλα τα πλεονεκτήματα που 

έχουν και οι δίγλωσσοι ομιλητές σε σύνθετες γνωστικές 

διαδικασίες (π.χ. μνήμη, προσοχή, γνωστική ευελιξία κ.ά.), 

σε αντίθεση με ανθρώπους που δεν μιλούν μια δεύτερη 

γλώσσα ή διάλεκτο. 

Η Κύπρος είναι μια χώρα όπου οι ομιλητές της ελληνικής 

γλώσσας χρησιμοποιούν την τοπική διάλεκτο (κυπριακή ελ-

ληνική ή κυπριακά) μαζί με την επίσημη γλώσσα (κοινή νε-

οελληνική γλώσσα). Οι Ελληνοκύπριοι είναι λοιπόν διδιαλε-

κτικοί ομιλητές δύο στενά συνδεδεμένων ποικιλιών της ίδιας 

γλώσσας. Τα νέα ευρήματα για τον διδιαλεκτισμό δημοσιεύτη-

καν στο διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό Cognition, 

μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του 

Πανεπιστημίου του Cambridge, του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Παρά το γεγονός ότι αυτό το θέμα αποτελεί ένα ζήτημα 

συνεχούς ακαδημαϊκής μελέτης, πολλές έρευνες μέχρι σή-

μερα καταδεικνύουν μια θετική γνωστική επίδραση για τα 

πολύγλωσσα παιδιά σε σύγκριση με τα παιδιά που μιλούν 

μόνο μία γλώσσα. Το αποτέλεσμα εκδηλώνεται συνήθως 

στους τομείς της προσοχής, της γνωστικής ευελιξίας και 

της ικανότητας να αναστέλλουν άσχετες πληροφορίες. 

Μάλιστα ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα πλεονε-

κτήματα της διγλωσσίας είναι εμφανή σε όλες τις ηλικίες. 

Ώστόσο, μέχρι σήμερα ελάχιστη έρευνα έχει επικεντρωθεί 

στα παιδιά που μιλούν δύο διαλέκτους που μπορεί να δια-

χωριστούν μόνο από λεπτές γλωσσικές διαφορές.

Ο Καθηγητής Κλεάνθης Κ. Γκρώμαν (Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου), μαζί με τη Δρα Μαρία Kambanaros (Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου), καθώς και τους Δρα Κυριάκο 

Αντωνίου και Δρα Ναπολέοντα Κάτσο (Πανεπιστήμιο του 

Cambridge), μελέτησαν τη γνωστική επίδοση των παιδιών 

που μεγαλώνουν μιλώντας την κυπριακή ελληνική και την 

κοινή νεοελληνική – δύο ποικιλίες της ελληνικής που είναι 

στενά συνδεδεμένες, αλλά διαφέρουν σε λεξιλόγιο, προ-

φορά και γραμματική.

Τα πλεονεκτήματα των διδιαλεκτικών παιδιών

Η μελέτη έδειξε ότι τα πολύγλωσσα και διδιαλεκτικά παι-

διά παρουσίασαν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τα μονό-

γλωσσα παιδιά, που ήταν εμφανές σε σύνθετες γνωστικές 

διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών της 

μνήμης, της προσοχής και της γνωστικής ευελιξίας. Αυτό 

υποδηλώνει ότι τα πλεονεκτήματα που έχουν αναφερθεί 

σε προηγούμενες μελέτες για τα πολύγλωσσα παιδιά είναι 

πιθανόν τα ίδια με αυτά των παιδιών που μιλούν δύο ή πε-

ρισσότερες διαλέκτους. 

O Καθηγητής Κλεάνθης Κ. Γκρώμαν από το Τμήμα Αγ-

γλικών Σπουδών και Διευθυντής του Cyprus Acquisition 

Team (CAT) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δήλωσε: «Η μελέτη 

μας προσφέρει την πρώτη απόδειξη ότι το πλεονέκτημα της 

πολυγλωσσίας εντοπίζεται επίσης σε ομιλητές πολύ στενά 

συνδεδεμένων ποικιλιών, ακόμα και διαλέκτων της ίδιας 

γλώσσας. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα ήταν ενδιαφέρον για 

τη δημιουργία εκπαιδευτικών πολιτικών και προγραμμά-

των σε πολλές χώρες όπου οι περιφερειακές ποικιλίες ή 

διάλεκτοι συχνά στιγματίζονται. Δεν υπάρχει τίποτα κακό ή 

κοινωνικά κατακριτέο στη χρήση μιας διαλέκτου ή μιας μη 

πρότυπης γλωσσικής ποικιλίας — το ακριβώς αντίθετο μά-

λιστα· σε συνδυασμό με την καλή εκπαίδευση στην επίσημη 

ή πρότυπη γλώσσα, αυτή η χρήση μπορεί να ενισχύσει άλ-

λες γνωστικές ικανότητες του παιδιού». 

Όπως δήλωσε ο Καθηγητής Γκρώμαν, «στο CAT δημιουρ-

γούμε μια ολοκληρωμένη ερευνητική ατζέντα για την εκμά-

θηση πρώτης γλώσσας, την τυπική και μη τυπική ανάπτυξη 

της γλώσσας, τις αναπτυξιακές διαταραχές, τις γενετικές 

και επίκτητες διαταραχές του λόγου, καθώς και μια ευ-

ρεία περιγραφή της γραμματικής της κυπριακής ελληνικής, 

όπως αυτή εμφανίζεται σε ενήλικους ομιλητές». 

