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Εξώφυλλο παρούσας έκδοσης: Χάρτης της Κοινοπραξίας 
YUFE, που αποτελείται από οκτώ νέα Πανεπιστήμια στην 
Ευρώπη. Ειδική αναφορά γίνεται στη σελ. 22

Στο οπισθόφυλλο παρουσιάζεται η κατασκευή του εικα-
στικού Γιάννη Λαζάρου «Δούρειος Ίππος». Ειδική αναφορά 
γίνεται στη σελ. 21 
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Το βράδυ της Τρίτης 15 Ιανουαρίου 2019 σε ανοικτή συ-
νεδρία της Συγκλήτου πραγματοποιήθηκε η Τελετή Πα-
ράδοσης-Παραλαβής της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης μετά από δύο δια-
δοχικές θητείες παρέδωσε την ακαδημαϊκή εξουσία στον 
Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη. Επίσημα τα καθήκοντά τους 
ανέλαβαν και ο νέος Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οι-
κονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζά-
κης και η νέα Αντιπρύτανης Aκαδημαϊκών Υποθέσεων, 
Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου.
Ο νέος Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης κατά την 
ομιλία του, αφού ευχαρίστησε την κοινότητα του Πανεπι-
στημίου που τον τίμησε με την ψήφο της και τους υπόλοι-
πους υποψηφίους, που κατέθεσαν τις ιδέες τους και συ-
νέβαλαν στην ανάπτυξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για το 
πώς πρέπει να πορευτεί το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυ-
μα, ανέφερε ότι από την πρώτη μέρα του Πανεπιστημίου  
Κύπρου  πίστεψε στον Οργανισμό και σε όσα εκπροσωπεί 
ως φορέας ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον. Σημείωσε 
ότι 30 χρόνια πριν ανέλαβαν να δημιουργήσουν από το μη-
δέν έναν πρότυπο οργανισμό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σε έναν τόπο χωρίς πανεπιστημιακή κουλτούρα. «Τώρα 
βλέπω ότι πετύχαμε, ότι  μεγαλώσαμε, ότι  δημιουργή-
σαμε προοπτική για τους νέους του τόπου μας», τόνισε.
«Από τη θέση αυτή πλέον καλούμαι να συνθέσω οράματα, 
ιδέες και απόψεις», ανέφερε ο νέος Πρύτανης. «Καλού-
μαι να κρίνω και να αποφασίζω μαζί με τα συλλογικά όρ-
γανα του Πανεπιστημίου μας, αλλά θέτω και εαυτόν στη 
δική σας κρίση· η ευθύνη και η τόλμη για αποφάσεις που 
θα αναπτύξουν το Ίδρυμά μας και θα το οδηγήσουν στην 
αριστεία πρέπει να συνοδεύεται από την επίγνωση ότι η 
κριτική είναι βασικό στοιχείο των δημοκρατικών διαδι-
κασιών και είναι αυτή που οδηγεί στη λήψη των ορθών 
αποφάσεων. Με προοπτική το 2030, θυμόμαστε όλα όσα 
προσέφεραν οι προκάτοχοι και οι Πρυτανείες των προη-
γούμενων χρόνων. Με τη νέα ομάδα της Πρυτανείας θα 
πορευτούμε σε βάθος τετραετίας χωρίς  τυμπανοκρουσί-
ες στην προγραμματισμένη ανάπτυξη του Πανεπιστημίου 
μας, με πνεύμα εξωστρέφειας και εφαρμογής πολιτικών 
που θα ωφελήσουν μακροπρόθεσμα τον Οργανισμό.  Ποι-
ότητα, ίση αντιμετώπιση, σεβασμός στις ιδιαιτερότητες 
των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, αναγνώρι-
ση της επιστημονικής πολυφωνίας, αξιοκρατία, χρηστή 
διοίκηση, και διαφάνεια είναι οι προτεραιότητές μας», 
κατέληξε.
Ο απερχόμενος Πρύτανης, λίγο πριν παραδώσει την πρυ-
τανική άλυσο στον νέο Πρύτανη, ανέφερε μεταξύ άλλων, 
ότι είχε την τιμή να ηγηθεί του Οργανισμού σε μία ιδιαί-
τερα δύσκολη περίοδο και η ακαδημαϊκή κοινότητα τον 

τίμησε τρεις φορές με την εμπιστοσύνη της. Σημείωσε 
ακόμη ότι η θητεία του έκλεισε το 2018 με τον καλύτε-
ρο και  πιο συμβολικό τρόπο, την ολοκλήρωση ενός μο-
ναδικού έργου, της νέας Βιβλιοθήκης. Ο Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης παρέδωσε, επίσης, στον νέο Πρύτανη τα 
κλειδιά της Κρύπτης, η οποία βρίσκεται στο Κέντρο Πλη-
ροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος  Ιωάννου» και η οποία 
πρόκειται να ανοίξει στην επέτειο των 100 χρόνων του  
Πανεπιστημίου, το 2089.  Τέλος, παρέδωσε ως συμβολικό 
δώρο στον Τάσο Χριστοφίδη τη σημαία του Πανεπιστημί-
ου που ταξίδεψε στην πρόσφατη ερευνητική  αποστολή 
στην Ανταρτική, καθώς, όπως ανέφερε, θα τη χρειαστεί 
όταν θα επιστρέψουν στην Ανταρκτική με μία μεγάλη ομά-
δα από άριστους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου».

Οι νέες Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου 
Κύπρου
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η συζήτηση που διορ-
γάνωσαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Παρασκευή 25 Ιανουαρί-
ου 2019 στην Πανεπιστημιούπολη με θέμα «Ποια Ευρώπη 
θέλουμε;». Ομιλήτρια ήταν η Γενική Διευθύντρια της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εκπαίδευσης, Νεολαίας, 
Αθλητισμού και Πολιτισμού, κα Θέμιδα Χριστοφίδου. Μας 
χωρίζουν, ανέφερε η κα Χριστοφίδου, μόλις 118 ημέρες 
από μία καθοριστική στιγμή. 
«Οι ευρωεκλογές αποδεικνύουν κατά πόσο επιλέγουμε  
ανθρώπους που νοιάζονται να δώσουν λύσεις στα προβλή-
ματα ή  ανθρώπους που επιλέγουν να φωνάζουν για τα προ-
βλήματα  δίχως να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις. Η 
Ευρώπη δεν είναι οι Βρυξέλλες. Δεν είναι κάποιοι μυστηρι-
ώδεις τεχνοκράτες. Η Ευρώπη είναι κάθε πρόεδρος, κάθε 
πρωθυπουργός, υπουργός, ευρωβουλευτής, ακόμη και δή-
μαρχος. Είμαστε μικρή χώρα, αλλά πρέπει να μάθουμε να 
δημιουργούμε συμμαχίες που θα προωθούν τα συμφέροντα
των Κύπριων πολιτών. 
Η  ευρωπαϊκή νομο-
θεσία επηρεάζει την 
εθνική νομοθεσία. Επο-
μένως,    έχει σημασία 
ποιον   ευρωβουλευτή 
θα ψηφίσουμε. Είναι 
εξίσου  σημαντικό όσο η 
ψήφος για τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας».
Η κα Χριστοφίδου ανα-
φέρθηκε και στη δημο-
κρατία, την  ελευθερία
του Τύπου, της έκφρα-
σης, της αειφόρου ανά-
πτυξης χωρίς αποκλεισμούς, των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Τίποτα δεν είναι πιο θεμελιώδες από την παιδεία και 
την εκπαίδευση για την οικοδόμηση μίας δίκαιης κοινωνίας 
που δίνει ευκαιρίες και εξασφαλίζει την αίσθηση μίας ‘υγι-
ούς’ ταυτότητας, τόνισε. Τέλος, η κα Χριστοφίδου απευθύν-
θηκε στους νέους: «Όχι μόνο γιατί είσαστε οι ηγέτες του 
αύριο, αλλά γιατί είσαστε οι νέοι  πολίτες του σήμερα. Η 
ιστορία αποδεικνύει καθημερινά ότι μία ψήφος μπορεί να 
αλλάξει το μέλλον μας, ότι η απουσία μίας ψήφου αφήνει 
το δικαίωμα στους λίγους να αποφασίσουν για το μέλλον 
των πολλών. Η Ευρώπη σίγουρα δεν είναι ένα αλάνθαστο 
οικοδόμημα. Είναι μία ιδέα που προσπαθεί και οφείλει να 
ανασυνταχθεί, να  εξελιχθεί. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, 
όμως, χωρίς να συμμετέχουμε ενεργά και να είμαστε πα-
ρόντες και παρούσες». Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στο πρό-
γραμμα Erasmus+, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο επι-
τυχημένα προγράμματα της Ε.Ε. Σκοπός του, ανέφερε η κα 
Χριστοφίδου, είναι να χτίζει γέφυρες, να ενδυναμώνει τις 
ρίζες της κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας».
 

Μετά την ομιλία της κας Χριστοφίδου ακολούθησε διάλο-
γος  με συντονιστή τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας 
της  Ευρωπαϊκής Ένωσης στην  Κύπρο, κ. Ιερόθεο Παπαδό-
πουλο. Οι παρευρισκόμενοι υπέβαλαν ερωτήματα και το-
ποθετήθηκαν με δικές τους θέσεις και σχόλια. Ταυτόχρονα, 
είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν ηλεκτρονικά σε ερωτή-
ματα που προβάλλονταν σε οθόνη της αίθουσας, όπως: «Τι 
σημαίνει για εσάς η Ευρωπαϊκή Ένωση;», «Συμμετείχατε 
στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+;» και «Θα ψηφίσε-
τε στις επερχόμενες ευρωεκλογές;».
 Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ο οποίος  
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην κρίση, που φανέρωσε τις 
αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την προσέγ-
γιση και κατανόηση  των πραγματικών αναγκών των πολι-
τών κάθε χώρας. Σημείωσε ωστόσο, ότι η Ένωση παραμέ-
νει το μεγαλύτερο πολιτικό και  κοινωνικό επίτευγμα της 

Ηπείρου μας, μετά τον 
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Ο κ. Χριστοφίδης συ-
νέχισε λέγοντας ότι 
μερικές φορές, επειδή 
ο   πολίτης αισθάνεται 
ότι   βρίσκεται μακριά 
από τα  κέντρα λήψης 
αποφάσεων,     επιλέγει 
να μη συμμετέχει στις 
εκλογικές   διαδικασί-
ες και σε    ανοικτές   
διαβουλεύσεις    και 
συζητήσεις, όπως η  
σημερινή. «Αυτή, όμως,  

δεν είναι η λύση», κατέληξε. «Με την αποχή δίνουμε πλέ-
ον βήμα σε εκπροσώπους  του φόβου, του εθνικισμού και 
ακραίων αντιλήψεων, γι’ αυτό χρειάζεται να συμμετέχουμε 
και να εκφράζουμε τη βούλησή μας».
Στην εκδήλωση που ήταν ανοιχτή για το κοινό συμμετείχαν 
ακαδημαϊκοί και φοιτητές από τα Τμήματα Γαλλικών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών, Νομικής και Κοινωνικών και Πο-
λιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου, αλλά και πλήθος 
κόσμου. Χαιρέτισαν, επίσης, η Καθηγήτρια Jean Monnet της 
Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, κα May  Chehab,  
η  Πρόεδρος  του  Ευρωπαϊκού  Ινστιτούτου Ισότητας της 
Ε.Ε και Επίκουρη Καθηγήτρια Καλλιόπη Αγαπίου-Ιωσηφίδου 
και η διδάσκουσα  στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του  Πανεπιστημίου  Κύπρου, κα Δώρα Λοϊζίδου.
Σε συνάντηση που προηγήθηκε στο Γραφείο του Πρύτανη, η 
αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έδωσε στον κ.  
Χριστοφίδη  αντίγραφο  της  διακήρυξης  Σουμάν του  1950 
με  χειρόγραφες  σημειώσεις του τότε Γάλλου Υπουργού 
Εξωτερικών.

Η Σημασία των Ευρωεκλογών 
Ανοικτός διάλογος με τους πολίτες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Μία ανασκόπηση στην ιστορία της 
παιδείας στην ελληνική πνευματική 
παράδοση από  την  κλασική  αρχαιό-
τητα  έως τον 20ό αιώνα και αναφορά 
στα   διλήμματα που θέτει η παρακα-
ταθήκη  αυτή σήμερα πραγματοποι-
ήθηκε στην  εορταστική εκδήλωση 
που διοργάνωσε  το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου για να τιμήσει τη Γιορτή των 
Γραμμάτων. Κύριος ομιλητής της εκ-
δήλωσης που πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 στην  
Πανεπιστημιούπολη ήταν ο Ομότιμος 
Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης του   
Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανε-
πιστημίου Αθηνών, κ. Πασχάλης  Κι-
τρομηλίδης, ο οποίος έδωσε διάλεξη 
με θέμα: «Ελληνική παιδεία. Ιδέα και 
ιστορία».
Ο κ. Κιτρομηλίδης ανέφερε ότι από 
τις απαρχές της ελληνικής παράδο-
σης, αλλά και διαχρονικά, οι κορυφαί-
οι Έλληνες στοχαστές επεσήμαναν 
την αξία της παιδείας ως υπέρτατο 
αγαθό. «Σύμφωνα με τη διδασκαλία 
του Σωκράτη, όπως την παραδίδει 
ο Πλάτωνας, η παιδεία μαζί με τη 
δικαιοσύνη αποτελούν τα δύο χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα του καλού 
καγαθού ανδρός, ενώ στον Φαίδωνα η 
παιδεία προβάλλεται ως το μόνο αγα-
θό που ακολουθεί την ψυχή στον Άδη.
«Όσοι δεν διαθέτουν παιδεία -και εί-
ναι πάρα πολλοί: βασιλείς και τύραν-

νοι, νομείς, ποιμένες και βουκόλοι-, 
δεν διαφέρουν από τα ζώα» ανέφερε 
ο Καθηγητής, θυμίζοντας τα λόγια 
του Σωκράτη στον Θεαίτητο. Συνεχί-
ζοντας, τόνισε ότι στους ελεύθερους 
και μεγαλόψυχους πολίτες αρμόζει 
η παιδεία, και συγκεκριμένα η «ελευ-
θέριος παιδεία», η μόρφωση δηλαδή 
που  καλλιεργεί την ωριμότητα της 
κρίσης και της προσωπικότητας και 
δεν αποβλέπει σε σκοπιμότητες και 
ιδιοτέλειες.
Στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι 
το Ίδρυμα κάθε χρόνο τέτοια μέρα 
επιλέγει να αφιερώνει μία ανοιχτή 
διάλεξη στα  Γράμματα, θυμίζοντας 
στην ευρύτερη κοινωνία ότι η Γνώση 
και τα Γράμματα είναι κοινό κτήμα 
και κληρονομιά όλων. Κληροδότημα 
που έχουμε την ευθύνη να προστα-
τεύσουμε, να αγαπήσουμε και να πα-
ραδώσουμε και στους επόμενους. 
Πρόσθεσε, επίσης, ότι η Γιορτή των 
Γραμμάτων προσφέρεται για να  ανα-
λογιστούμε όσα πέτυχαν  οι  πρόγονοί  
μας, αλλά επιπλέον να σκεφτούμε 
τι  κατορθώσαμε με τη σειρά μας κι 
εμείς,  πού υστερούμε, πού  είμαστε  
καλοί  και  πού μπορούμε να γίνουμε 
ακόμη  καλύτεροι.  
Τέλος, σημείωσε: «Επαναπαυόμενοι  
στα  επιτεύγματα των προγόνων και 

του  παρελθόντος, μένουμε πολλές 
φορές εγκλωβισμένοι σ’ αυτά,  αδυ-
νατώντας  να  δημιουργήσουμε κάτι 
καινούργιο, κάτι εξίσου μεγαλειώ-
δες. Αδυνατούμε επίσης, να αναδεί-
ξουμε τις δημιουργικές φωνές  και 
δυνάμεις που ξεπροβάλλουν κατά 
καιρούς, επειδή κάποιοι από εμάς 
φοβούνται να αναμετρηθούν με τους 
καλύτερούς τους. Πρέπει, όμως, να 
επιχειρήσουμε να κάνουμε το άλμα 
που χρειάζεται, αν θέλουμε να φα-
νούμε  αντάξιοι των προγόνων μας, 
αν θέλουμε να ανήκουμε στους δημι-
ουργούς και στους πρωταγωνιστές 
του μέλλοντος». 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησε τη Γιορτή των 
Γραμμάτων

Πασχάλης Κιτρομηλίδης: «Η παιδεία 
αρμόζει στους ελεύθερους και μεγαλό-
ψυχους πολίτες»

Μετά την επιτυχημένη συνεργασία 
τους με το Πανεπιστημιακό Κέντρο 
Ερευνών Πεδίου, τα Κυπριακά Ταχυ-
δρομεία ανέθεσαν στο ΠΑΚΕΠΕ τη 
διεξαγωγή επαναληπτικής τηλεφω-
νικής έρευνας για  την αξιολόγηση 
της ικανοποίησης των πελατών τους 
για το έτος 2018. Η νέα τηλεφωνική 
έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρώ-

το δεκαπενθήμερο του Ιουλίου του 
2018. 
Για την ετοιμασία του ερωτηματο-
λογίου  και την ανάλυση των αποτε-
λεσμάτων εκτός από το προσωπικό 
του ΠΑΚΕΠΕ απασχολήθηκε προσω-
πικό από το  Τμήμα Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων και  Δημόσιας Διοίκησης, κα-
θώς και φοιτητές και απόφοιτοι του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 
Ιανουαρίου 2019 στην  Πανεπιστη-
μιούπολη. Στην παρουσίαση παρευ-
ρέθηκε η Υπουργός Μεταφορών, Επι-
κοινωνιών και Έργων, κα Βασιλική 
Αναστασιάδου.