Σκοπός του Cyprus Acquisition Team (CAT)

Το CAT ιδρύθηκε ως ομάδα το 2009 με υπεύθυνο τον 

Καθηγητή Βιογλωσσολογίας Δρα Κλεάνθη Γκρώμαν (Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου). Το CAT ερευνά την απόκτηση και την 

ανάπτυξη διαφόρων γλωσσών που μιλιούνται καθημερινά 

στην Κύπρο. Στην παρούσα φάση η έρευνα του CAT επικε-

ντρώνεται στην απόκτηση της πρώτης και δεύτερης γλώσ-

σας σε μονόγλωσσα, δίγλωσσα και πολύγλωσσα, τυπικά 

αναπτυσσόμενα παιδιά ή παιδιά με μαθησιακές-γλωσσικές 

διαταραχές, από 18 μηνών μέχρι 7 χρόνων. Φέτος το CAT 

για πρώτη φορά παρακολουθεί βρέφη και μικρά παιδιά 

προνηπιακής ηλικίας για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά 

με την από νωρίς γλωσσολογική τους ανάπτυξη.

OΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ 
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΟΙ ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Cambridge σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
δείχνει ότι το να μιλάς δύο διαλέκτους δεν είναι μειονέκτημα
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ενέργει-

ες προς υλοποίηση του Έργου «Μαύρος 

Χρυσός» του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

για τη δημιουργία του μεγαλύτερου βιο-

λογικά πιστοποιημένου χαρουποδάσους 

στην Κύπρο, καθώς και η επιστημονική 

έρευνα για την παρασκευή νέων προϊ-

όντων από το χαρούπι, όπως το πρώτο 

αλκοολούχο ποτό. 

Σύμφωνα με τον Πρύτανη του Πανεπι-

στημίου Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνο 

Χριστοφίδη, «το έργο αποτελεί πρότυπο 

μοντέλου σύγχρονων γεωργικών και άλ-

λων δραστηριοτήτων στην Κύπρο, αφού 

στοχεύει στην αναζωογόνηση γεωργι-

κών προϊόντων με προστιθέμενη αξία. 

Μέσα από το έργο αυτό, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο 

στην παραγωγή του διεθνούς παραδοσι-

ακού μοντέλου μεταφοράς πανεπιστημι-

ακής γνώσης στην οικονομία και κοινω-

νία του τόπου. Αυτή, εξάλλου, είναι η 

απώτερη αποστολή της επιστήμης».

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να 

δημιουργήσει το μεγαλύτερο φυσικό 

χαρουπόδασος της Kύπρου με την 

καλλιέργεια 40.000 χαρουπιών σε 

κρατική γη που αναμένεται να εκμι-

σθωθεί σύντομα. Έχει περάσει ήδη 

ένας χρόνος από τη φύτευση 40.000 

σπορόφυτων, τα οποία θα μεταφυτευ-

τούν τον ερχόμενο Νοέμβριο σε μεγαλύ-

τερα σακούλια και θα εμβολιαστούν τον 

Μάιο του 2017, ώστε να είναι έτοιμα να 

φυτευτούν στη γη που θα εξευρεθεί τον 

Οκτώβριο του 2017. 

Το Πανεπιστήμιο έχει εντείνει τις προ-

σπάθειές του για εξεύρεση κατάλληλης 

γης για φύτευση των σπορόφυτων. Στο 

παρόν στάδιο εξετάζονται διάφορα τε-

μάχια γης, τα οποία έχουν εξευρεθεί σε 

συνεργασία με κρατικούς ή και άλλους 

φορείς, και αναμένεται πριν το τέλος του 

2016 να ληφθούν οι σχετικές αποφά-

σεις. Στη συνέχεια το Πανεπιστήμιο Κύ-

πρου θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για εκμίσθωση της γης που θα 

επιλεγεί και για την κατάλληλη προετοι-

μασία της για φύτευση των σπορόφυτων.

7 έρευνες γύρω από το χαρούπι 

Έχουν ήδη ετοιμαστεί επτά διαφορετι-

κές ερευνητικές προτάσεις που αφο-

ρούν στη διεξαγωγή έρευνας γύρω από 

το χαρούπι, όπως η παραγωγή νέων 

προϊόντων, αλλά και οι ιδιότητες και η 

ταυτοποίηση του κυπριακού χαρουπιού. 

Την έρευνα θα διεξαγάγουν τα Τμήματα 

Χημείας και Βιολογικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία 

με κρατικούς φορείς, όπως το Ινστιτού-

το Γεωργικών Ερευνών και το Γενικό Χη-

μείο του Κράτους. 

Οι ερευνητικές αυτές δραστηριότητες 

αναμένεται να καταλήξουν σε σημα-

ντικά συμπεράσματα και ευρήματα που 

αφορούν, μεταξύ άλλων, στη βιομηχα-

νία τροφίμων, στη φαρμακευτική βιο-

μηχανία και στη γεωργική ανάπτυξη του 

τόπου.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργα-

σία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και 

την εταιρεία ΣΟΔΑΠ θα παρουσιάσει 

σύντομα το πρώτο αλκοολούχο ποτό 

από χαρούπι που μοιάζει με ρακί. 

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι συνομιλίες 

του Πανεπιστημίου Κύπρου με τοπικές 

και διεθνείς εταιρείες, με στόχο τη σύνα-

ψη συμφωνιών για την παραγωγή νέων 

καινοτόμων προϊόντων από χαρούπι.

Συνεργασία με τον γεωργικό 
κόσμο 

Η ομάδα του Έργου έχει ήδη αναπτύξει 

σχέσεις συνεργασίες με τον γεωργικό 

κόσμο της Κύπρου. Έχει δημιουργηθεί 

Ομάδα Υποστήριξης Καλλιέργειας, η 

οποία αποτελείται από άτομα με εμπει-

ρική ή/και επιστημονική γνώση σχετι-

κά με το χαρούπι και βοηθά την ομάδα 

στο έργο της. Παράλληλα, η ομάδα αυτή 

ετοιμάζει Κώδικα Βιολογικής Καλλιέρ-

γειας Χαρουπιού, τον οποίο θα μπορούν 

να ακολουθούν όλοι όσοι επιθυμούν να 

ασχοληθούν με την καλλιέργεια του χα-

ρουπιού στα πρότυπα που θα εφαρμόσει 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με απώτε-

ρο στόχο την πιθανή συνεργασία στο 

μέλλον. 