Αξιολόγηση επιπέδων ικανοποίησης πελατών 
των Κυπριακών Ταχυδρομείων 2018
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Μεγάλο και ιδιαίτερο ήταν το  ενδι-
αφέρον της Κυπριακής ομογένειας 
στο Λονδίνο στη διάλεξη που δόθηκε  
στις 18 Απριλίου 2019 με θέμα: «Επι-
τυχημένοι Κύπριοι και Έλληνες της 
διασποράς στηρίζουν με δωρεές και  
δικτύωση την καινοτόμο έρευνα στα  
Πανεπιστήμια της Κύπρου». Εισηγή-
τρια αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας 
ομιλίας  ήταν η Γενική Διευθύντρια 
της Εταιρείας «Cyprus Seeds Ltd» και 
μέλος του  Συμβουλίου του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, κα Μαρία Μαρκί-
δου-Γεωργιάδου.
Η κα Γεωργιάδου δήλωσε ότι το νέο 
νομοσχέδιο για τη δημιουργία εται-
ρειών «τεχνοβλαστών», που εγκρί-
θηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων τον Ιούνιο του 2018, άνοιξε μία 
νέα σελίδα στην  ιστορία της έρευνας 
και της επιχειρηματικότητας στην 
Κύπρο.   Σύμφωνα με τη νέα νομοθε-
σία, τα  κρατικά Πανεπιστήμια της Κύ-
πρου έχουν δυνατότητα να ιδρύουν, 
να συστήνουν και να συμμετέχουν σε 
εταιρείες -κάτι που μέχρι πρόσφατα 
δεν προβλεπόταν. Η κα Γεωργιάδου 
σημείωσε τα οφέλη που προκύπτουν 
από αυτήν την εξέλιξη και ενημέ-
ρωσε για το Cyprus Seeds, ένα και-
νούργιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
που στοχεύει να αξιοποιήσει και να  
στηρίξει την ακαδημαϊκή καινοτόμο 
έρευνα σε Πανεπιστήμια και Κέντρα 
Έρευνας (συμπεριλαμβανομένου του 
Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, του Ινστι-
τούτου  Νευρολογίας  και  Γενετικής  
και του Ινστιτούτου Κύπρου) με δυνα-
τότητα διείσδυσης στην αγορά.
Το Cyprus Seeds παρέχει χορηγίες 
ύψους €10,000 έως και €100,000 
κατά περίπτωση, one-to-one 
mentoring, καθώς και δικτύωση 
με ξένους επενδυτές. Φέτος είναι 
η πρώτη χρονιά λειτουργίας  του  
προγράμματος που θα στηρίξει του-
λάχιστον πέντε ομάδες ερευνητών. 
Σε διαγωνισμό που προκήρυξε πρό-
σφατα, το πρόγραμμα δέχθηκε 35 
αιτήσεις απ’ όλα τα Πανεπιστήμια και 
Ερευνητικά  Κέντρα της Κύπρου. Οι 

τομείς που  φαίνεται να διεξάγεται 
καινοτόμα  έρευνα στην Κύπρο είναι 
κατά κύριο λόγο αυτός της Υγείας 
και ακολουθούν θέματα/προβλήματα 
του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας, 
Έξυπνων Υποδομών και των Τεχνών.
Η Γενική Διευθύντρια του Cyprus 
Seeds αναφέρθηκε σε επιτυχημέ-
νους Έλληνες και Κύπριους της δια-
σποράς που διαμένουν κυρίως στην 
Αμερική, αλλά και σε Κύπριους δω-
ρητές, όπως ο κ. Γιώργος Δαυίδ και 
ο κ. Αντώνης  Γερολέμου που έχουν 
συμβάλλει ήδη ενεργά στην όλη προ-
σπάθεια. Ιδιαίτερα  σημαντική στην 
προώθηση  του  Cyprus  Seeds είναι η 
συμβολή της «Ελληνικής  Πρωτοβου-
λίας» (The Hellenic Initiative), μίας μη 
κερδοσκοπικής οργάνωσης με έδρα 
τη Νέα Υόρκη η οποία στηρίζει, με-
ταξύ άλλων, την επιχειρηματικότητα  
στην Ελλάδα, και τώρα στην Κύπρο, 
μέσω του προγράμματος Cyprus 
Seeds.  Το Cyprus Seeds προσφέρει 
τη  δυνατότητα σε ερευνητικές ομά-
δες των Πανεπιστημίων της Κύπρου 
να έρθουν σε επαφή με ειδικούς από 
το δίκτυο και τα μέλη της «Ελληνι-
κής Πρωτοβουλίας», προκειμένου 
να λάβουν χρήσιμες     συμβουλές 
(mentoring) σχετικά με την   εξέλιξη/
ανάπτυξη της έρευνάς τους και την 
προώθησή της στην αγορά.
Μετά την εισήγηση της κας   Γεωρ-
γιάδου, ακολούθησε διάλογος με 
τους παρευρισκόμενους, καθώς και 
πλήθος ερωτήσεων, δίνοντας την  
ευκαιρία στην κα Γεωργιάδου να ανα-

δείξει τη σημασία που έχει η  υποστή-
ριξη από τη διασπορά της καινοτόμου 
έρευνας στην Κύπρο σε τομείς που 
υπάρχει προοπτική για δημιουργία 
νεοφυών εταιρειών (start-ups) στον 
τόπο μας. Τη συζήτηση συντόνισε ο  
Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας (ΕΚΟ) κ. Χρίστος Καρα-
ολής.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, με-
ταξύ άλλων, ο Γενικός Πρόξενος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδί-
νο, κ. Θεόδωρος Γκότσης, ο Πρόε-
δρος της ΕΚΟ Χρίστος Καραολής, ο 
Πρόεδρος της   ΝΕΠΟΜΑΚ Χρήστος 
Τιούτον, ο Γραμματέας της Αδελφό-
τητας Ανδρέας   Καραολής, ο τέως 
Προϊστάμενος της  ΚΕΑ Σάββας 
Παυλίδης, Κύπριοι ομογενείς που 
εργάζονται και  δραστηριοποιούνται 
στο Λονδίνο και πολλοί φίλοι του 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου, αλλά και 
Κύπριοι φοιτητές που σπουδάζουν 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στους φοιτη-
τές που  παρευρέθηκαν, η κα Γεωρ-
γιάδου  εξήγησε την προοπτική που 
θα τους  προσφέρει το Cyprus Seeds 
μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 
του.  Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι 
μετά τον πρώτο, πιλοτικό χρόνο λει-
τουργίας του το πρόγραμμα θα δέχε-
ται αιτήσεις από Κύπριους φοιτητές 
του εξωτερικού που  διεξάγουν και-
νοτόμο έρευνα σε  οποιονδήποτε το-
μέα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν 
κάποια συνεργασία με Πανεπιστήμια 
στην Κύπρο και μέρος  της έρευνας 
τους διεξάγεται στο νησί

Δωρεές και δικτύωση από Κύπριους και 
‘Ελληνες της Διασποράς
Στήριξη καινοτόμου έρευνας στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Κύπρου
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Tην έναρξη των εργασιών του προγράμματος «Χαρούπι, 
ο Μαύρος Χρυσός της Κύπρου: η επιστήμη συναντά τη 
βιομηχανία» με ακρώνυμο “BLACKGOLD” ανακοίνωσε 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνέντευξη Τύπου που δό-
θηκε την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019. Το πρόγραμμα ανήκει 
στον Πυλώνα  Ι:  Έξυπνη Ανάπτυξη του Προγράμματος 
«Ολοκληρωμένα Έργα» (Integrated/0916) του πλαισίου 
RESTART2016-2020 για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυ-
ξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας 
(ΙΠΕ). Η συγκεκριμένη πρόσκληση για  τα «Ολοκλη-
ρωμένα Έργα» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγω-
νιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Το 
“BLACKGOLD” συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την Κυ-
πριακή Δημοκρατία με συντονιστή το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου υπό την επίβλεψη του Καθηγητή του Τμήματος 
Βιολογικών Επιστημών, κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου και 
στοχεύει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξέλι-
ξη, επαναφορά και ανάπτυξη της βιομηχανίας του χα-
ρουπιού στην Κύπρο με μία νέα, σύγχρονη μορφή.
Συνεργαζόμενοι φορείς του δικτύου είναι το Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το 
Υπουργείο Υγείας, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ, 
η Cooperative Carob Marketing Federation Ltd, η ΣΟΔΑΠ 
Ltd, η Polyxenis Carob Products Ltd και η Assia Mare Ltd. 
Ο  συνολικός  προϋπολογισμός του  προγράμματος ανέρ-
χεται σε €1.118.801, από τα οποία ποσό ύψους €534.226 
αφορά το   Πανεπιστήμιο  Κύπρου.
Το τριετές αυτό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 
του  2019  και περιλαμβάνει πλήθος δράσεων που απο-
σκοπούν στην εξέλιξη και επαναφορά της βιομηχανίας 
του χαρουπιού στην  Κύπρο με μία νέα, εκσυγχρονισμέ-
νη μορφή. Η ισχυρή διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ 
των επιστημονικών, βιομηχανικών και  εμπορικών ερ-
γασιών του προγράμματος έχει στόχο να επιτύχει μία 
εις βάθος κατανόηση του δυναμικού της βιομηχανίας 
χαρουπιών μακροπρόθεσμα για την Κύπρο, να προσφέ-
ρει μία μοναδική ευκαιρία αναβίωσης και βελτίωσής 
της, καθώς και να συμβάλλει στην προώθηση παραδο-
σιακών και νέων προϊόντων από χαρούπια στην παγκό-
σμια αγορά. 
O Συντονιστής/Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμ-
ματος, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Κύπρου Αντρέας Κωνσταντί-
νου, δήλωσε ότι το πρόγραμμα στοχεύει να αποκαλύψει 
τις βασικές βιοχημικές και βιολογικές ιδιότητες του 
καρπού, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην παρα-
γωγή νέων προϊόντων με βάση το χαρούπι και τους 
παράγοντες που καθορίζουν την παραγωγικότητα του 
καρπού στην Κύπρο. Για να εξασφαλιστεί η εμπορική  
βιωσιμότητα αυτών των νέου τύπου προϊόντων, από το 
πρόγραμμα προβλέπονται δραστηριότητες σχετικές με 
την εξέλιξη σε διάφορους τομείς των διεθνών αγορών 
για τα προϊόντα χαρουπιού. Ειδικότερα, το πρόγραμμα 
αποσκοπεί στα ακόλουθα αποτελέσματα: ένα ολοκλη-

ρωμένο γενετικό προφίλ του καρπού, τις εις βάθος 
βιοχημικές και βιολογικές ιδιότητες του, νέες, επιστη-
μονικά τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές καλλι-
έργειάς του στην Κύπρο, και μία ευρεία συλλογή από 
τύπους εμπορικά ανταγωνιστικών αντίστοιχων κυπρια-
κών προϊόντων. Ο κ. Κωνσταντίνου ανακοίνωσε ότι το 
Εργαστήριο Βιολογίας Καρκίνου και Χημειοπροφύλαξης 
του Πανεπιστημίου, το οποίο διευθύνει, θα μελετήσει 
την αντικαρκινική, αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτι-
κή δράση των συστατικών σε τρείς κυπριακές ποικιλί-
ες. «Συμπερασματικά, το χαρούπι έχει όλα τα στοιχεία, 
ιδιότητες και προσόντα, θα  έλεγα, για να γίνει ένα ση-
μαντικό συμπλήρωμα διατροφής ή βιολογικό τρόφιμο 
(Functional Food) και να περιληφθεί στην κατηγορία 
των υπερτροφών (superfoods)», τόνισε. 
Η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών 
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, Δρ. Δώρα Χειμωνίδου, αφού εξέφρασε 
την ιδιαίτερη χαρά για τη συμμετοχή του Ινστιτούτου ως 

Χαρούπι: ο Μαύρος Χρυσός της Κύπρου
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φορέα έρευνας του Υπουργείου στο έργο “BLACKGOLD”, 
σημείωσε ότι το εταιρικό ερευνητικό πρόγραμμα που 
συντονίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη συμμετοχή 
επιλεγμένων βιομηχανικών εταίρων θα τονώσει την 
καλλιέργεια της  χαρουπιάς. «Η επανεκτίμηση ενός 
σημαντικού φυτικού πόρου της Κύπρου όπως η χαρου-
πιά, η οποία επιδεικνύει μεγάλη αντοχή στις αβιοτικές 
καταπονήσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και 
ταυτόχρονα διεκδικεί θέση ιδιαίτερου βιολογικού  τρο-
φίμου και βιομηχανικής πρώτης ύλης είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική», πρόσθεσε η Δρ. Χειμωνίδου. 
Ο Διευθυντής του Γενικού Χημείου του Κράτους, Δρ. 
Στέλιος Γιαννόπουλος, τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο 
έχει ιδιαίτερη σημασία για το Χημείο και τη μακρόχρονη 
εμπειρογνωμοσύνη του γύρω από την έρευνα για τα χα-
ρούπια. «Με το έργο  “BLACKGOLD” μας δίνεται μία νέα 
ευκαιρία για να δημιουργηθεί κάτι πιο ολοκληρωμένο 
και το Γενικό Χημείο του Κράτους είναι έτοιμο και πρό-
θυμο να συμμετάσχει σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμ-
μα, για το οποίο υπάρχει η αγαστή συνεργασία αρκετών 

Οργανισμών υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ρόλος του Κρατικού Χημείου είναι ουσιαστικά η τυπο-
ποίηση  των υπαρχόντων προϊόντων χαρουπιού, καθώς 
και αυτών που θα δημιουργηθούν μέσα από τις δραστη-
ριότητες του ερευνητικού προγράμματος, ο προσδιορι-
σμός της θρεπτικής τους αξίας και η κατοχύρωση των 
προϊόντων»,  πρόσθεσε ο Δρ. Γιαννόπουλος.
Ο Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπι-
στημίου  Κύπρου και μεσολαβητής στο πρόγραμμα 
“BLACKGOLD” για τη διασύνδεση της επιστήμης με τη 
βιομηχανία Αντώνης Κάκας  επεσήμανε ότι έχει αυξη-
θεί παγκοσμίως η ζήτηση για τα προϊόντα χαρουπιού, τα 
οποία είναι υψηλής διατροφικής αξίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμ-
μα “BLACKGOLD” μπορείτε να απευθυνθείτε στον Επι-
στημονικό Υπεύθυνο και Συντονιστή του προγράμματος, 
Καθηγητή κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου (email: andreasc@
ucy.ac.cy, τηλ.:2289 2883).

Η Κύπρος εξασφάλισε χρηματοδό-
τηση   τριών νέων προγραμμάτων 
έρευνας μέσω της δημιουργίας Κέ-
ντρων Αριστείας,  από το πρόγραμμα 
H2020/TEAMING της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Ένα από τα προγράμματα 
αυτά συντονίζει το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, με τίτλο: «Biobanking and the 
Cyprus Human   Genome Project / CY-
BIOBANK».
Συνεργάτες στο πρόγραμμα, το 
οποίο θα έχει διάρκεια 7 ετών, εί-
ναι ο Πανευρωπαϊκός Οργανισμός 
για Βιοτράπεζες (BBMRI-ERIC) που 
στοχεύει στην αναβάθμιση, περαι-
τέρω ανάπτυξη και εναρμόνιση των 
Βιοτραπεζών στην Ευρώπη, και το  
Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Graz της 
Αυστρίας, που διαθέτει και συντηρεί 
τη μεγαλύτερη Βιοτράπεζα στην Ευ-
ρώπη.
Κύριοι γενικοί στόχοι του προγράμ-
ματος είναι οι ακόλουθοι:
• Η αναβάθμιση του Κέντρου Ερευ-

νών Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ) 
του Πανεπιστημίου Κύπρου σε 
Κέντρο Αριστείας,  με στόχο την 

περαιτέρω ανάπτυξη και διεύ-
ρυνση της Βιοτράπεζας του ΚΕΜΙ 
για όλες τις γενετικές και άλλες 
ασθένειες, συχνές ή σπάνιες.

• Η προώθηση για πρώτη φορά 
σε μεγάλη κλίμακα της μελέτης 
του   γονιδιώματος των Κύπριων, 
γεγονός που θα εντείνει τις με-
λέτες πλειάδας ερευνητών για 
πάρα πολλά νοσήματα.

• Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει 
ως εκκολαπτήριο δεκάδων ερευ-
νητών που θα ασχοληθούν με τη 
βελτίωση των υφιστάμενων και 
την ανακάλυψη νέων διαγνωστι-
κών μεθόδων  για  γενετικά  νο-
σήματα, καθώς και την ανάδειξη 
νέων βιοδεικτών  που  θα  οδηγή-
σουν στην καλύτερη πρόληψη και 
θεραπεία ασθενειών, με στόχο 
την ιατρική ακριβείας (precision 
and personalized medicine).

• Η προώθηση συνεργασιών με   
ομάδες σε χώρες της Ευρώπης 
και της Μέσης Ανατολής για 
την καλύτερη κατανόηση των 
γενετικών  παθήσεων, ώστε να 

ανακαλυφθούν καλύτερα και πιο 
αποτελεσματικά φάρμακα, προ-
σελκύοντας το ενδιαφέρον ερευ-
νητικών κέντρων και φαρμακευ-
τικών εταιρειών. 

Η χρηματοδότηση του έργου ανέρ-
χεται σε €15.000.000 από  την  Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ προϋπό-
θεση για την επιτυχή έκβαση της 
αξιολόγησης αποτέλεσε η δέσμευ-
ση της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
συγχρηματοδότηση των  έργων με 
άλλα €15.000.000. Το  Πανεπιστή-
μιο Κύπρου δεσμεύθηκε,  επίσης,  
να  συνδράμει  με  άλλα  €8.000.000, 
αναλαμβάνοντας και τις κατασκευα-
στικές  εργασίες  για  την επέκταση 
του Κέντρου Αριστείας. Συντονιστής 
του έργου είναι ο Δρ. Κωνσταντίνος 
Δέλτας, Διευθυντής του  Κέντρου 
Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ) 
και Καθηγητής Γενετικής στο  Τμήμα 
Βιολογικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Biobanking and the 
Cyprus Human Genome Project / CY-BIOBANK» 
με συντονιστή τον Δρα Κωνσταντίνο Δέλτα
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η διάλεξη 
του  Ιάπωνα αρχιτέκτονα Yoshiharu 
Tsukamoto του Atelier Bow-Wow με 
θέμα: «Αρχιτεκτονική Θεώρηση Συ-
μπεριφορών: Δημιουργώντας καλύ-
τερη προσβασιμότητα σε τοπικούς 
όρους». Στην εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα 
του  Πανεπιστημίου Κύπρου τη  Δευ-
τέρα 14 Ιανουαρίου 2019 ο αρχιτέ-
κτονας Tsukamoto εξήγησε τη φιλο-
σοφία του Αρχιτεκτονικού Γραφείου 
Atelier Bow-Wow και ανέλυσε τις 
νέες τάσεις που έχουν διαμορφώσει 
διάφοροι παράγοντες στην Αρχιτε-
κτονική, αλλά και τις αρχιτεκτονικές πρακτικές που  συν-
δυάζουν τις ανάγκες κοινωνιών και τοπικών πόρων.
Η παρουσία του κ. Tsukamoto στην Κύπρο αποτέλεσε μία 
μοναδική ευκαιρία για επαγγελματίες του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα να ακούσουν την άποψη ενός διε-
θνούς φήμης αρχιτέκτονα για τους τρόπους συγκερασμού 
παραδοσιακού και σύγχρονου στην τέχνη της αρχιτεκτο-
νικής. Ένας συγκερασμός που μπορεί να γίνει με τρόπο 
λειτουργικό, ώστε να  ανταποκρίνεται στην ανάγκη των 
ανθρώπων να μη νιώθουν ξένο σώμα και ανοίκεια στα 
κτίρια όπου εργάζονται και διαβιούν. Μέσα από το παρά-
δειγμα της διαρκώς αναπτυσσόμενης μητρόπολης του 
Τόκυο, που κατάφερε να αξιοποιήσει ακόμη και τους μι-
κρότερους χώρους, ο Yoshiharu Tsukamoto κατέδειξε ότι 
το εθνογραφικό στοιχείο, δηλαδή η κατά τόπους ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική παράδοση, μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά 
με τις σύγχρονες ανάγκες εκβιομηχάνισης και, το κυριό-
τερο, ότι ο άνθρωπος μπορεί αξιοποιήσει τους τοπικούς, 
και κυρίως δημόσιους πόρους, ώστε να δημιουργήσει ένα 
κτιριακό μοντέλο 

 

συμβατό με την κουλτούρα, αλλά 
και τις ανάγκες της ανάπτυξης σε 
μία κοινωνία, το λεγόμενο υβριδικό 
κτίριο.  Αξιοσημείωτη ήταν, επίσης, 
η αναφορά  του Ιάπωνα αρχιτέκτονα 
στην ανάγκη συμβολής στις προσπά-
θειες αυτές του ιδιωτικού τομέα και 
εταιρειών με αυξημένο αίσθημα κοι-
νωνικής ευθύνης. Χαιρετισμό στην 
εκδήλωση απηύθυνε ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου,  Καθηγητής 
Τάσος Χριστοφίδης. Τον  αρχιτέκτο-
να Yoshiharu Tsukamoto παρουσίασε 
ο Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτε-
κτονικής, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Σωκράτης Στρατής,.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ 
ΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τρεις ταξι-
διωτικές υποτροφίες στη μνήμη του Γεώργιου Παρα-
σκευαΐδη, ύψους  €1.500 καθ’ έκαστον, και μία υποτροφία 
ύψους €2.500 σε  απόφοιτο του Τμήματος Αρχιτεκτονικής 
του Πανεπιστημίου  Κύπρου. Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
Αρχιτεκτονικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Σωκράτης 
Στρατής, παρουσίασε το σκεπτικό του διαγωνισμού και 
προέβη στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με τον 
Πρύτανη και τον Yoshiharu Tsukamoto να απονέμουν τα 
βραβεία στους:
• Παναγιώτης Λιασής: «Ένας πιο ελευθεριακός τύπος 

σχολικής μονάδας, μία εις πλάτος μελέτη του σκανδι-
ναβικού μοντέλου σχολείου».

• Σκιτίνη Παΐσιος: «Η πλωτή κοινωνία της Imphal. Η αρ-
χέγονη σοφία της τεκτονικής των τοπικών υλικών».

• Αναστασία Ψωμά: «Αθώρητα συμπλέγματα. Υπόγειες  
Αστικές Δομές».

Waltzing to PQ
Για πρώτη φορά φέτος προκηρύχθηκε διαγωνισμός  Ταξι-
διωτικής Υποτροφίας ύψους €2.500 και για τους απόφοι-
τους του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, την οποία απέσπασε η απόφοιτος Αρίστη Παύλου:  
«Waltzing to PQ». Εύφημος μνεία στο διαγωνισμό για τους 
αποφοίτους έγινε στη Λάρα-Άννα Σιάρφ: «Infrastructuring 
social change».
Μετά την ομιλία του κ. Tsukamoto, που ήταν η πρώτη από 
σειρά Διαλέξεων Αρχιτεκτονικής που έχουν προγραμμα-
τιστεί για το Εαρινό Εξάμηνο του 2019 στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, ακολούθησε γόνιμος διάλογος και συζήτηση. 

Ιάπωνας Αρχιτέκτονας ανέλυσε Αρχιτεκτονικές 
Πρακτικές Συμπεριφορές
Ενδιαφέρουσα διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου του Yoshiharu Tsukamoto, συνιδρυτή του διάσημου 
αρχιτεκτονικού γραφείου Atelier Bow-Wow
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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακο-
λούθησε το κοινό την εκδήλωση που 
οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής στο κατάμεστο Αμ-
φιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης 
την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 με 
θέμα: «Μετανάστευση και ασφάλεια: 
οι προκλήσεις για την Ευρώπη». Ομι-
λητής ήταν ο Επίτροπος   Μετανά-
στευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων 
και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος. 
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος αναφέρθη-
κε στα θέματα της μετανάστευσης 
και της ασφάλειας λέγοντας  χαρα-
κτηριστικά  ότι  πρόκειται για δύο  
κορυφαία ζητή-
ματα στον κόσμο, 
επισημαίνοντας 
ότι περίπου 
75.000.000 πρό-
σφυγες και  περί-
που 260.000.000 
μετανάστες βρί-
σκονται αυτήν τη 
στιγμή εν κινήσει. 
Ο κ. Αβρααμόπου-
λος είπε ότι  το  
μέλλον  της Ευρώ-
πης κρίνεται από 
τον βαθμό κατα-
νόησης   και συνε-
πούς εφαρμογής 
των όρων και των αρχών
πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε το 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα, με πρώτη 
την  αρχή της αλληλεγγύης, σημει-
ώνοντας  παράλληλα ότι το μετανα-
στευτικό δεν ήρθε για να τελειώσει. 
Μετά τη σύντομη τοποθέτηση του  κ.  
Αβραμόπουλου ακολούθησε διάλο-
γος με τους πολίτες με συντονιστή 
τον δημοσιογράφο Χρήστο Μιχάλαρο. 
Κατά τη συζήτηση, ο κ. Αβραμόπου-
λος απάντησε σε ερωτήσεις του κοι-
νού για τα θέματα του χαρτοφυλακί-
ου του, αναφέροντας ότι σύντομα θα 
υπάρχει παρουσία της EUROPOL στο 
Αεροδρόμιο Λάρνακας για καλύτερο 
έλεγχο των ευρωπαϊκών  συνόρων 
και ότι εφόσον η Κύπρος το ζητήσει, 
θα λάβει επιπρόσθετη οικονομική 
βοήθεια για τη διαχείριση των προ-
σφυγικών ροών.

Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος ανέφε-
ρε   ότι ενόψει των ευρωεκλογών 
δύο είναι οι αντιμαχόμενες δυναμι-
κές στον εσωτερικό  πολιτικό διά-
λογο των κρατών μελών: αυτοί που 
θέλουν μία Ευρώπη ισχυρή και ικανή 
να ανταποκριθεί στο ηθικό καθήκον 
της απέναντι στους πρόσφυγες και 
αυτοί που εκφράζουν αντιλήψεις 
που αμφισβητούν και υπονομεύουν 
ευθέως και απροκάλυπτα την Ευ-
ρώπη,    υπονομεύοντας, όμως, συγ-
χρόνως και τις ίδιες τους τις χώρες, 
καθώς πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος 
να γυρίσουμε σε σκοτεινές σελίδες 
της Ιστορίας. Απαντώντας σε σχετι-
κή ερώτηση, ο κ. Αβραμόπουλος ση-

μείωσε ότι έχουν γίνει βήματα από 
την ΕΕ στο μεταναστευτικό,   αλλά 
την πραγματική πολιτική δύναμη την 
έχει το Συμβούλιο της ΕΕ, δηλαδή 
τα ίδια τα κράτη μέλη. Επανέλαβε 
ότι «το βαθύ κράτος καλά κρατεί», 
προειδοποιώντας για τις συνέπειες 
που θα υπάρξουν για το μέλλον της 
Ευρώπης, όταν οι χώρες στις οποίες 
σήμερα επικρατούν λαϊκίστικες και 
αντιευρωπαϊκές κυβερνήσεις, θα  
κληθούν να συμμετάσχουν στον εσω-
τερικό διάλογο για τη διαμόρφωση 
των πολιτικών.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος διαχώρισε 
τα θέματα του μεταναστευτικού και 
της τρομοκρατίας, τονίζοντας ότι 
στην πολιτική της ΕΕ τα δύο αυτά δεν 
συνδέονται  και  ότι  «ο  μετανάστης 
και ο πρόσφυγας δεν αντιμετωπίζο-
νται ως εν δυνάμει  τρομοκράτες».