Σύντομα θα είναι έτοιμη η ιστοσελίδα 

του Έργου, στην οποία οι ενδιαφερό-

μενοι θα μπορούν να βρουν αφενός 

πληροφορίες για την εξέλιξη του έρ-

γου και των ερευνητικών δραστηριο-

τήτων γύρω από αυτό και αφετέρου 

συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές 

γύρω από την καλλιέργεια χαρουπιού.

Επισημαίνεται ότι την υλοποίηση του 

Έργου έχει αναλάβει μια ομάδα επιστη-

μόνων και τεχνοκρατών από το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου, το Ινστιτούτο Γεωρ-

γικών Ερευνών, το Τμήμα Γεωργίας και 

το Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ ση-

μαντική για την υλοποίηση του έργου εί-

ναι η συμβολή του Τμήματος Δασών και 

του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω των 

Επαρχιακών Κτηματολογίων. Το έργο 

συντονίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΜΙΑ ΤΡΟΦΗ ΠΟΛΛΩΝ «ΚΑΡΑΤΙΩΝ» 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΑΡΟΥΠΟΔΑΣΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Γνωρίζετε ότι…. το «καράτι» 

προέρχεται από ένα ταπεινό 

ελληνικό δένδρο που έδωσε 

τη μονάδα μέτρησης του χρυ-

σού από την αρχαία Ελλάδα;
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Με ένα νεανικό και σύγχρονο κατάστη-

μα υποδέχτηκε ο Συνεργατισμός τους 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Το νέο κατάστημα της ΣΠΕ Λήδρα βρί-

σκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης 

και δημιουργήθηκε με τις πιο σύγχρονες 

προδιαγραφές, για να εξυπηρετεί πλή-

ρως όλες τις ανάγκες των φοιτητών του 

Πανεπιστημίου και της ευρύτερης πανε-

πιστημιακής κοινότητας. 

Tα εγκαίνια του καταστήματος τέλεσε 

στις 8 Σεπτεμβρίου 2016 ο Υπουργός 

Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας Καδής, 

ο οποίος εξήρε τον ρόλο που διαδραμά-

τισε ο Συνεργατισμός στην καλλιέργεια 

συνθηκών ανάπτυξης, εξέλιξης, ευημε-

ρίας και προόδου της τοπικής κοινωνί-

ας. Ο κ. Καδής εξέφρασε τις ευχαριστίες 

και την ευγνωμοσύνη του Υπουργείου 

Παιδείας προς τον Συνεργατισμό για τη 

διαχρονική του προσφορά προς την Παι-

δεία. «Η λειτουργία του καταστήματος 

που εγκαινιάζουμε απόψε», σημείωσε, 

«επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του Συ-

νεργατισμού να προσφέρει στη νεολαία 

την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπείας της Συνερ-

γατικής Κεντρικής Τράπεζας Τάκης Ταου-

σιάνης στον χαιρετισμό του σημείωσε 

ότι η προώθηση της Παιδείας και η στή-

ριξη των νέων ανθρώπων αποτελούν 

βασικούς πυλώνες της νέας στρατηγι-

κής του Συνεργατισμού. Διαβεβαίωσε 

παράλληλα ότι ο Συνεργατισμός θα είναι 

πάντοτε αρωγός σε κάθε προσπάθεια 

του Υπουργείου Παιδείας που θα δίνει 

υγιή εφόδια και προοπτική στους νέους 

του τόπου μας. Στο πλαίσιο αυτό, σημεί-

ωσε ο κ. Ταουσιάνης, ο Συνεργατισμός 

προσφέρει και φέτος 40 νέες υποτρο-

φίες σε αποφοίτους λυκείων και τεχνι-

κών σχολών για το πρώτο τους δίπλωμα 

ή πτυχίο σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο 

ή Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

βράβευσε τους αποφοίτους όλων των 

λυκείων και τεχνικών σχολών που είχαν 

την ψηλότερη επίδοση καθώς επίσης και 

φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

του ΤΕΠΑΚ. Είπε επίσης ότι ο Συνεργα-

τισμός δημιούργησε ειδικά για τους φοι-

τητές το Φοιτητικό Πακέτο, στο οποίο πε-

ριλαμβάνονται όλα όσα χρειάζεται ένας 

φοιτητής, ενώ φέτος συνδιοργανώνει 

με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου τα 

πρώτα Βραβεία Νεολαίας, με στόχο την 

ανάδειξη και επιβράβευση των νέων 

που αναπτύσσουν αξιόλογη δράση στον 

τομέα που δραστηριοποιούνται.

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, 

Οικονομικών και Διοίκησης του Πανε-

πιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνστα-

ντίνος Κωνσταντίνου σημείωσε ότι η 

προσφορά και συμβολή του Συνεργα-

τισμού αποτυπώνεται στο ολοένα και 

περισσότερο αναβαθμισμένο βιοτικό 

επίπεδο του λαού καθώς και γενικά στην 

πρόοδο της κοινωνίας. Αφουγκραζόμε-

νος, σημείωσε, τις ανάγκες και απαι-

τήσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη 

περιοχή Αγλαντζιάς και δη της Πανεπι-

στημιούπολης, με το νέο κατάστημα της 

ΣΠΕ Λήδρα θα καλύψει πλήρως αυτές 

τις ανάγκες.

Ο Συνεργατισμός στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης
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Την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016, 

στα γραφεία του Συλλόγου 

Αρχιτεκτόνων Κύπρου, έγινε 

παρουσίαση σε διάσκεψη τύ-

που των μέχρι τώρα αποτελε-

σμάτων της κυπριακής συμμε-

τοχής στη 15η διεθνή έκθεση 

Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη 

Βενετία από τον επιμελητή 

της έκθεσης Σωκράτη Στρα-

τή, Αναπληρωτή Καθηγητή 

στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, μαζί 

με την ομάδα συνεργατών του. 