Οι παρευρισκόμενοι υπέβαλαν  ερω-
τήματα και τοποθετήθηκαν επί των 
απόψεών τους. Ταυτόχρονα, είχαν 
την   ευκαιρία να απαντήσουν ηλε-
κτρονικά σε ερωτήματα όπως: «Τι 
σημαίνει  για  εσάς η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση;» και «Γίνεται η Ευρώπη φρούριο 
αναφορικά με τα θέματα μετανά-
στευσης;».
Την εκδήλωση χαιρέτισε εκ μέρους 
του Πρύτανη, Καθηγητή Τάσου  Χρι-
στοφίδη, ο Αναπληρωτής Καθηγητής 
του Τμήματος Ψυχολογίας και Πρόε-
δρος του Πανεπιστημιακού Κέντρου 
Ερευνών    Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ) Χάρης 
Ψάλτης,   ο   οποίος, μεταξύ άλλων, 
αναφέρθηκε     και στην πρόσφατη 

έρευνα του Πανε-
πιστημίου Κύπρου 
και τα πορίσματά
της,  στους  όρους 
«πρόσφυγας»    και 
«μετανάστης», στο 
ρόλο  των    ΜΜΕ 
και  στην  έννοια 
της ασφάλειας 
και των θεμελιω-
δών δικαιωμάτων 
σε συμμόρφωση 
προς την ευρω-
παϊκή οδηγία και 
τους κανόνες της 
Συμφωνίας Σέ-
γκεν, που επιτρέ-

πουν στους ανθρώπους να ταξιδεύ-
ουν χωρίς να χτίζουν μία Ευρώπη 
«φρούριο».
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρχη-
γοί και εκπρόσωποι κομμάτων, επι-
κεφαλής διπλωματικών αποστολών 
στην Κύπρο,  κρατικοί αξιωματούχοι, 
ακαδημαϊκοί, φοιτητές κ.ά.

Μετανάστευση και Ασφάλεια στην Ευρώπη
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Με τις εργασίες του 4ου Διεθνούς 
Συνεδρίου του Ιδρύματος Σύλβιας Ιω-
άννου που πραγματοποιήθηκαν από 
τις 6 ως τις 8 Φεβρουαρίου εγκαινί-
ασε τους συνεδριακούς χώρους του 
το Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιο-
θήκη «Στέλιος Ιωάννου». Θέμα του 
διεπιστημονικού αυτού συνεδρίου 
που διοργανώθηκε σε συνεργασία 
του Ιδρύματος με το  Πανεπιστήμιο 
Κύπρου ήταν: «Κειμενοποιώντας  την  
εμπειρία -  Ψηφιοποιώντας το κείμε-
νο: Η Κύπρος μέσα από την ταξιδι-
ωτική γραμματεία (15ος-18ος  αι.)». 
Στις  εργασίες  έλαβαν  μέρος  33  νε-
οελληνιστές,  ιστορικοί  και  ειδικοί 
της Πληροφορικής από την Ευρώπη 
και τον Καναδά. 
Η έναρξη του τριήμερου συνεδρίου 
ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση 
του ερευνητικού προγράμματος Ζέ-
φυρος: Περιηγητικά   κείμενα  για 
την  Κύπρο  (15ος-18ος  αι.), το οποίο 
είναι το  πρώτο  που χρηματοδότη-
σε το Ίδρυμα Ιωάννου  στην Κύπρο. 
Ο επιστημονικός σχεδιασμός πραγ-
ματοποιήθηκε από την  Καθηγήτρια 
Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister 
(Τμήμα Βυζαντινών και  Νεοελλη-
νικών Σπουδών), η οποία  ανέλαβε 
και την επιστημονική εποπτεία της 
υλοποίησης του προγράμματος σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Σύλβιας 
Ιωάννου. Ο Ζέφυρος δημιούργησε 
ένα   δίκτυο διευρυμένης συνεργασί-
ας, συγκεντρώνοντας 25 ερευνητές 
και φοιτητές από 11 διαφορετικές 
χώρες.  Στόχος ήταν η δημιουργία 
μίας βάσης δεδομένων με όλες τις 
πληροφορίες που  παραδίδουν 125 
περιηγητικά κείμενα από τον 15ο 
έως και τον 18ο αι. για τον φυσικό 
και οικισμένο χώρο, την οικονομία 
και την κοινωνία, τον  πολιτισμό και 
την ιστορία της Κύπρου.  Η συγκρότη-
ση της βάσης στηρίχτηκε στη   συλ-
λογή περιηγητικών κειμένων του 
Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου. Η διαδι-
κτυακή πλατφόρμα που φιλοξενεί τη 
βάση (πάνω από 60.000 εγγραφές) 

παρείχε υλικό στους ομιλητές του 
συνεδρίου και από τις 6 Φεβρουαρί-
ου είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφε-
ρόμενου  –προς το παρόν σε εκδοχή 
beta στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος 
(www.sylviaioannoufoundation.org). 
Όπως ανακοίνωσε η Διευθύντρια 
του  Ιδρύματος Ιωάννου, κα Άρτεμις 
Σκούταρη, ο Ζέφυρος είναι το πρώ-
το   κομμάτι μίας ευρύτερης διαδι-
κτυακής  πλατφόρμας, με το όνομα 
«inspiral», η οποία θα φιλοξενήσει και 
άλλες βάσεις  δεδομένων με υλικό 
από την ταξιδιωτική γραμματεία για 
την Ανατολική Μεσόγειο. Η πλατφόρ-
μα αποδελτίωσης που δημιούργησε ο 
Ζέφυρος   χρησιμοποιείται ήδη από 
το Μουσείο  Μπενάκη, τη Γεννάδειο 
Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Αρχαι-
ολογικής Σχολής στην Αθήνα και από 
το Ίδρυμα Ακτία  Νικόπολις για την 
έρευνα περιηγητικών  κειμένων για 
άλλες περιοχές της Μεσογείου. 
Τη δεύτερη ημέρα το συνέδριο ασχο-
λήθηκε με ζητήματα φιλολογίας και 
ιστορίας της ανάγνωσης και των ιδε-
ών. Παρατηρήθηκε η ειδολογική εξέ-
λιξη της ταξιδιωτικής γραμματείας 

στους Νέους Χρόνους και η παρου-
σία μυθοπλασίας   στις αναπαραστά-
σεις του χώρου και  των ανθρώπων 
στα περιηγητικά  κείμενα.  Επιση-
μάνθηκε η ρευστότητα των ορίων 
μεταξύ ταξιδιωτικής αφήγησης και 
μυθιστορήματος και οι αλληλεπι-
δράσεις των δύο ειδών. Παράλληλα, 
παρουσιάστηκαν άγνωστες πηγές 
(έργα κυρίως Σουηδών και Τσέχων  
ταξιδιωτών) και εξετάστηκαν ζητή-
ματα πρόσληψής τους. Με βάση βι-
βλιοθήκες ξένων εμπόρων που ήταν  
εγκατεστημένοι στην Ανατολική  Με-
σόγειο, διερευνήθηκε ο βαθμός  πρό-
σληψης των περιηγητικών κειμένων 
και της εικόνας του «Άλλου», όπως 
παρουσιάζεται σε αυτά. Έγινε λόγος 
για ιδεολογικοποίηση των αναπαρα-
στάσεων του χώρου και των ανθρώ-
πων, και την αποτύπωση πολιτικών 
ή/και αποικιοκρατικών  βλέψεων  
σε  ιταλικούς χάρτες της εποχής του 
Μπαρόκ και στα περιηγητικά κείμενα 
Γάλλων και Βρετανών ταξιδιωτών 
της εποχής του Διαφωτισμού. Η τρί-
τη ημέρα του συνεδρίου εξέτασε τα 
περιηγητικά κείμενα υπό το πρίσμα 

4ο Διεθνές Συνέδριο του Ιδρύματος Σύλβιας 
Ιωάννου
«Κειμενοποιώντας την εμπειρία -Ψηφιοποιώντας το κείμενο: Η Κύπρος μέσα από την ταξιδιωτική γραμματεία 
(15ος-18ος αι.)»
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της οικονομικής, κοινωνικής και πο-
λιτικής Ιστορίας. Επισημάνθηκε η ση-
μασία της Κύπρου για το εμπόριο του 
17ου αι.,  όπως αυτή αποτυπώνεται 
στην  ολλανδική ταξιδιωτική γραμ-
ματεία της εποχής, ενώ αρκετοί ομι-
λητές εστίασαν στις θρησκευτικές 
και εθνοτικές ομάδες του νησιού, δί-
νοντας έμφαση στις διαθρησκειακές 
επαφές και στο Οθωμανικό Δίκαιο 
κατά τους Νέους Χρόνους. 
Ένας συμπληρωματικός θεματικός  
άξονας αφορούσε την αναπαράστα-

ση της οθωμανικής κατάκτησης της 
νήσου από  Χριστιανούς περιηγητές.
Το συνέδριο έκλεισε με μία συζήτη-
ση   στρογγυλής τραπέζης σχετικά με 
τον  ρόλο των ψηφιακών τεχνολογι-
ών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η 
συζήτηση ανέδειξε το όφελος από τα 
νέα εργαλεία,  αλλά και τα προβλήμα-
τα που συνεπάγεται η χρήση τους: 
 Επιτάχυνση της έρευνας και διεύρυν-
ση των δυνατοτήτων για ποσοτικές 
μελέτες  και συνδυαστικές αναζητή-
σεις από τη μία, αδυναμία εποπτείας 

του τεράστιου όγκου  πληροφοριών, 
κατακερματισμός γνώσης και κυρί-
ως συναγωγή επιφανειακών και απο-
σπασματικών συμπερασμάτων λόγω 
της εύκολης πρόσβασης στην πηγή 
σε μία εποχή κατά την οποία η γενική 
παιδεία και η κριτική σκέψη φθίνουν, 
από την άλλη. Οι συνεργάτες του Ζέ-
φυρου παρουσίασαν  τους τρόπους 
με τους οποίους αντιμετώπισαν ει-
δικά το πρόβλημα του κατακερματι-
σμού του υλικού.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
αναπτύχθηκε διάλογος στον οποίο   
συμμετείχε ενεργά το πολυπλη-
θές κοινό  -πανεπιστημιακοί, φοι-
τητές,   εκπαιδευτικοί, ιδιώτες. Το 
πρόγραμμα   του συνεδρίου και οι 
βιντεοσκοπημένες ομιλίες έχουν 
αναρτηθεί στον σύνδεσμο www.
sylviaioannoufoundation.org/ en/
conferences/4th- in ternat iona l - 
conference/papers.html
Οι ανακοινώσεις θα συγκεντρωθούν 
σε τόμο, ο οποίος προβλέπεται να 
εκδοθεί από το Ίδρυμα Σύλβιας Ιω-
άννου το 2020 με επιστημονική επι-
μέλεια των 
Ι. Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister (ΒΝΕΣ),
Μαίρης Ρούσσου-Sinclair (ΒΝΕΣ) 
και Σπύρου Τζούνακα (ΚΛΑΣ).
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθη-
κε  την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 
ομάδα  45 ξένων διπλωματών και 
εμπορικών   ακολούθων από Πρε-
σβείες 23 χωρών  με  διαπίστευση 
σε Ελλάδα και Κύπρο με έδρα την 
Αθήνα. Η αντιπροσωπεία  φιλοξενή-
θηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο 
πλαίσιο της τετραήμερης επίσκεψης  
που πραγματοποίησε στην Κύπρο. 
Η επίσκεψη οργανώθηκε από το 
Υπουργείο  Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, το Εμπορικό Τμήμα της 
Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στην Αθήνα και τον  Οργανισμό 
Enterprise Greece με στόχο  την τόνω-
ση της εξωστρέφειας και την προώ-
θηση και προβολή των οικονομικών, 

επιχειρηματικών και   επενδυτικών  
ευκαιριών  και  υπηρεσιών  της χώ-
ρας μας στο εξωτερικό.
Η πολυμελής αποστολή ξεναγήθηκε 
στο  νέο, σύγχρονο Κέντρο Πληρο-
φόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιω-
άννου», όπου  είχε την ευκαιρία να 
δει από κοντά το  σπάνιο υλικό που 
φιλοξενεί. Οι  διπλωμάτες δήλωσαν 
εντυπωσιασμένοι  από τις υποδομές 
της νέας Βιβλιοθήκης, αλλά και της 
Πανεπιστημιούπολης.
Στη συνάντηση που  πραγματοποιή-
θηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων 
Συμβουλίου-Συγκλήτου, η διπλωμα-
τική αποστολή ενημερώθηκε από τις 
Πρυτανικές Αρχές για την πρόοδο και 
την αναπτυξιακή πορεία του Πανεπι-

στημίου Κύπρου.
Ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χρι-
στοφίδης, αναφέρθηκε στο όραμα του 
Πανεπιστημίου να εξελιχθεί σε έναν  
σύγχρονο και πρωτοπόρο οργανισμό  
που προσφέρει εκπαίδευση και προ-
άγει την έρευνα. Στη συνέχεια, έκανε 
μία  σύντομη ανασκόπηση στην ιστο-
ρία του Πανεπιστημίου, αναφέρθηκε 
στην  εξέλιξη και το σημαντικό έργο 
που   επιτελεί με στόχους την υψη-
λής ποιότητας έρευνα και την παροχή 
προγραμμάτων σπουδών ανώτατου 
επιπέδου στους φοιτητές του, καθώς 
και στις διεθνείς συνεργασίες και δι-
ακρίσεις του Ιδρύματος.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην εξωστρέ-
φεια και τον διεθνή προσανατολισμό 
του Πανεπιστημίου, ενημερώνοντας 
τους ξένους διπλωμάτες για τη συμ-
μετοχή του  στην κοινοπραξία YUFE 
(Young Universities for the Future of 
Europe Alliance) που προσβλέπει στη 
σύμπραξη 8 ευρωπαϊκών πανεπιστη-
μίων με στόχους την αριστεία και 
την ευρωπαϊκή συνεργασία. «Είμαστε 
πολύ  περήφανοι για τη σύμπραξη του 
Πανεπιστημίου με κορυφαία Ιδρύμα-
τα της Ευρώπης για τη δημιουργία 
ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου, 
που θα προσφέρει νέες  ευκαιρίες 
σε φοιτητές και καθηγητές», τόνισε ο 
Πρύτανης. Ακολούθησε συζήτηση για 
τον πολύπλευρο ρόλο και το έργο του 
Πανεπιστημίου σε θέματα έρευνας, 
καινοτομίας και επιχειρηματικότη-
τας.

Φιλοξενία Ομάδας Διπλωματών και Εμπορικών 
Ακολούθων
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Στον παγκόσμιο πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων ανά 
θεματικό πεδίο για το έτος 2019 (QS World University 
Rankings by subject 2019) περιλαμβάνεται το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου. Συγκεκριμένα, κατατάσσεται στις 150 πρώ-
τες θέσεις μεταξύ των αντίστοιχων καλύτερων Πανε-
πιστημίων στον κόσμο στον τομέα της Αρχαιολογίας και 
στις πρώτες 200 στον τομέα των  Εκπαιδευτικών  Σπου-
δών.  
Η έκδοση της κατάταξης πανεπιστημίων QS World 
University Rankings δημοσιεύεται κάθε χρόνο από την 
Quacquarelli Symonds (QS). Μαζί με την κατάταξη 
«Academic Ranking of World Universities» και το Times 
Higher Education World University Rankings θεωρείται 
μία από τις τρείς πιο αναγνωρισμένες λίστες κατάταξης 
πανεπιστημίων παγκοσμίως. Στην έκδοση του 2019 πε-
ριλαμβάνονται 1.222 Ανώτατα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα 
μετά από αξιολόγηση με βάση τα εξής κριτήρια: ακαδημαϊ-
κή φήμη, φήμη  μεταξύ των εργοδοτών, αριθμό ετεροανα-
φορών ανά εργασία και δείκτη h-index. Ο Οργανισμός QS, 
λοιπόν, έλαβε υπόψη τις εκτιμήσεις 83.000 ακαδημαϊκών 
και 42.000 εργοδοτών, καθώς και την ανάλυση επιστημο-
νικών δημοσιεύσεων και  βιβλιογραφικών παραπομπών 
(citations) της έγκυρης επιστημονικής βάσης δεδομένων 
Scopus, όπου περιλαμβάνονται δεδομένα πενταετίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πεδίο της Αρχαιολογίας το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου ενίσχυσε τη δυναμική του παρου-
σία, αφού σημείωσε πρόοδο συγκριτικά με την περσινή 
κατάταξη, ενώ στον Τομέα των Εκπαιδευτικών Σπουδών 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά 
διατηρεί τη θέση του σταθερά στα κορυφαία 200 πανεπι-
στήμια παγκοσμίως. 
Ο οίκος Quacquarelli Symonds δημοσίευσε για πρώτη 
φορά το 2004 την αξιολόγηση World University Ranking, 
η οποία από τότε θεωρείται η δημοφιλέστερη και πλέον 
αξιόπιστη πηγή για συγκριτικά στοιχεία ως προς τις επι-
δόσεις των πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις 
φετινές να αποτελούν για το Πανεπιστήμιο Κύπρου τις 
καλύτερες που έχουν σημειωθεί έως τώρα.

Πηγή: https://www.topuniversities.com/university-rankings

Qs World University Rankings 2019
To Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου στα πεδία «Αρχαιολογία» και 
«Εκπαίδευση»
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Νέα μελέτη που διενήργησαν ερευ-
νητές από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και το Γενικό Νοσοκομείο της Μασα-
χουσέτης (MGH) της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου του Harvard απο-
καλύπτει τον μηχανισμό με τον οποίο 
οι όγκοι  του  εγκεφάλου αντιστέκο-
νται στα αντι-αγγειογόνα φάρμακα. Η 
μελέτη με επικεφαλής τον Επίκουρο 
Καθηγητή Τριαντάφυλλο Στυλιανό-
πουλο από το Τμήμα Μηχανικών, 
Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον 
Καθηγητή Rakesh K. Jain, Διευθυντή 
των  Εργαστηρίων Edwin  L.Steele για 
τη Βιολογία του Καρκίνου στο Τμήμα 
Ακτινοθεραπευτικής   Ογκολογίας 
του Γενικού Νοσοκομείου  της Μα-
σαχουσέτης και με συγγραφέα τον 
ερευνητή Χρυσοβαλάντη Βουτούρη 
αποκαλύπτει λεπτομερώς τον τρό-
πο με τον οποίο οι επικίνδυνοι όγκοι  
του εγκεφάλου, που ονομάζονται   
γλοιοβλαστώματα, αντιστέκονται 
στην επίδραση των αντι-αγγειογό-
νων φαρμάκων. Τα φάρμακα αυτά 
έχουν σχεδιαστεί για να σταματούν 
τη δημιουργία καρκινικών αγγείων, 
τα οποία  οδηγούν στη διακοπή της 
παροχής αίματος στον καρκίνο με τε-
λικό στόχο να σταματήσουν την ανά-
πτυξη των καρκινικών όγκων. Στην 
έρευνά τους, που δημοσιεύθηκε στο 
έγκριτο διεθνές  επιστημονικό πε-
ριοδικό Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS), οι ερευ-
νητές περιγράφουν τον μηχανισμό με 
τον οποίο τα γλοιοβλαστώματα μπο-
ρούν να εξαπλωθούν κατά μήκος των 
υπαρχόντων αιμοφόρων αγγείων του 
υγιούς   εγκεφάλου, μία διαδικασία 
που   ονομάζεται  προσκόλληση των 
αγγείων, η οποία οδηγεί σε περαιτέρω 
ανάπτυξη του όγκου παρά τη διακοπή  
της  αγγειογένεσης στον καρκίνο με 
τη  χορήγηση των αντι-αγγειογόνων  
φαρμάκων. Δηλαδή με τις  αντιαγγει-
ογόνες θεραπείες   καταστρέφονται   
τα   αγγεία   του καρκινικού όγκου και 
διακόπτεται η παροχή αίματος και συ-

νακόλουθα οξυγόνου. Τότε τα καρκι-
νικά κύτταρα προσελκύονται από τα 
υπάρχοντα αιμοφόρα αγγεία του πε-
ριβάλλοντος φυσιολογικού ιστού και 
προσκολλώνται πάνω σε αυτά για να 
εξασφαλίσουν την παροχή οξυγόνου 
(Σχήμα). Επιπρόσθετα,   η προσκόλ-
ληση των καρκινικών   κυττάρων 
κατά μήκος των αγγείων  οδηγεί στη 
συμπίεση των αιμοφόρων αγγείων, 
μειώνοντας την παροχή οξυγόνου και 

οδηγώντας σε νέα αγγειογένεση.
«Οι θεραπείες που έχουν εφαρμοστεί 
για  να καταπολεμήσουν τους όγκους 
με εξάλειψη των καρκινικών αιμο-
φόρων  αγγείων έχουν ελάχιστα ή 
καθόλου αποτελέσματα σε ασθενείς 
με γλοιοβλάστωμα», δήλωσε ο Δρ. 
Rakesh K. Jain, προσθέτοντας ότι: 
«Λόγω της ικανότητάς του όγκου να 
παρακάμπτει την ανάγκη να αναπτύ-
ξει μία νέα παροχή αίματος, η επι-
κάθηση στα υφιστάμενα υγιή αγγεία 
προκαλεί αντίσταση στην αντι-αγγει-
ογόνο θεραπεία. Δυστυχώς, αυτός 
ο τρόπος εξέλιξης του όγκου είναι 
δύσκολο να καταπολεμηθεί, επειδή 
οι υποκείμενοι μηχανισμοί δεν είναι 
πλήρως κατανοητοί».
Ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 
Μηχανικών, Μηχανολογίας και Κα-
τασκευαστικής του Πανεπιστημίου 
Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος 
εξήγησε ότι «η διαδικασία της αγγει-
ογένεσης που ωθεί στην ανάπτυξη 

των καρκινικών  όγκων, καθώς και 
οι μηχανισμοί αντίστασης που ανα-
πτύσσουν τα  καρκινικά κύτταρα σε 
θεραπείες που στοχεύουν στην αγγει-
ογένεση είναι ιδιαιτέρως σύνθετοι. 
Η συνδυαστική  χρήση μεθόδων που 
προέρχονται τόσο από τη Βιολογία 
όσο και τη Μηχανική μας επέτρεψε 
την καλύτερη κατανόηση αυτών των   
φαινομένων, ώστε να είμαστε σε 
θέση να προτείνουμε βελτιωμένες 

θεραπείες».
Για να γίνει καλύτερα κατανοητό πώς 
αλληλεπιδρούν τα καρκινικά κύττα-
ρα με το αγγειακό σύστημα, καθώς 
και ο μηχανισμός της προσκόλλησης 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του 
όγκου, η ομάδα των ερευνητών πα-
ρατήρησε την ανάπτυξη γλοιοβλα-
στωμάτων σε μοντέλα ποντικών. Με 
τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας 
απεικόνισης οι ερευνητές διαπίστω-
σαν ότι η θεραπεία των υπαρχόντων 
γλοιοβλαστωμάτων με το αντι-αγγει-
ογόνο φάρμακο «cediranib» αύξησε 
την εξάπλωση και προσκόλληση των 
καρκινικών  κυττάρων  κατά μήκος 
των υφιστάμενων αιμοφόρων αγγεί-
ων  και μακριά από την πρωτογενή 
μάζα του όγκου. Διαπίστωσαν, επί-
σης, ότι αυτή η διαδικασία προκαλεί 
συμπίεση των αιμοφόρων αγγείων, 
που οδηγεί στη  μείωση του οξυγόνου 
και κατά συνέπεια  στη δημιουργία 

Έρευνα Πανεπιστημίου Κύπρου και Γενικού 
Νοσοκομείου Μασαχουσέτης
Παρά τη διαδεδομένη χρήση των σημερινών αντι-αγγειογόνων θεραπειών, αρκετοί καρκινικοί όγκοι εγκεφάλου 
αντιστέκονται στις επιδράσεις τους

Συνέχεια στη σελίδα 15
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νέων αγγείων (αγγειογένεση). 
Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από 
αυτά τα πειράματα και από προηγού-
μενες   μελέτες, οι ερευνητές ανέ-
πτυξαν ένα μαθηματικό μοντέλο που 
λαμβάνει   υπόψη τα βιολογικά και 
φυσικά  φαινόμενα που οδηγούν στη 
διαδικασία ανάπτυξης όγκων και την 
ανταπόκρισή  τους  στην  αντι-αγγει-
ογόνο θεραπεία. Το μαθηματικό μο-
ντέλο σχεδιάστηκε, ώστε να συνδέει 
βιολογικά γεγονότα που συμβαίνουν 
στο επίπεδο  των  καρκινικών  κυτ-
τάρων και στο εσωτερικό τους με 
τη συνολική ανάπτυξη του  όγκου. 

Οι προβλέψεις από το μαθηματικό 
μοντέλο διασταυρώθηκαν με τα απο-
τελέσματα πολλών άλλων σχετικών 
επιστημονικών δημοσιεύσεων και τα 
αποτελέσματα  της  μελέτης  πρότει-
ναν ότι η ανάπτυξη του όγκου μπορεί 
να ανασταλεί πιο αποτελεσματικά με    
συνδυαστικές θεραπείες που εμποδί-
ζουν  τόσο την αγγειογένεση, όσο και 
την προσκόλληση των καρκινικών 
κυττάρων στα αγγεία.
Την επιστημονική μελέτη για το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου υπογράφουν οι  Δό-
κτορες: Χρυσοβαλάντης  Βουτουρής,
Φώτιος Μπεκρής και Τριαντάφυλλος 
Στυλιανόπουλος, επικεφαλής του Ερ-

γαστηρίου Βιοφυσικής του Καρκίνου  
(Cancer Biophysics Laboratory) του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
και Κατασκευαστικής.
Σχετικό βίντεο με τίτλο Dynamics 
of  Blood Vessel Co-Option by Brain 
Tumors, το οποίο δημιούργησε ο 
ερευνητής  του  Πανεπιστημίου  Κύ-
πρου Δρ. Χρυσοβαλάντης Βουτουρής, 
εξηγεί  πώς η στρατηγική θεραπεία 
που στοχεύει τόσο στην καταπολέ-
μηση της αγγειογένεσης, όσο και την 
αποφυγή της  προσκόλλησης των 
καρκινικών κυττάρων στα υγιή αγ-
γεία μπορεί να έχει καλύτερα αποτε-
λέσματα.

Έρευνα Πανεπιστημίου Κύπρου και Γενικού Νοσοκομείου Μασαχουσέτης
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Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου 
συμμετέχει στη διεθνή πρωτοβουλία 
SHELTER «Υποστήριξη και παροχή 
συμβουλών μέσω του συστήματος 
υγείας για τα θύματα εγκλημάτων 
μίσους».  Πρόκειται για μία κοινοπρα-
ξία τριών  Πανεπιστημίων και τεσσά-
ρων Μη  Κυβερνητικών Οργανισμών 
(ΜΚΟ) από διαφορετικές ευρωπαϊ-
κές χώρες   (Κύπρος, Ουγγαρία, Μάλ-
τα και  Ισπανία)  που συνεργάζονται 
για να υλοποιήσουν μία διετή δράση, 
με κύριο στόχο τη  βελτίωση της 
προστασίας και της υποστήριξης 
των θυμάτων εγκλημάτων μίσους.
Η δράση ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρί-
ου  του 2018 και έλαβε από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ένα κεφάλαιο ύψους 
€275.938,18 μέσω υποβολής προ-
τάσεων σε σχετική πρόσκληση της 
Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και 
Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.
Ο κύριος στόχος της σύμπραξης αυ-
τής είναι η βελτίωση της προστασί-
ας των θυμάτων εγκλημάτων μίσους 
και η πρόσβασή τους σε πόρους και 

δίκτυα που διευκολύνουν την ανα-
φορά, την παροχή βοήθειας και την 
εξειδικευμένη  υποστήριξη, με τέσ-
σερις ειδικούς στόχους: την αντι-
μετώπιση μη επαρκών   δεδομένων 
από την έλλειψη αναφοράς  των πε-
ριστατικών, την ενίσχυση της ιατρι-
κής και ψυχοκοινωνικής περίθαλψης 
στα θύματα εγκλημάτων μίσους στο   
σύστημα υγείας, τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των θυμάτων στις υπη-
ρεσίες και την ένταξη των ιδρυμά-
των του  συστήματος υγείας σε ένα 
διεθνές δίκτυο  υποστήριξης θυμά-
των εγκλημάτων μίσους.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, 
οι   συμμετέχουσες οργανώσεις θα 
υλοποιήσουν διάφορες δραστηριότη-
τες, ξεκινώντας από την έρευνα σχε-
τικά  με  την εμπειρία των θυμάτων 
εγκλημάτων   μίσους με τα εθνικά 
συστήματα υγείας.  Με βάση τα συ-
μπεράσματα της έρευνας,  θα πραγ-
ματοποιηθούν αρκετές  εκπαιδευτι-
κές συνεδρίες για το προσωπικό των 
νοσοκομείων, αλλά και για τους φοι-
τητές στα πανεπιστήμια, καθώς και 
μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης 

του κοινού για τα εγκλήματα μίσους 
και τις επιπτώσεις που έχουν στα 
θύματα, στις ομάδες τους και στην 
κοινωνία συνολικά.
Ένας από τους βασικούς στόχους του 
προγράμματος θα είναι η δημιουργία 
ενός Διεθνούς Δικτύου Υγείας και η 
σύνταξη   ενός συγκεκριμένου πιστο-
ποιητικού με σύνθημα «Σταματήστε 
τις ζημιές μίσους» για τα Ιδρύματα 
του συστήματος υγείας που θέλουν 
να βελτιώσουν τη βοήθειά και τις 
παροχές τους στα συγκεκριμένα θύ-
ματα.
Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται 
στα  αποτελέσματα και τις δράσεις 
που  προέκυψαν από την υλοποίη-
ση του  ευρωπαϊκού προγράμματος 
C.O.N.T.A.C.T.(2015-2017), στο οποίο 
συμμετείχαν σχεδόν όλοι οι συμμε-
τέχοντες και το οποίο υλοποιήθηκε 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Δρ. 
Fabienne Baider).
Για περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνήστε με την Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Fabienne Baider (τηλ.: 
2289 4388, email: fabienne@ucy.
ac.cy). 

Διεθνής Πρωτοβουλία για τα Θύματα 
Εγκλημάτων Μίσους μέσω του Συστήματος 
Υγείας
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Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
πραγματοποίησε η Πρύτανης του 
Πάντειου Πανεπιστημίου, Καθηγή-
τρια  Ισμήνη Α. Κριάρη. Την κα Κρι-
άρη  υποδέχτηκαν ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Τάσος Χριστοφίδης, ο Αντιπρύτανης 
Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και 
Διοίκησης, Καθηγητής Ιωάννης Για-
πιντζάκης και η Αντιπρύτανης  Ακα-
δημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτρια 
Ειρήνη-Άννα Διακίδου.
Στη συνάντηση που πραγματοποιή-
θηκε παρουσία του ακαδημαϊκού και 
διοικητικού προσωπικού, ο κ. Χριστο-
φίδης δήλωσε ότι είναι χαρά για  το 
Πανεπιστήμιο να φιλοξενεί  Πρυτά-
νεις  ελλαδικών πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων, ενώ εξέφρασε την επι-
θυμία του για περαιτέρω ανάπτυξη 
της συνεργασίας  με  το Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο μέσα από κοινά ευρωπαϊ-
κά ερευνητικά προγράματα, διαπανε-
πιστημιακά προγράμματα σπουδών, 

και φυσικά μέσω του Erasmus+. Η 
Πρύτανης του Πάντειου Πανεπιστη-
μίου,  Καθηγήτρια  Ισμήνη Α.  Κριάρη, 
αφού ευχαρίστησε το  Πανεπιστήμιο 
Κύπρου για την υποδοχή, ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι τα δημόσια  πανε-
πιστήμια τόσο στην Ελλάδα, όσο  και 
στην Κύπρο καλούνται να  σηκώσουν  
το βάρος της εκπαίδευσης. Συνεπώς, 
η συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα 
είναι καθήκον όλων, σημείωσε. Ακο-

λούθησε συζήτηση σχετικά με πιθα-
νούς τομείς συνεργασίας  μεταξύ 
των δύο Πανεπιστημίων, όπως για 
παράδειγμα με το Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, το Κέντρο Σπουδών 
Φύλου και το Τμήμα Γαλλικών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών. Συμφωνήθη-
κε,  επίσης, η ενίσχυση της κινητικό-
τητας προσωπικού   και   φοιτητών   
μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.