Η εν λόγω έκθεση αποτελεί 

το σημαντικότερο διεθνές γε-

γονός της Αρχιτεκτονικής και 

διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Ο 

Alejandro Aravena, που είναι 

ο φετινός επιμελητής της Μπι-

ενάλε, έχει προσκαλέσει τους 

συμμετέχοντες να πραγματευ-

τούν το θέμα με τίτλο «Αντα-

πόκριση από το Μέτωπο», 

θίγοντας την αναγκαιότητα της 

αρχιτεκτονικής πρακτικής να 

πάει πέρα από τα καθιερωμέ-

να και να ψάξει τις κοινωνικές 

και πολιτικές διαστάσεις στο 

έργο της. 

Ο τίτλος της κυπριακής συμ-

μετοχής είναι «Επίμαχα Μέ-

τωπα: Από Κοινού Πρακτικές 

Παραγωγής για τη Μεταμόρ-

φωση Συγκρούσεων» (www.

contestedfronts.org). Η συμμε-

τοχή επελέγη μετά από ανοικτό 

διαγωνισμό που διοργάνωσε 

το Υπουργείο Παιδείας και Πο-

λιτισμού με τον Σύλλογο Αρχι-

τεκτόνων Κύπρου και σε αυτή 

συμμετέχει το έργο «Hands-

on Famagusta» με τις ομά-

δες «Imaginary Famagusta» 

(άτυπη ομάδα Ελληνοκυπρίων 

και Τουρκοκυπρίων αρχιτε-

κτόνων και πολεοδόμων), 

«AA&U for Architecture, 

Art and Urbanism» και το 

«Εργαστήριο Αστικού Σχε-

διασμού του Πανεπιστημίου 

Κύπρου» (L.U2.CY). Συμμετέ-

χουν επίσης 6 διεθνή δίκτυα, 

πρακτικές και παιδαγωγικά 

προγράμματα από τη Βόρεια 

Ιρλανδία (City Reparo), την Αγ-

γλία (Mapping Controversies), 

τη Γαλλία (Passages), την 

Ιταλία και Τουρκία (Institute 

of Threshold), την Ολλανδία 

(Archis See) και την Ισπανία 

(Build Up). 

Η έκθεση άρχισε στις 28 Μα-

ΐου και θα διαρκέσει μέχρι τις 

27 Νοεμβρίου. Βρίσκεται στο 

Palazzo Malipiero, δίπλα από 

το Palazzo Grassi στο Campo 

San Samuele.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ 15η ΜΠΙΕΝΑΛΕ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησε για 

μια ακόμα φορά δωρητές του με τη με-

τονομασία αιθουσών διδασκαλίας ως 

ένδειξη αναγνώρισης της συνεισφοράς 

της οικογένειάς τους και για να διατη-

ρήσει ζωντανή τη μνήμη αγαπημένων 

τους προσώπων. Η συνολική δωρεά 

των οικογενειών των τιμωμένων προς 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανέρχεται σε 

€250.000.

Σε μια σεμνή τελετή, που πραγματοποιή-

θηκε στο πλαίσιο συνεδρίας της Συγκλή-

του, την Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016, στην 

Πανεπιστημιούπολη, στον χώρο των 

αιθουσών διδασκαλίας 01 (ΧΏΔ01), 

τρεις αμφιθεατρικές αίθουσες του Πανε-

πιστημίου Κύπρου μετονομάστηκαν σε: 

«Χριστόδουλος Παρισινός», «Margaret 

Ann Bird» και «Νάσω Παπαέλληνα». Η 

τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία με-

λών των οικογενειών των τιμωμένων, 

κ. Νιόβης Παρισινού, κ. Αντρέα Παπα-

έλληνα, και κ. Χρίστου και Κλέας Παπα-

έλληνα. 

Σε χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανε-

πιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνστα-

ντίνος Χριστοφίδης τόνισε ότι «η επονο-

μασία των αιθουσών διδασκαλίας με τα 

ονόματα των Χριστόδουλου Παρισινού, 

Margaret Ann Bird και Νάσως Παπαέλ-

ληνα αποτελεί μια συμβολική πράξη, με 

την οποία το Πανεπιστήμιο αποδίδει τιμή 

και σεβασμό στη μνήμη ανθρώπων που 

κατανοούσαν ότι μέσα από την παιδεία, 

την επιστήμη και την έρευνα ο κόσμος 

μας μπορεί να γίνει καλύτερος». 

Ο Πρύτανης, αφού εξήρε το έργο και 

την προσφορά των τριών τιμωμένων, 

απευθυνόμενος προς τις οικογένειές 

τους, εξέφρασε εκ μέρους της Συγκλή-

του τη βαθιά αγάπη και την εκτίμησή του, 

τονίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

αισθάνεται τυχερό, γιατί με αυτόν τον 

τρόπο συνδέεται με όλους εκείνους που 

αναγνωρίζουν ότι ο πραγματικός χρυσός 

μιας χώρας είναι οι νέοι άνθρωποί του. 

«Με τη σημερινή λιτή τελετή αποδίδουμε 

τιμή σε ανθρώπους με βαθιά αγάπη για 

τη ζωή και τον συνάνθρωπο, μια αγάπη 

που συνεχίζει να εκφράζεται μέσα από 

το παράδειγμα της οικογένειάς τους και 

μέσα από την ανιδιοτελή συνεισφορά 

τους. Τρία σημαντικά αμφιθέατρά μας 

φέρουν τα ονόματα τριών ξεχωριστών 

ανθρώπων. Γνωρίζω καλά ότι πολλοί 

θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους», 

σημείωσε ο Πρύτανης.

Τρία αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Κύπρου φέρουν 
τις ονομασίες «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣΙΝΟΣ», 

«MARGARET ANN BIRD» και «ΝΑΣΩ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ»
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Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου πραγματοποίησε αρχιτε-

κτονικό εργαστήριο ξύλινης κατασκευής 

που στοχεύει στη δημιουργία λειτουρ-

γικών εγκαταστάσεων με εικαστικό εν-

διαφέρον στον προαύλιο χώρο τριών 

δ η μ ο τ ι κ ώ ν 

σχολείων. Οι 

κατασκευές θα 

εξυπηρετούν 

τις ανάγκες 

των παιδιών 

για έκφραση 

και επικοινω-

νία. Τα σχο-

λεία στα οποία 

ε γ κ α τ α σ τ ά -

θηκαν τα τρία 

Pavilions είναι 

το Δημοτικό 

Σχολείο Αγίου 

Ανδρέα στη 

Λευκωσία, το 

Δημοτικό Σχο-

λείο Χρυσε-

λεούσας στον 

Στρόβολο και 

το Δημοτικό 

Σχολείο Ταμα-

σού στα Πέρα 

Ορεινής. Η 

ενδιαφέρουσα 

αυτή σύμπρα-

ξη του ακαδη-

μαϊκού κόσμου 

με τους μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης 

πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιο των 

ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμή-

ματος και συγκεκριμένα του προγράμ-

ματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και 

Κατασκευών, υπό τον τίτλο «Synergetic 

Multi-Objective Design and Construction 

of Timber Pavilion Prototypes».

Οι προγραμματικοί στόχοι του εν λόγω 

ερευνητικού προγράμματος αναφέρο-

νται στη διερεύνηση των όρων και των 

συνθηκών υλοποίησης μιας αρχιτεκτο-

νικής ιδέας και υποστηρίζουν έμπρακτα 

τη διαδικασία του συμμετοχικoύ σχεδι-

ασμού στην ανάπτυξη του σχεδιαστικού 

προϊόντος. 

Η όλη προσπάθεια αναφέρεται σε μια 

δημιουργική πορεία που αρχίζει από τα 

ίδια τα παιδιά ως αναζήτηση της χωρι-

κής εμπειρίας μέσα από την έννοια της 

ανάπτυξης μιας «εγκατάστασης» στον 

προαύλιο χώρο του σχολείου τους. Οι 

προτάσεις ανατροφοδοτούνται και εξε-

λίσσονται μέσα από τη διαδικασία ενός 

δημιουργικού διαλόγου μεταξύ των μα-

θητών δημοτικής εκπαίδευσης και των 

φοιτητών του Τμήματος Αρχιτεκτονικής 

του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Η αρχιτε-

κτονική ανάπτυξη των ιδεών προσδίδει 

στις αρχικές προτάσεις λειτουργική και 

κατασκευαστική υπόσταση, γεωμετρία, 

χρώμα και υφή. 

Μέσα από την προσπάθεια αυτή οι μα-

θητές και φοιτητές έχουν έρθει σε επα-

φή με τους πραγματικούς όρους και τις 

συνθήκες υλοποίησης μιας αρχιτεκτο-

νικής κατασκευής που τώρα καλείται 

να λειτουργήσει ως «δορυφόρος» της 

παιδικής και νεανικής σκέψης στον δη-

μόσιο χώρο.

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με 

τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης 

του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-

σμού και με την υποστήριξη της «Χα-

ρ α λ α μ π ί δ η ς 

Κρίστης» στο 

πλαίσιο του 

προγράμματος 

κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς 

αλληλεγγύης 

της εταιρείας 

« Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο -

ΧΗ, Τα Παιδιά 

Πολίτες του 

Μέλλοντος». 

Η υλοποίηση 

των ξύλινων 

κατασκευώ ν 

στα τρία δημο-

τικά σχολεία 

πραγματοποι-

ήθηκε από τις 

21 Ιουνίου 

μέχρι τις 08 

Ιουλίου 2016. 

Στο εργαστή-

ριο συμμετεί-

χαν φοιτητές 

του Τμήματος 

Αρχιτεκτονικής 

του Πανεπι-

στημίου Κύ-

πρου. Την επι-

στημονική επίβλεψη του προγράμματος 

ανέλαβε ερευνητική ομάδα του Τμήματος 

Αρχιτεκτονικής, η οποία αποτελούνταν 

από τους Αιμίλιο Μιχαήλ, Λέκτορα και 

Συντονιστή του Προγράμματος, Οδυσ-

σέα Κοντοβούρκη, Επίκουρο Καθηγητή, 

Μάριο Κ. Φωκά, Αναπληρωτή Καθηγη-

τή, τις ερευνήτριες Χρύσω Ηρακλέους, 

Ιωάννα Δημητρίου και Παναγιώτα Κονά-

τζιη, και τον Ρογήρο Ίλλαμπα, Σύμβουλο 

Πολιτικό Μηχανικό.

Περισσότερες πληροφορίες: 

κα Xρύσω Ηρακλέους, 

echryso@ucy.ac.cy

2289 5412

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚEYΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πρότυπες κατασκευές στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος SYNERGY
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Η Συμφωνία υπεγράφη από τον επικεφαλής της Τράπεζας 

Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΤΑΣΕ), Διοικητή κ. 

Rolf Wenzel και τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χάρη Γεωργιάδη, 

παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή 

Κωνσταντίνου Χριστοφίδη και του Προέδρου του Συμβουλίου 

του Πανεπιστημίου, κ. Μάνθου Μαυρομμάτη. 