Επίσκεψη της Πρυτάνεως του Πάντειου 
Πανεπιστημίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μαζί με 
τον  ανεξάρτητο, μη κυβερνητικό, μη  
κερδοσκοπικό οργανισμό OXygono 
και  τον Οργανισμό Νεολαίας Κύ-
πρου οργάνωσαν το πρώτο State of 
Republic (Κατάσταση της Δημοκρατί-
ας) με  φιλοξενούμενο τον Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο 
Αναστασιάδη την Πέμπτη 14 Μαρτίου 
2019 στο αίθριο του Κτιρίου Συμβου-
λίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος  Γ. Λε-
βέντης» στην  Πανεπιστημιούπολη.
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε 
σύμφωνα με τους κανόνες διεξαγω-
γής     συζητήσεων του OXygono και 
ο   Πρόεδρος κλήθηκε να απαντήσει 
σε ερωτήσεις σχετικές με θέματα 
νεολαίας με βάση τέσσερις θεμα-
τικές ενότητες.  Η εκδήλωση είχε 
τη μορφή   συζήτησης/συνέντευξης 
(informal conversation) και κράτησε 
μία ώρα περίπου. 
Ερωτήσεις σχετικές με κάθε θεματι-

κή ενότητα υπέβαλαν στον Πρόεδρο 
ο δημοσιογράφος Ανδρέα Κημήτρης 
και εκ περιτροπής οι Kοσμήτορες  
της  Σχολής  Οικονομικών Επιστη-
μών και Διοίκησης, Καθηγητής Αν-
δρέας Χαρίτου, της  Σχολής  Θετι-
κών  και  Εφαρμοσμένων  Επιστημών, 
Καθηγητής Γιώργος-Άγγελος Πα-
παδόπουλος, και  της  Σχολής  Με-

ταπτυχιακών Σπουδών, Καθηγητής  
Χαρίδημος Τσούκας. Τέλος, ερωτή-
σεις  σχετικές με την αντίστοιχη θε-
ματική οι οποίες είχαν διατυπωθεί 
εκ των προτέρων,  κατόπιν σχετικής 
διαδικτυακής εκστρατείας με #SotR 
#AskThePresident μπορούσε να υπο-
βάλλει και το κοινό. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συζήτησε με τους 
νέους για την Κυπριακή Δημοκρατία
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Σε ένα ακόμη μεγάλο  ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα συμμετείχε το  Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, με στόχο  τη  δημιουργία μίας δι-
αδικτυακής πλατφόρμας για προώθηση 
και  υποστήριξη της νεανικής  επιχειρη-
ματικότητας. Απώτεροι στόχοι του προ-
γράμματος είναι η ασφαλής αξιοποίηση 
των τεχνολογιών Πληροφορικής, η προ-
σφορά ευκαιριών σε νεαρούς επιχειρη-
ματίες και η προαγωγή της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας.
Συγκεκριμένα, το Ερευνητικό  Εργαστή-
ριο SEIT του Τμήματος   Πληροφορι-
κής (Software Engineering   and Internet 
Technologies Laboratory) συμμετείχε στο 
ερευνητικό πρόγραμμα  “DiFens” (Digital 
Security for Young  Entrepreneurs), το 
οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρω-
παϊκή Ένωση μέσω του  Προγράμματος 
Erasmus+. Το ερευνητικό πρόγραμμα 
«DiFens», διάρκειας  18  μηνών, πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο  μίας κοινοπρα-
ξίας διεθνώς αναγνωρισμένων Οργανι-
σμών  από  πέντε  Ευρωπαϊκές χώρες.
Ξεκίνησε τον Σεππτέμβριο του 2017, με 
συντονιστή το Πανεπιστήμιο  Κύπρου  
και συνολικό προϋπολογισμό €120.000 

και επικεφαλής της ομάδας στο Εργα-
στήριο SEIT του Πανεπιστημίου Κύπρου 
για  την υλοποίηση  του προγράμματος 
τον Καθηγητή Γιώργος-Άγγελος  Πα-
παδόπουλο. Η ομάδα ερευνητών του 
Πανεπιστημίου, επικεντρώθηκε στον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας δια-
δικτυακής πλατφόρμας, η οποία μπορεί 
να χρησιμοποιείται από νέους επιχειρη-
ματίες για  την  ενημέρωση  και  εκπαί-
δευσή τους στο θέμα της αξιοποίησης 
τεχνολογιών Πληροφορικής. Παράλλη-
λα,  παρέχει τη δυνατότητα της προσω-
πικής και εξειδικευμένης καθοδήγησης 
του εκάστοτε ενδιαφερόμενου νεαρού 
επιχειρηματία μέσω της διασύνδεσής 
του με κατάλληλο μέντορα. Το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου συμμετείχε στα ερευνη-
τικά στάδια, καθώς και στη συγγραφή 
εγχειριδίου με πλήρεις οδηγίες για τα 
θέματα ασφάλειας που καλύπτει το πρό-
γραμμα. Το Πρόγραμμα «DiFens», λοιπόν, 

έχει δημιουργήσει ένα εγχειρίδιο για θέ-
ματα  ψηφιακής ασφάλειας, με στόχο να  
εντάξει ενεργά την νεολαία στην    επι-
χειρηματικότητα, χρησιμοποιώντας την 
υφιστάμενη γνώση σε μεθόδους  ανάλυ-
σης και υλοποίησης ασφάλειας,  αλλά και 
θεωρητικά μοντέλα καθοδήγησης από 
μέντορες. Ο   απώτερος στόχος είναι η 
δημιουργία  νεοφυών επιχειρήσεων που 
να   συμβαδίζουν με τις  απαιτήσεις ψηφι-
ακής ασφάλειας και να συμμορφώνονται 
με   τη νομοθεσία περί προστασίας των  
δεδομένων, καθώς και η ενίσχυση  των 
προσόντων των νέων σε τέτοια θέμα-
τα, η σωστή καθοδήγηση τους, αλλά και 
η δικτύωσή τους, ώστε να μπορούν να 
ανταλλάζουν απόψεις, απορίες και προ-
βληματισμούς. Oι νέοι που επιθυμούν να 
υλοποιήσουν  την επιχειρηματική τους 
ιδέα μπορούν πλέον να συνδεθούν στην 
πλατφόρμα http://www.difens.eu/ και να  
μελετήσουν  το υλικό που παρέχεται. 
Παράλληλα, με  την εγγραφή στην πλατ-
φόρμα έχουν δυνατότητα πρόσβασης 
στη διαδικασία   της καθοδήγησης από 
κατάλληλο μέντορα. Η πλατφόρμα είναι 
διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Το Αρχοντικό Αξιοθέας ανοίγει και πάλι τις πύλες του για 
να υποδεχτεί παλιούς και νέους φίλους του Πολιτιστικού 
Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου  με μία σειρά εκδη-
λώσεων, οι οποίες ξεκινούν την  Παρασκευή 7 Ιουνίου με 
την επιτυχημένη παράσταση του   Θεατρικού Εργαστηρίου 
του Πανεπιστημίου Κύπρου (Θ.Ε.ΠΑ.Κ.)  «Το Άσμα του Γιο-
φυριού» και θα διαρκέσουν μέχρι τις 15 Ιουλίου. Το  πρό-
γραμμα του πρώτου μέρους του Φεστιβάλ περιλαμβάνει 
παραστάσεις  που θα δώσουν στο  κοινό της  Αξιοθέας την 
ευκαιρία να απολαύσει παραδοσιακή μουσική από την Κύ-
προ, την Ελλάδα, την Κων/πολη και τη Μικρά
Ασία, προπολεμικό ρεμπέτικο, αγαπημένα τραγούδια του 
κόσμου από τη Λατινική Αμερική, την Κεντρική Ευρώπη 
και την Ελλάδα, αξέχαστες επιτυχίες του George Gerswin, 
καθώς και συνθέσεις νέων, καθιερωμένων και ανερχόμε-
νων, Κύπριων μουσικών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, επί-
σης, θεατρικές παραστάσεις, όπως η  κυπριακή «Λυσιστρά-
τη» σε μετάφραση του Κώστα Μόντη από το Θ.Ε.ΠΑ.Κ. και 
«Το Ρέκβιεμ της Τερεζίν» από το Θεατρικό Εργαστήρι του 
Παγκύπριου Λυκείου Λάρνακας. Φέτος, επίσης, το Φεστι-
βάλ της Αξιοθέας θα φιλοξενήσει την Όλια Λαζαρίδου και 
τον Νίκο Ξυδάκη σε μια ξεχωριστή παράσταση βασισμένη 

στο έργο του Διονύσιου Σολωμού, αλλά και ένα ιδιαίτερο 
αφιέρωμα στον μεγάλο ποιητή της μεταπολεμικής γενιάς 
Γιώργη Παυλόπουλο.
Την έναρξη του 22ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ θα σημάνει 
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης.
Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα αναρτηθεί σύ-
ντομα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και στα ΜΜΕ. 
Πληροφορίες και κρατήσεις: τηλ. 2289 4531. 

Πλατφόρμα καθοδήγησης για προώθηση και 
υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας 

22o Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου
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Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστεί-
ας των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες στην Κύπρο ανέθεσε στο 
Πανεπιστημιακό Κέντρο Ερευνών 
Πεδίου (ΠΑΚΕΠΕ) του Πανεπιστη-
μίου  Κύπρου να διεξαγάγει έρευνα 
γνώμης  σχετικά με  τις  αντιλήψεις 
των  Κύπριων  για τους πρόσφυγες 
και τους  μετανάστες. Η έρευνα - η 
οποία διεξήχθη τόσο στην ελληνοκυ-
πριακή όσο και στην τουρκοκυπριακή 
κοινότητα - εξέτασε τη γνώμη των 
Κύπριων, τις σχέσεις τους με τους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες κα-
θώς και τη στάση τους όσον αφορά 
την υποστήριξη και την ένταξή τους.
 «Σε μία εποχή πρωτοφανούς προ-
σφυγικής κρίσης παγκοσμίως, οι 

κοινωνίες υποδοχής -περιλαμβανο-
μένης  της Κύπρου- πρέπει να είναι 
καλύτερα   προετοιμασμένες να κα-
λωσορίσουν και να αποδεχθούν έναν 
αυξανόμενο αριθμό προσφύγων», 
εξηγεί η Ύπατη  Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους  Πρόσφυγες. Η στάση και οι 
απόψεις των τοπικών πληθυσμών 
είναι ένας παράγοντας με βαρύνου-
σα σημασία στην προσπάθεια των 
προσφύγων να οικοδομήσουν τη ζωή 
τους στις χώρες που καταφεύγουν. 
Επομένως, είναι όλο και πιο επιτα-
κτική η ανάγκη για την Ύπατη Αρμο-
στεία να  καταγράψει τις απόψεις και 
τις συμπεριφορές των κοινωνιών 
υποδοχής, ώστε να βελτιώσει το 
περιβάλλον στο οποίο οι πρόσφυγες 

καλούνται να ξαναδημιουργήσουν τη 
ζωή τους. Η καινούργια αυτή δημο-
σκόπηση στόχο έχει να καταγράψει 
τις ενδεχόμενες αλλαγές στη στάση 
και τις αντιλήψεις των Κύπριων συ-
γκριτικά με την τελευταία που πραγ-
ματοποιήθηκε το 2015. Η παρουσία-
ση των αποτελεσμάτων έλαβε χώρα 
την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 στην 
Αίθουσα Συμβουλίου-Συγκλήτου 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» του Πανε-
πιστημίου Κύπρου. 
Για περισσότερες πληροφορίες επι-
κοινωνήστε με το ΠΑΚΕΠΕ του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου (τηλ.:2289 5257, 
email:pakepe@ucy.ac.cy). 

Αντιλήψεις των Κυπρίων σχετικά με Πρόσφυγες 
και Μετανάστες

Νέα έδρα Παθολογικής Ογκολογίας  δημι-
ουργείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με 
χορηγία της Τράπεζας Κύπρου, ενώ συνεχί-
ζεται  η λειτουργία της Έδρας στη  Χρημα-
τοοικονομική, η  οποία  ιδρύθηκε  το  2000. 
Η σχετική συμφωνία υπογράφηκε στις 21 
Ιανουαρίου 2019 από τον Πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσο Χρι-
στοφίδη, και τον κ. Μιχάλη Περσιάνη,  Διευ-
θυντή Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων 
της Τράπεζας Κύπρου.
Σε σχετική δήλωσή του ο Πρύτανης ανέ-
φερε ότι «η συνέχιση της συνεργασίας με-
ταξύ της  Τράπεζας Κύπρου και του Πανε-
πιστημίου, το οποίο αποτελεί το κατεξοχήν 
ερευνητικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, 
αποδεικνύει έμπρακτα την αναγνώριση από 
τον μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό Οργανι-
σμό της χώρας του έργου που επιτελεί το 
Ίδρυμα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Περσιάνης δή-
λωσε ότι ευελπιστεί στη συνέχιση της συ-
νεργασίας των δύο μερών, καθώς και στην 
επέκτασή της και σε άλλους τομείς εκτός 
των χρηματοδοτούμενων Εδρών του Πανε-
πιστημίου από την Τράπεζα Κύπρου. 

Έδρα Παθολογικής Ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου από την Τράπεζα Κύπρου
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε 
ως εταίρος στη δράση “INFORM” του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δικαιο-
σύνη, 2014-2020 με στόχο την παρο-
χή περιεκτικής  και  διεπιστημονικής 
κατανόησης του νέου νόμου περί 
Προστασίας  Δεδομένων  (εξασφαλί-
ζοντας την προστασία  των προσωπι-
κών δεδομένων) μέσω της χρήσης 
υψηλής ποιότητας   εκπαιδευτικού 
υλικού, καταρτισμένων στον συγκε-
κριμένο τομέα σε όλα τα κράτη μέλη 
εκπαιδευτών και της δημιουργίας 
μίας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μά-
θησης (e-Learning).
Οι δραστηριότητες του διαδικτυακού 
προγράμματος INFORM εξέτασαν 
αναλυτικά την ισορροπία ανάμεσα  
στην  προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και τα άλλα θεμελιώδη 
δικαιώματα,   προκειμένου να ενι-
σχύσουν την εμπειρογνωμοσύνη  
των  σχετικών με τα θέματα αυτά 
επαγγελματιών, και ειδικότερα δικα-
στικών και δικηγόρων.  Σχετικές  με-
λέτες  αναφέρουν ότι υπάρχει μια γε-
νική έλλειψη επαρκούς γνώσης  και  
κατάρτισης σχετικά με την νομοθε-
σία  της Ε.Ε. Αυτό καθιστά αναγκαίο 
να διασφαλιστεί ότι τα δικαστικά συ-
στήματα γνωρίζουν και είναι έτοιμα 
να παρέχουν επαρκή προστασία των 
προσωπικών δεδομένων.