Ο κ. Wenzel ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει πα-

ρουσιάσει δυναμική ανάπτυξη στον τομέα της Έρευνας και 

της Καινοτομίας, ενώ, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, είμαστε 

πεπεισμένοι ότι θα συνεχίσει να διακρίνεται και να ανεβαίνει 

όλο και πιο ψηλά στις λίστες κατάταξης των καλύτερων πανε-

πιστημίων ανά το παγκόσμιο Συμμεριζόμαστε το όραμά σας, 

κατέληξε απευθυνόμενος στον Πρύτανη. 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χάρης Γεωργιά-

δης σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανήκει πλέον στα 

καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης αλλά και του κόσμου και 

συνεπώς η στήριξη προς αυτό θα είναι συνεχής. Είμαι βέβαιος, 

δήλωσε, ότι η υπογραφή της σημερινής συμφωνίας θα συνει-

σφέρει στην ακόμη μεγαλύτερη προσέλκυση ακαδημαϊκών και 

φοιτητών, ενώ θα ενισχύσει τις συνεργασίες του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και θα 

συμβάλει στην εξασφάλιση νέων ερευνητικών προγραμμάτων. 

Σχετικά με τις νέες προοπτικές που ανοίγονται για το Πανεπι-

στήμιο Κύπρου ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστη-

μίου, κ. Μάνθος Μαυρομμάτης, αφού ευχαρίστησε θερμά την 

Πολιτεία αλλά και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου 

της Ευρώπης για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, ανέ-

φερε ότι στόχος του Πανεπιστημίου είναι να αναδειχθεί στην 

ευρύτερη περιοχή ως κέντρο αριστείας και εκπαίδευσης, κάτι 

το οποίο άλλωστε επιθυμεί και η Πολιτεία. 

Τέλος ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης δήλωσε ότι η υπογραφή της συμ-

φωνίας αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για να κάνουμε 

το όραμά μας πραγματικότητα και να χτίσουμε το Πανεπιστήμιο 

των 10.000 φοιτητών, 600 ακαδημαϊκών, 2.000 νέων ερευ-

νητών και 400 μελών του διοικητικού προσωπικού μέχρι το 

2023. Ο Πρύτανης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την 

Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

εμπιστοσύνη που δείχνει προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ 

ευχαρίστησε προσωπικά τον κ. Wenzel και τους συνεργάτες 

του για την πρακτική βοήθεια που παρείχαν σε όλα τα στάδια 

της διαδικασίας. 

Το έργο αφορά στην επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των 

εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα πραγμα-

τοποιηθούν την περίοδο 2016-2023, συμπεριλαμβανομέ-

νων (i) του σχεδιασμού και της οικοδόμησης των Φοιτητικών 

Εστιών-Φάση Β’ και της κατασκευής νέων υποδομών στην 

Πανεπιστημιούπολη, (ii) της ανακαίνισης και αναβάθμισης της 

Πανεπιστημιούπολης και της Ακαδημίας και της βελτίωσης της 

ενεργειακής τους απόδοσης και των αντισεισμικών χαρακτη-

ριστικών τους και (iii) της ανακαίνισης και αναβάθμισης των 

υφιστάμενων, εκτός Πανεπιστημιούπολης, εγκαταστάσεων 

του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Υγείας.

Μετά το πέρας της τελετής ο κ. Wenzel και η αντιπροσωπεία 

του ξεναγήθηκαν στα κτήρια και τα έργα της Πανεπιστημιού-

πολης. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ €32 ΕΚ.   
ΓΙΑ ΤΗ Β’ ΦΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ



22

Ο απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου με Πτυχίο στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (2011) κ. Γιώργος 

Χρυσοχού με τον συνέταιρό του κ. Εύρο Νεοφυτίδη είναι ιδρυτές του PriveTalk. Πρόκειται για μια νέα εφαρμογή κοινωνικής 

δικτύωσης που βοηθά σοβαρά ελεύθερα άτομα να γνωριστούν μεταξύ τους.

Όπως δηλώνει ο κ. Χρυσοχού, 

το PriveTalk ξεκίνησε ως ιδέα πριν από 2 χρόνια, με τη φιλοδοξία να προσφέ-

ρουμε στα ελεύθερα άτομα την ευκαιρία για νέες γνωριμίες σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον. Για να το πετύχουμε αυτό, πιστοποιούμε τις φωτογραφίες των 

χρηστών μας και εφαρμόζουμε λειτουργίες όπως είναι τα αυτοκαταστρεφόμενα 

μηνύματα και τεχνολογίες αποτροπής λήψης στιγμιότυπου οθόνης.

Η εμπειρία μου ως φοιτητή και απόφοιτου του Πανεπιστημίου Κύπρου μου έδω-

σε σημαντικά εφόδια στην υλοποίηση του PriveTalk. Η αναζήτηση της γνώσης 

και η αμφισβήτηση του καθιερωμένου είναι βασικές αρχές που αποκόμισα στα 

φοιτητικά μου χρόνια, αρχές οι οποίες με συνοδεύουν μέχρι και σήμερα. 

Σε οποιαδήποτε επιχειρηματική ενέργεια η διατήρηση και η επέκταση του κοι-

νωνικού κύκλου είναι ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας. Ως απόφοι-

τος, μου δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσω νέες επαφές με άλλους αποφοί-

τους του Πανεπιστημίου, με τους οποίους κράτησα φιλικές και επαγγελματικές 

σχέσεις. Η βοήθεια αυτών των ατόμων σε θέματα προώθησης, εξεύρεσης κε-

φαλαίων και ανάπτυξης της εφαρμογής μας είναι πολύτιμη, και γι’ αυτό συνιστώ 

σε κάθε απόφοιτο να αξιοποιήσει τις επαφές του αναλόγως.

Εφαρμογή PriveTalk από απόφοιτο του Πανεπιστημίου

Με παρουσιάσεις στα ισπανικά, γαλλικά, 

ιταλικά και ελληνικά οι ερευνητές ανέ-

λυσαν την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

γλωσσών. 

Με θέμα τη συνάντηση των γλωσσών, 

τη διασύνδεση και τον συσχετισμό τους, 

το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημί-

ου Κύπρου διοργάνωσε το 1ο Διεθνές 

Forum LC-UCY για Νέους Ερευνητές. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 2 

Ιουνίου 2016 στις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία 

με τη συμμετοχή νέων ερευνητών που 

έχουν ήδη αποκτήσει διδακτορικό τίτλο 

ή βρίσκονται σε διαδικασία έρευνας για 

την προετοιμασία της διδακτορικής τους 

διατριβής ή της μεταπτυχιακής τους δι-

πλωματικής εργασίας. 

Το Forum προώθησε και διέδωσε την 

ανταλλαγή αποτελεσμάτων νέων ερευ-

νητών διαφορετικών κλάδων, που 

ασχολούνται, άμεσα ή έμμεσα, με τη με-

λέτη των γλωσσών και της λογοτεχνίας, 

όπως και με τη διδασκαλία των εν λόγω 

γλωσσών ως ξένων. Οι ομιλητές ανέ-

λυσαν τις επιρροές που παρατηρούνται 

μεταξύ διαφορετικών γλωσσών σε διά-

φορους τομείς: μέσω της λογοτεχνίας, 

δανείων, επιρροών και γλωσσολογικών 

παρεμβολών στην τάξη, εξέλιξη της ίδιας 

της γλώσσας κ.ο.κ. Οι παρουσιάσεις έγι-

ναν στα ισπανικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά, 

τα αγγλικά και τα ελληνικά.

Την εκδήλωση προλόγισαν η Δρ Μα-

ριλένα Καρυολέμου, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια του Τμήματος Βυζαντινών 

και Νεοελληνικών Σπουδών και η κα 

Shaunna Ιωαννίδου, Αναπληρώτρια Δι-

ευθύντρια του Κέντρου Γλωσσών. 

Το 1ο Διεθνές Forum για Νέους Ερευ-

νητές αποτέλεσε μέρος της 8ης διορ-

γάνωσης των Ημερίδων για την Κατάρ-

τιση Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας 

(Jornadas ELE), που πραγματοποιούνται 

κάθε χρόνο στην Κύπρο από το 2009.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 

το forum έχουν αναρτηθεί στον ακόλου-

θο σύνδεσμο: http://elechipre.weebly.

com/ucy-lc-forum.html 

1ο ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM LC-UCY ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
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ΔΥΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ,  
ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

(C4E) στήριξε οικονομικά τη συμμετοχή δύο φοιτητών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου στο Πρόγραμμα European Innovation 

Academy (EIA), που διεξήχθη από τις 3 έως τις 22 Ιουλίου 

2016 στη Νίκαια της Γαλλίας. 

Η ΕΙΑ αποτελεί μια από τις κορυφαίες ακαδημίες Επιχειρη-

ματικότητας και Καινοτομίας στον κόσμο, αφού για την ανά-

πτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της συνεργάζονται 

κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμοί, όπως UC Berkeley, 

Stanford University, Google, Amadeus, IBM, CA και άλλοι. 

Μελλοντικοί entrepreneurs και επιχειρηματικοί ηγέτες εκτίθε-

νται σε ένα πολυπολιτισμικό οικοσύστημα, που περιλαμβάνει 

περισσότερους από 4.000 αποφοίτους και εκπαιδευτές από 

75 διαφορετικές εθνικότητες. 

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

C4E κάλυψε τα έξοδα συμμετοχής για δύο φοιτητές του Τμή-

ματος Πληροφορικής, τον πρωτοετή Ανδρέα Πρόξενο και τον 

τεταρτοετή Νίκο Μούζουρα. Οι δύο φοιτητές παρέμειναν στη 

Νίκαια για 3 εβδομάδες και εργάσθηκαν σε ομάδες με στόχο 

τη μετάβαση από την ιδέα στην πράξη! Η επιλογή των φοιτητών 

έγινε μετά από ανοικτή πρόσκληση για υποβολή ιδεών και σύ-

ντομη παρουσίαση σε επιτροπή αξιολόγησης του C4E. 

Στόχος του C4E είναι η συμμετοχή περισσοτέρων φοιτητών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο μέλλον, σε παρόμοια προ-

γράμματα, τα οποία αποτελούν εμπειρίες ζωής και προάγουν 

το πνεύμα και την κουλτούρα επιχειρηματικότητας ανάμεσα 

στην πανεπιστημιακή κοινότητα, που αποτελεί και βασικό πυ-

λώνα της αποστολής του C4E. 

Επίσημος αερομεταφορέας της αποστολής είναι η Aegean 

Airlines, την οποία το Κέντρο Επιχειρηματικότητας ευχαριστεί 

θερμά. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο www.c4e.

org.cy 

Σημαντική διάκριση πέτυχε η Δρ Στυλιά-

να Ι. Μιραλλάη, απόφοιτος του Τμήματος 

Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η 

Δρ Μιραλλάη, κάτοχος διδακτορικού τίτ-

λου στον τομέα της Οργανικής Χημείας 

και Χημείας Ετεροκυκλικών Συστημά-

των, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή 

Παναγιώτη Α. Κουτεντή, κατάφερε να δι-

ακριθεί ανάμεσα σε άλλες υποψηφιότη-

τες από όλο τον κόσμο και να βραβευθεί 

από το Ιρλανδικό Συμβούλιο Έρευνας 

με το διεθνές βραβείο «Government of 

Ireland Postdoctoral Fellowship 2016». 

Το εν λόγω βραβείο θεωρείται ένα από 

τα πιο ανταγωνιστικά βραβεία διεθνoύς 

εμβέλειας, αφού ο δείκτης επιτυχίας κυ-

μαίνεται σε 13-15% διεθνώς. 

Με την εξασφάλιση του συγκεκριμένου 

βραβείου η απόφοιτος του Πανεπιστη-

μίου Κύπρου, Δρ Μιραλλάη θα έχει την 

ευκαιρία να εργαστεί στο Ερευνητικό 

Κέντρο του Εθνικού Πανεπιστημίου της 

Ιρλανδίας, στην ομάδα του Δρος Fawaz 

Aldabbagh, με θέμα «Benzo [1,2,4]

triazin-7-ones: Synthesis and Anti-

Cancer Αctivity». 

Η Δρ Μιραλλάη, κατά τη διάρκεια του δι-

δακτορικού της, είχε εργαστεί στο Τμήμα 

Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου ως 

βοηθός διδασκαλίας, ενώ πρόσφατα ερ-

γοδοτήθηκε από το Πανεπιστήμιο Λευ-

κωσίας ως προσωρινή Λέκτορας στο 

Τμήμα Επιστημών Υγείας. Σημειώνεται 

ότι την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 

βραβεύθηκε με Υποτροφία Υποψήφιων 

Διδακτόρων του Πανεπιστημίου Κύπρου 

για την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση 

του Τμήματος Χημείας. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρι-

στοφίδης, αφού συνεχάρη θερμά την 

απόφοιτο Δρα Στυλιάνα Ι. Μιραλλάη για 

την εξασφάλιση της κορυφαίας αυτής 

διάκρισης από το Ιρλανδικό Συμβούλιο 

Έρευνας, τόνισε ότι εκπροσωπεί επάξια 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο εξωτερι-

κό: «Τέτοια παραδείγματα αποφοίτων 

μας, μας κάνουν υπερήφανους. Θερμά 

συγχαρητήρια στη βραβευθείσα για τη 

σημαντική διεθνή διάκρισή της, την προ-

σφορά της στην επιστήμη και τη συνει-

σφορά της στη διεθνή αναγνώριση του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Συγχαρητήρια, 

επίσης, στα μέλη του Τμήματος Χημείας, 

που συνέβαλαν στην εκπαίδευση και κα-

τάρτιση της Στυλιάνας».

ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πρύτανης: «Οι απόφοιτοί μας,  
μας κάνουν υπερήφανους»



24

British Idealism  
and the Concept of the Self

Η Δρ Σταματούλα Παναγάκου (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και ο Κα-

θηγητής W. J. Mander (Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) επιμελήθη-

καν την έκδοση του φιλοσοφικού τόμου British Idealism and the 

Concept of the Self (Palgrave Macmillan, 2016). Το βιβλίο σημα-

τοδοτεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια να μελετηθούν διε-

ξοδικά οι απόψεις των Βρετανών Ιδεαλιστών για την έννοια του 

εαυτού, να αποτιμηθεί η συμβολή των θεωριών τους περί εαυτού 

και ατομικότητας στην ευρωπαϊκή φιλοσοφική σκέψη και να εξα-

χθούν συμπεράσματα για την προσφορά τους στη σύγχρονη ηθική, 

κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία. 

Η Δρ Παναγάκου συνέγραψε με τον Καθηγητή W. J. Mander την 

Εισαγωγή του βιβλίου και παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευ-

νάς της στο κεφάλαιο με τίτλο «Bernard Bosanquet on the Ethical 

System of the State», το οποίο διερευνά τη σχέση μεταξύ ηθικής, 

πολιτικής και ατόμου, καθώς και τη σύζευξη ηθικής πολιτότητας και 

κοινού καλού στο πλαίσιο του κράτους ως ηθικού συστήματος. Ο 

Καθηγητής W. J. Mander, στο «Idealism and the True Self», αναλύ-

ει τις διαστάσεις του εαυτού στη Βρετανική Ιδεαλιστική Φιλοσοφία 

καθώς και τη σύνδεσή τους σε ένα ενιαίο λειτουργικό σύνολο. 

14 διανοητές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής, τον Καναδά, την Κύπρο, την Πολωνία και τη Φινλανδία 

ερευνούν ζητήματα μεταφυσικής, ηθικής, οντολογίας, λογικής, 

γνωσιολογίας, πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας, θρησκείας 

και βιογραφίας στο έργο των Βρετανών Ιδεαλιστών έχοντας ως 

κεντρική ιδέα των μελετών τους την έννοια του εαυτού. Οι συγ-

γραφείς του τόμου καταδεικνύουν ότι οι Βρετανοί Ιδεαλιστές ασχο-

λήθηκαν εκτενώς με τις έννοιες του εαυτού και της ατομικότητας 

και τόνισαν την ουσιαστική σχέση ανάμεσα στον πολίτη ως ηθική 

οντότητα και την πραγμάτωση του κοινού καλού. Οι αναλύσεις εστι-

άζονται σε φιλοσοφικά και ιστορικά ζητήματα καθώς και σε συγκρί-

σεις ανάμεσα σε διαφορετικούς φιλοσόφους δημιουργώντας έτσι 

μια ζωντανή παράδοση διαλόγου και προβληματισμού. 

Το βιβλίο χαρακτηρίζεται από διεπιστημονικότητα και πολλαπλότη-

τα ερμηνευτικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων και απευθύ-

νεται σε ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό. Φιλόσοφοι, ιστορικοί των 

ιδεών, κοινωνικοί και πολιτικοί επιστήμονες, θεολόγοι, ψυχολόγοι 

και διαμορφωτές πολιτικής θα βρουν απαντήσεις σε σημαντικά φι-

λοσοφικά και πρακτικά ερωτήματα που αφορούν στη μεταφυσική 

του εαυτού, στην ηθική πολιτότητα και στη σχέση ατόμου και κοι-

νωνίας. 

Επιστημονική Επιμέλεια έκδοσης: Δρ Σταματούλα Παναγάκου, Ειδι-

κή Επιστήμονας, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πα-

νεπιστήμιο Κύπρου & Καθηγητής W. J. Mander, Harris Manchester 

College, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ηνωμένο Βασίλειο

Για περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.palgrave.com/gb/book/9781137466709 
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