Το έργο INFORM είχε ως στόχο:
- να συμβάλλει στην αποτελεσμα-

τική  και συνεκτική εφαρμογή του 
Κανονισμού Γενικής Προστασίας 
Δεδομένων (GDPR)

- να διευκολύνει την υλοποίηση 
και  την πρακτική εφαρμογή της 
οδηγίας 2016/680

- να δημιουργήσει ειδικό εκπαι-
δευτικό  υλικό και μεθοδολογίες 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
των δικαστών, των νομικών λει-
τουργών και του δικαστικού προ-
σωπικού

- να καταρτίσει εκπαιδευτές από 
όλα τα κράτη μέλη ώστε να γίνει 
διάχυση των αποτελεσμάτων σε 
εθνικό επίπεδο

- να αναπτύξει διαδραστικό διαδι-
κτυακό πρόγραμμα ηλεκτρονικής 
μάθησης βασισμένο  σε πρακτικό 
προσανατολισμό για  τους δικα-
στές, τους νομικούς λειτουργούς 
και το δικαστικό  προσωπικό με 
στόχο την εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση

- να βελτιώσει τις γνώσεις, τις 
ικανότητες και τις νοοτροπίες 
των ομάδων στόχων για τη νομο-
θεσία  περί προστασίας δεδομέ-
νων (Data Protection Legislation)

- να ενισχύσει το δικαίωμα των 
υποκειμένων των δεδομένων 
(Data Subjects) σχετικά με την 
προστασία τους.

Πιο συγκεκριμένα, το Ερευνητικό  
Εργαστήριο  SEIT  του  Τμήματος  
Πληροφορικής (Software Engineering  
and Internet Technologies Laboratory) 
συμμετείχε ως τεχνολογικός εταί-
ρος    στο ερευνητικό πρόγραμμα 
INFORM. Στο έργο συμμετείχε, 
επίσης, το Τμήμα  Νομικής του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου.  Το  έργο πε-
ριέλαβε συνολικά 9 εταίρους από 
τις εξής χώρες: Πολώνια, Ιταλία, 
Γάλλια, Βουλγαρία, Γερμάνια, Κύπρο,  
Ολλανδία, Τσεχία και Σλοβακία. Η  
διάρκεια του προγράμματος ήταν 18 
μήνες, κατά τους οποίους πραγματο-
ποιήθηκαν 5 Πακέτα Εργασίας και 6 
εργαστήρια: το πρώτο στη Γερμάνια, 
το δεύτερο στη Βουλγαρία, το τρίτο 

στην Τσεχία, το τέταρτο στην Ολλαν-
δία, το πέμπτο στην Πολωνία και το 
τελευταίο στην Σλοβακία.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώ-
βριο του 2017, με συντονιστή τον 
Οργανισμό Law Internet Foundation 
της Βουλγαρίας  και συνολικό προ-
ϋπολογισμό €697.356, από τα οποία 
€66.415 αντιστοιχούν στο Πανεπι-
στήμιο Κύπρου. Επικεφαλής της 
ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου 
στο Εργαστήριο SEIT ήταν ο Καθηγη-
τής Γιώργος Α. Παπαδόπουλος και ο 
Καθηγητής του Τμήματος Νομικής, 
Νικήτας Χατζημιχαήλ. Το πρόγραμμα 
ολοκλήρωσε τις εργασίες του και 
στις 7 Μαρτίου 2019 πραγματοποι-
ήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας το 
INFORM Final Conference. Το SEIT 
επικεντρώθηκε στη σχεδίαση και 
ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακής εκ-
παίδευσης (e-learning).
Περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα του ερευνητικού προ- 
γράμματος: http://informproject.eu/ 
INFORΜ e-Learning: https://www.
elearning-informproject. eu/
INFORM Facebook page: https://www. 
facebook.com/INFORMEUproject/

*Η παρούσα δημοσίευση αφορά το 
έργο  «Εισαγωγή του συστήματος 
προστασίας δεδομένων στο δικα-
στικό σύστημα» (INFORM), το οποίο 
χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμ-
μα Justice της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(2014-2020) σύμφωνα με τη σύμβα-
ση επιδότησης υπ.αριθ.763866. Το 
περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης 
αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του 
συντάκτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση 
των πληροφοριών που περιέχει.

Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Γενικής 
Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
Σημαντική η συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσω του Εργαστηρίου SEIT του Τμήματος Πληροφορικής
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Στο πλαίσιο της κοινωνικής του ευ-
θύνης με στόχο τη μεγαλύτερη ευαι-
σθητοποίηση της κοινωνίας σε περι-
βαλλοντικά θέματα το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου υπέγραψε την Τρίτη 26 Φε-
βρουαρίου 2019 Μνημόνιο Συνεργα-
σίας με την Ανεξάρτητη Περιβαλλο-
ντική Οργάνωση «Πράσινη Ασπίδα». 
Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο  Πρύτα-
νης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης 
και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της «Πράσινης Ασπίδας», κ. 
Κυριάκος Ανδρέου.
Το Μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ 
άλλων, την προσφορά εμπειρογνω-
μοσύνης από την πλευρά του Πα-
νεπιστημίου σε διάφορα θέματα με 
τα οποία καταπιάνεται η «Πράσινη 
Ασπίδα», την ελεύθερη πρόσβαση για 
τα μέλη  της  πανεπιστημιακής κοινό-
τητας στις   εκδηλώσεις της Οργά-
νωσης, καθώς και την διοργάνωση 
από κοινού συνεδρίων, σεμιναρίων 
και εκδηλώσεων με θέματα  σχετικά 
με την εκπαίδευση, την επιστήμη και 
τον ανοιχτό διάλογο. Κατά την   υπο-
γραφή, ο Πρύτανης εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για αυτήν τη συνερ-
γασία, καθώς, όπως τόνισε,  το
Πανεπιστήμιο είναι ιδιαίτερα ευαί-
σθητοποιημένο σε θέματα Περιβάλ-
λοντος.

«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου», σημεί-
ωσε  ο κ. Χριστοφίδης,  «πρέπει  να 
βρίσκεται   στην πρώτη γραμμή σε 
θέματα που αφορούν το Περιβάλλον 
και την  προστασία του κι αυτό το 
αποδεικνύει με τις δράσεις του κα-
θημερινά». Ο Πρύτανης τόνισε ότι το 
Μνημόνιο Συνεργασίας με την «Πρά-
σινη Ασπίδα», θα διαμορφώσει τις 
προϋποθέσεις, ώστε να υπάρξουν 
νέες ευκαιρίες για κοινές δράσεις, οι 
οποίες θα είναι ιδιαίτερα επωφελείς 
για το Περιβάλλον.
Ο Πρόεδρος  του Διοικητικού  Συμ-

βουλίου της «Πράσινης Ασπίδας», κ. 
Κυριάκος Ανδρέου ανέφερε ότι  το 
παρόν Μνημόνιο αποτελεί το πρώτο 
που  υπογράφει η «Πράσινη Ασπίδα» 
με   κάποιον Οργανισμό, και ευχαρί-
στησε  το  Πανεπιστήμιο Κύπρου για 
την τιμή αυτή.   «Η συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο  Κύπρου», σημείωσε ο 
κ. Ανδρέου, «αποτελεί ηλιαχτίδα φω-
τός για την  Πράσινη Ασπίδα,  καθώς 
αυτή θα καταστήσει εφικτή την ενη-
μέρωση και   ευαισθητοποίηση της 
κυπριακής κοινωνίας σε θέματα που 
αφορούν το Περιβάλλον». 

Μνημόνιο συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου 
- Ανεξάρτητης Περιβαλλοντικής Οργάνωσης 
«Πράσινη Ασπίδα»
Στόχος η ευαισθητοποίηση και δράση για περιβαλλοντικά θέματα
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Μία ξεχωριστή εκδήλωση οργάνωσε την Τρίτη 5 Μαρτί-
ου  2019 το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάν-
νου»  στο  πλαίσιο της  δωρεάς της ΓΔΜ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο  Πανεπιστήμιο εκδόσεων των Ομηρικών 
Επών, της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, στις 24 γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μόνιμη έκθεση και χρήση 
της συλλογής από την  πανεπιστημιακή κοινότητα και την 
ευρύτερη κοινωνία. Το  τελετουργικό περιλάμβανε ανά-
γνωση αποσπασμάτων από τα έπη από 16 Επικεφαλής δι-
πλωματικών αποστολών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην Κύπρο.
Οι Πρέσβεις διάβασαν μικρά αποσπάσματα από την Ιλιά-
δα και την Οδύσσεια, καθένας στη μητρική του γλώσσα, 
θυμίζοντάς μας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρύ-
τανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης, ότι η γλώσσα είναι ένα όχημα επικοινωνίας 
που ταξιδεύει τους αναγνώστες στο παρελθόν και τους 
εμπνέει να πορευτούν ενωμένοι στο μέλλον. Ο κ. Χριστο-
φίδης στον χαιρετισμό του ανέφερε, επίσης, ότι τα έργα 
του Ομήρου αποτελούν καθοριστική αναφορά της παγκό-
σμιας λογοτεχνίας για τις τεχνικές, αλλά κυρίως για τους 
συμβολισμούς και τις ιδέες που εκφράζουν. Τα έπη, είπε, 
εμπλουτίστηκαν, μετασχηματίστηκαν και μεταμορφώθη-
καν. Παιδιά τους είναι τα έργα σημαντικών μορφών της 
Λογοτεχνίας· ο Γοργίας, ο Έλιοτ, ο Δάντης, ο Καβάφης, ο 
Ρίτσος, ο Μόντης και τόσοι άλλοι, πρόσθεσε ο κ. Χριστοφί-
δης, εμπνεύστηκαν από τα ομηρικά αριστουργήματα, απο-
δεικνύοντας ότι ο πολιτισμός είναι ένας, παγκόσμιος και 
ανήκει σε όλους. Σήμερα στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βι-
βλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»,  κατέληξε  ο Πρύτανης, σε 
ένα ακόμη από τα σπίτια της παγκόσμιας γραμματείας, πα-
ρουσιάζουμε τη συλλογή αυτή σε πολλές γλώσσες, αλλά 
και στην κυπριακή διάλεκτο, ως υπενθύμιση της αξίας 
των γλωσσών.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε και ο Αναπληρω-
τής Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Μετάφρασης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, κ. Χρίστος Ελληνίδης. Η ιδέα, ανέφερε, 
να συλλέξουμε αυτές τις εκδόσεις των Ομηρικών Επών 
γεννήθηκε για πρώτη φορά το 2014 με την ευκαιρία της 
Ελληνικής  Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τότε, 
το Γραφείο μας, ανέφερε ο κ. Ελληνίδης, διοργάνωσε την 
πρώτη περιοδεύουσα έκθεση μεταφράσεων της Οδύσ-
σειας. Έκτοτε, η έκθεση έχει κάνει στάσεις σε όλη την 
Ευρώπη, από τη Ρώμη μέχρι την Πράγα και από την Αθή-
να έως τη Στοκχόλμη και τη Βιέννη, προβάλλοντας την 
επίδραση που έχουν οι επικές αυτές ιστορίες στην ευρω-
παϊκή κουλτούρα. Ο κ. Ελληνίδης αναφέρθηκε και στη δι-
αδικασία εξεύρεσης των βιβλίων, λέγοντας ότι δεν ήταν 
εύκολη υπόθεση, επειδή αρκετά από αυτά έχουν εξαντλη-

θεί. Η ίδια η ιστορία μερικών από αυτά τα βιβλία είναι 
από μόνη της αξιοσημείωτη. Για παράδειγμα, υπάρχουν 4 
μεταφράσεις, ή μάλλον προσαρμογές της Οδύσσειας στα 
Φινλανδικά, από διαφορετικούς συγγραφείς και ποιητές. 
Επιπροσθέτως, υπάρχουν 3 βασικές εκδοχές των δύο έρ-
γων στα Δανέζικα με παλαιότερες τη μετάφραση της Ιλιά-
δας το 1836 και της Οδύσσειας το 1837. Αξίζει, επίσης, 
να αναφέρουμε ότι τις πορτογαλικές μεταφράσεις τις 
εντοπίσαμε στη Βραζιλία.  Ωστόσο, το πιο εκπληκτικό για 
μένα προσωπικά είναι ότι διαθέτουμε μία μετάφραση της 
Οδύσσειας στα Κροατικά, η οποία χρονολογείται από το 
1915! Στην εκδήλωση  παρουσιάστηκε έκθεση φωτογρα-
φίας του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) με θέμα 
«Ο Όμηρος και η αυγή της Δυτικής Λογοτεχνίας», καθώς 
και θεματικές κατασκευές, όπως  ο Δούρειος Ίππος και 
το Καράβι του Οδυσσέα από τον Κύπριο εικαστικό Γιάννη 
Λαζάρου.
Η εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία του 
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μητρικής Γλώσσας 
με  τη  στήριξη  του  Γραφείου  Τύπου  και  Πληροφοριών 
(ΓΤΠ) και χορηγό επικοινωνίας το ΡΙΚ. 

ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ 
«Ιλιάδα» και «Οδύσσεια» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
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Ένα νέο ανοικτό Ευρωπαϊκό Πανε-
πιστήμιο οραματίζεται να  δημιουρ-
γήσει η κοινοπραξία YUFE (Young 
Universities for the Future of  Europe 
Alliance). Η συγκεκριμένη   κοινο-
πραξία  περιλαμβάνει 8 νέα  (ηλι-
κίας κάτω των 50 ετών) υψηλών 
ερευνητικών επιδόσεων Ευρωπαϊ-
κά   Πανεπιστήμια (το Πανεπιστήμιο 
του   Maastricht, το Πανεπιστήμιο 
της  Αμβέρσας, το Πανεπιστήμιο 
της Βρέμης,  το Πανεπιστήμιο της 
Ρώμης Tor  Vergata, το Πανεπιστή-
μιο  της Ανατολικής Φινλανδίας, το 
Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης  Carlos  
III,  το Πανεπιστήμιο του Essex και 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου), με κοινή 
δέσμευση ως προς την αριστεία και 
όραμα για ένα αληθινά ευρωπαϊκό 
πανεπιστήμιο, ανοικτό και προσβά-
σιμο σε όλους. Σε αυτό το μοντέλο 
Πανεπιστημίου, οι φοιτητές δεν θα 
μαθαίνουν μόνο εντός της αίθουσας 
διδασκαλίας, αλλά και μέσα από κοι-
νωνικές  δράσεις,  καθώς  και μέσω 
πρακτικής άσκησης σε τοπικές  επι-
χειρήσεις και βιομηχανίες. Συνεπώς, 
η διαδικασία της μάθησης θα πραγμα-
τοποιείται εστιάζοντας στο μοντέλο 
συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων  τρι-

τοβάθμιας εκπαίδευσης του  δημό-
σιου  και ιδιωτικού τομέα, αλλά και 
των  πολιτών (Πανεπιστήμιο + Οικο- 
σύστημα). Φιλοδοξία του YUFE απο-
τελεί  η  αντιμετώπιση  ευρωπαϊκών 
και παγκόσμιων προκλήσεων μέσω 
κοινών δράσεων έρευνας, ανάπτυ-
ξης  και καινοτομίας, υποδομών και 
προγραμμάτων σπουδών με στόχο 
την υλοποίηση ενός κοινού ευρωπαϊ-
κού οράματος.
Η πρόταση της κοινοπραξίας υπε-
βλήθη τον Φεβρουάριο 2019 στο 
πλαίσιο του Erasmus+ Δράση 2: 
Στρατηγικές Συμπράξεις – Πρωτο-
βουλία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. 
Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Πανεπι-
στημίων αναμένεται  να τεθεί σε πι-
λοτική λειτουργία το 2019 με τριετή 
χρηματοδότηση, εφόσον η πρόταση 
εγκριθεί. Το Πανεπιστήμιο  Κύπρου 
συμμετέχει στη συγκεκριμένη δράση, 
καθώς αυτή θα ενισχύσει τον διεθνή 
χαρακτήρα του. Η στενή  συνεργασία 
των 8 Ιδρυμάτων θα συμβάλλει στη 
διάχυση ιδεών και  πρακτικών που 
θα βοηθήσουν στην  ανάπτυξη όλων 
των εταίρων και, ταυτόχρονα, στην 
υλοποίηση ενός κοινού ευρωπαϊκού 
οράματος.

Τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» θα 
χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, από  
κινητικότητα φοιτητών,  ερευνητών  
και  προσωπικού, νέα, κοινά, εξατο-
μικευμένα, ευέλικτα προγράμματα 
σπουδών, πρακτική ή/και εργασιακή 
εμπειρία και  πολυμορφία όσον αφο-
ρά τον φοιτητικό πληθυσμό.
Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας θα είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
να και με τα 8 πανεπιστήμια, ενώ ο 
φοιτητής θα  έχει τη δυνατότητα να 
σπουδάσει σε 8 διαφορετικά Ιδρύμα-
τα παράλληλα, αποκομίζοντας φυσι-
κά μοναδικές εμπειρίες.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης 
ανέφερε: «Τα ευρωπαϊκά πανεπιστή-
μια είναι  το  μέλλον της ανώτατης 
εκπαίδευσης. Η ομάδα YUFE εμπνεύ-
στηκε από το όραμα της Ευρώπης για 
δημιουργία και  ανάπτυξη μέσα από 
την ανταλλαγή  οραμάτων και γνώσε-
ων, μέσα από τη  σύνθεση ιδεών, την 
ενότητα και την  επένδυση στην παι-
δεία. Ως ομάδα, ως  ευρωπαϊκό πανε-
πιστήμιο θέλουμε να συμβάλλουμε 
στη θεμελίωση ενός  καλύτερου αύ-
ριο, επιχειρώντας τολμηρά το καλύ-
τερο για το μέλλον της Ευρώπης».

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην κοινοπραξία Yufe 
Στόχος η δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πανεπιστημίου που θα αποτελείται από 8 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
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Εκτενής συζήτηση πραγματοποιήθηκε 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσία 
φοιτητών του Ιδρύματος με προσφυγικό 
υπόβαθρο, οι οποίοι αφηγήθηκαν προσω-
πικές τους εμπειρίες και βιώματα. Κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πρύτανης 
ανέφερε ότι «Οι πρόσφυγες και οι μετα-
νάστες είναι άνθρωποι που χρειάζονται 
ευκαιρίες για ένταξη, άνθρωποι που 
χρειάζονται δίκαιη  μεταχείριση και κα-
τανόηση». 

Η κατάσταση για τους πρόσφυγες που 
ζητούν άσυλο στην Κύπρο αποτέλεσε 
κεντρικό θέμα της ομιλίας που  διορ-
γάνωσαν την Τετάρτη 17 Απριλίου  
2019 το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
η  Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες.
Στην εκδήλωση το-
ποθετήθηκαν  με δε-
κάλεπτες εισηγήσεις 
η   Αντιπρόσωπος της 
Ύπατης  Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες (UNHCR) στην   
Κύπρο, κα Katja Saha 
Savarimuthu, ο Γενικός 
Διευθυντής του Υπουρ-
γείου Εργασίας, κ. Χρί-
στος Μαλεκκίδης και ο 
Προϊστάμενος  της Υπηρεσίας Ασύλου 
του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Σταύ-
ρος Χριστοφή. 
Στην εκδήλωση, την οποία συντόνισε 
ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμή-
ματος Ψυχολογίας και Διευθυντής του 
Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών 
Πεδίου, κ. Χάρης Ψάλτης, συμμετείχαν, 
επίσης, δύο φοιτητές του Πανεπιστη-
μίου μας με προσφυγικό υπόβαθρο. Ο 
Mazlum Aksu, φοιτητής στο Τμήμα Βυ-
ζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 
και η Prisca Salama Totoro, φοιτήτρια 
στο Τμήμα  Νομικής, αφηγήθηκαν τις 
προσωπικές τους εμπειρίες, μοιρά-
στηκαν τις ελπίδες τους και περιέγρα-
ψαν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν 
και αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα 
κατά την παραμονή τους στην Κύπρο.
Μέσα από τις παρεμβάσεις της  κας 
Katja   Saha, των εκπροσώπων της 

Πολιτείας,   των φοιτητών του Πανε-
πιστημίου και τη  συμμετοχή του πα-
ρευρισκόμενου κοινού επισημάνθηκαν 
τα κύρια προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν σήμερα οι πρόσφυγες  στην  
Κύπρο:
1) Μη επαρκής υλική μέριμνα για αξι-
οπρεπή διαβίωση, 2) Ανάγκη βελτί-
ωσης των συνθηκών διαβίωσης στα 
Κέντρα Υποδοχής, 3) Καθυστερήσεις 
και περιορισμοί που προκύπτουν εξαι-
τίας του συστήματος κουπονιών, 4) 
Έλλειψη προσωπικού στην Υπηρεσία 
Κοινωνικής Ευημερίας, 5) Μη επαρ-
κής κοινωνικο -ψυχολογική στήριξη, 
5) Περιορισμοί  στην Εργοδοσία, 6) Μη 
ισότιμη πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υγεί-
ας και 6) Μη ισότιμη μεταχείριση στην 

εκπαίδευση ανηλίκων και ενηλίκων 
προσφύγων.
Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Πρύτα-
νης, Καθηγητής  Τάσος  Χριστοφίδης,  
τόνισε τη μεγάλη σημασία που αποδί-
δει το Πανεπιστήμιο στη μελέτη του 
προσφυγικού φαινομένου και την ετοι-
μότητά του να συνδράμει στη στήριξη 
των προσφύγων στην Κύπρο.
«Είμαι πολύ χαρούμενος για το γεγο-
νός ότι δύο φοιτητές μας, ο Mazlum 
Aksu και η Prisca Salama Totoro, συμ-
μετέχουν ενεργά σε αυτήν τη συζήτη-
ση για να  μοιραστούν τις εμπειρίες, 
τις απόψεις και τις ελπίδες τους για 
το παρόν και το μέλλον. Αναμφισβήτη-
τα, τα θέματα των προσφυγικών ροών 
και της μετανάστευσης αποτελούν 
ένα μείζον πολιτικό ζήτημα σε τοπι-
κή και σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό 
που πρέπει να  γίνει αντιληπτό είναι 

ότι πάνω απ’ όλα οι μετανάστες και οι 
πρόσφυγες είναι άνθρωποι, άνθρωποι 
με δικαιώματα για  ίση μεταχείριση 
και ανάγκη για ένταξη και κατανόηση. 
Άλλωστε, με την ένταξη τους μπο-
ρούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της 
κοινωνίας, καθώς  μπορούν να προ-
σφέρουν μία διαφορετική, καινούργια 
και καλύτερη οπτική», είπε χαρακτη-
ριστικά ο Πρύτανης.
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 
Εργασίας, κ. Χρίστος Μαλεκκίδης, και 
ο  Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ασύ-
λου    του Υπουργείου Εσωτερικών, κ.  
Σταύρος  Χριστοφή χαιρέτισαν τη δι-
οργάνωση,  αναγνωρίζοντας ότι υπάρ-
χουν  προβλήματα και προκλήσεις στο 
σύστημα ασύλου, αναφέρθηκαν  σε  

σειρά από βελτιωτικά 
μέτρα που εξετάζονται 
και δεσμεύτηκαν να 
αναζητήσουν λύσεις 
για βελτίωση της κατά-
στασης σχετικά με τις 
συνθήκες υποδοχής και 
ένταξης. Ο   Συντονι-
στής της ομιλίας, Ανα-
πληρωτής Καθηγητής 
του Τμήματος Ψυχο-
λογίας και Διευθυντής 
του Πανεπιστημιακού 
Κέντρου Ερευνών Πε-

δίου, κ. Χάρης Ψάλτης, αναφέρθηκε 
σε ευρήματα πρόσφατης έρευνας του 
Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών 
Πεδίου που πραγματοποιήθηκε για λο-
γαριασμό της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 
στην Κύπρο, όπου καταγράφεται με-
ταστροφή των  αισθημάτων των Ελ-
ληνοκύπριων προς τους πρόσφυγες 
κατά τα 3 τελευταία χρόνια. Όπως 
ανάφερε ο κ. Ψάλτης σήμερα το 55% 
των Ελληνοκυπρίων εκφράζεται θετι-
κά, το 32% ουδέτερα και μόνο το 13% 
τρέφει αρνητικά αισθήματα. Αυτό μάλ-
λον συμβαίνει, εξήγησε ο Καθηγητής,  
εξαιτίας των αισθημάτων συμπάθειας 
και συμπόνιας που εγείρει η ιστορική 
εμπειρία εκτοπισμού του 1/3 του κυ-
πριακού πληθυσμού κατά τα γεγονότα 
του 1974. Ακολούθησαν ερωτήσεις 
και συζήτηση με το κοινό. 

Η κατάσταση των Προσφύγων Αιτητών Ασύλου 
στην Κύπρο

κοινοτητα  Ενημερωτικό Δελτίο Κοινότητα,  Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τεύχος 61o, Μάιος 2019 23



Επίτιμος Διδάκτορας της Σχολής 
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Κύπρου ανα-
γορεύθηκε τη Δευτέρα 15 Απριλίου 
2019 ο Γεώργιος Ν. Χατζηκυριάκου, 
ο οποίος ασχολείται συστηματικά με 
τη μελέτη της χλωρίδας της Κύπρου. 
Ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα 
απονεμήθηκε στον κ. Χατζηκυριάκου 
ως αναγνώριση του πολυδιάστατου 
επιστημονικού και πνευματικού του 
έργου. Συμβάλλει καίρια στην επι-
στήμη και ειδικότερα στους τομείς 
της Βοτανικής, της Δασοπονίας και 
της Οικολογίας με θεμελιώδεις με-
λέτες και καταγραφή της φυτικής 
ποικιλότητας και βλάστησης στην 
Κύπρο. Ο Επίτιμος Διδάκτορας Γεώρ-
γιος Ν. Χατζηκυριάκου ανακάλυψε 
και καταχώρισε 8 νέα είδη και 1 υπο-
είδος στον κατάλογο με τα ενδημικά 
φυτά της Κύπρου. Αμέσως μετά την 
προσφώνηση του Πρύτανη του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσου 
Χριστοφίδη, παρουσιάστηκε το έργο 
και η προσωπικότητα του τιμώμενου 
από τον Καθηγητή του Τμήματος Βι-
ολογίας, κ. Σπυρίδωνα Σφενδουράκη.
Μεταξύ άλλων, ο Καθηγητής Σφεν-
δουράκης επεσήμανε μερικά από τα 
πολλά επιτεύγματα του κ. Χατζηκυ-
ριάκου, τα οποία εξηγούν με εμφατι-
κό τρόπο τους λόγους που οδήγησαν 
στην αναγόρευσή του σε Επίτιμο Δι-
δάκτορα από τη Σχολή Θετικών και 
Εφαρμοσμένων Επιστημών.
«Μόνος ή μαζί με τους συνεργάτες 
του, περιέγραψε 8 είδη και υποεί-
δη νέων φυτών, όπως τα Centaurea 
akamantis και Erysimum kykkoticum. 
Πρόκειται για σπάνια είδη που έχουν 
καταχωριστεί σε πολλούς καταλό-
γους απειλούμενων ειδών και ανή-
κουν στα 50 σημαντικότερα είδη 
της Μεσογείου για τα οποία πρέπει 
να υπάρξει πρόβλεψη διάσωσής 
τους. Με δείγματα που συνέλεξε 
προχώρησε σε καταγραφή ενός ακό-
μη νέου είδους, το οποίο οι ερευνη-
τές ονόμασαν τιμής ένεκεν Crypsis 
hadjikyriakou, γεγονός που αποτελεί 

μεγάλη αναγνώριση για κάθε μελε-
τητή, καθώς το όνομα συνοδεύει 
την ταυτότητα του είδους για πάντα. 
Επιπλέον, περιέγραψε και δύο νέες 
ποικιλίες φυτών, όπως και μία νέα 
ποικιλία του εθνικού δέντρου της 
Κύπρου, της λατζιάς, την επονομαζό-
μενη Quercus alnifolia var. argentea. 
Έχοντας ως εφόδιο στις συχνές και 
επίμονες παρατηρήσεις του τη βαθιά 
γνώση για τη φυτική ποικιλότητα του 
νησιού, κατέγραψε για πρώτη φορά 
την παρουσία 24 ιθαγενών ειδών, τα 
οποία είχαν διαφύγει της προσοχής 
όλων των προηγούμενων επιστημό-
νων, καθώς και 16 επιγενών, δηλαδή 
ειδών που, ενώ προέρχονται από άλ-
λες περιοχές, έχουν πλέον καταχω-
ριστεί στην τοπική χλωρίδα», τόνισε 
ο Καθηγητής Σφενδουράκης. 
Στη συνέχεια ακολούθησε η ανάγνω-
ση του ψηφίσματος από τον Κοσμή-
τορα της Σχολής Θετικών και Εφαρ-
μοσμένων Επιστημών, Καθηγητή 
Γιώργο Παπαδόπουλο και η περιέν-
δυση του τιμώμενου με την τήβεννο 
του Πανεπιστημίου από τον Πρύτανη.
Βαθιά συγκινημένος κατά την ομιλία 
του με θέμα: «Σύντομη αναδρομή στη 
μελέτη της χλωρίδας της Κύπρου» 
ο κ. Χατζηκυριάκου ευχαρίστησε το 
Πανεπιστήμιο για την τιμή να τον 
αναγορεύσει Επίτιμο Διδάκτορα της 

Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμέ-
νων Επιστημών. «Η τιμητική αυτή 
διάκριση αυξάνει το χρέος μου προς 
την κοινωνία, η οποία μου πρόσφερε 
τόσα πολλά. Γι’ αυτό εργάζομαι, για 
να το ανταποδώσω», τόνισε ο τιμώ-
μενος. Έκανε σύντομη αναδρομή σχε-
τικά με τη χλωρίδα της Κύπρου για 
το διάστημα από τη Μέση Μειόκαινο 
Εποχή, 15.000.000 χρόνια πριν, μέχρι 
και το 1787 μ.Χ. και από κει μέχρι σή-
μερα. Ο κ. Χατζηκυριάκου είπε ότι ξε-
κίνησε τη μελέτη της χλωρίδας της 
Κύπρου τη δεκαετία του 1970, αλλά η 
έλλειψη βιβλίων, στα οποία μπορού-
σε να βασιστεί και να προχωρήσει, 
τον περιόριζε ως μελετητή. Μετά το 
1985, πρόσθεσε, επικεντρώθηκε στη 
μελέτη των φυτών μέσα από αρχαία 
ελληνικά και νεότερα κείμενα και πα-
ράλληλα, επιδόθηκε σε συστηματική 
έρευνα και καταγραφή των φυτών.
Επιπλέον, ανέφερε ότι η μελέτη της 
εγχώριας βοτανολογίας μπορεί να 
ενταχθεί στα προγράμματα των με-
ταπτυχιακών σπουδών του Πανεπι-
στημίου, ώστε νέοι επιστήμονες να 
ασχοληθούν με τους κλάδους της Βο-
τανικής. Πρότεινε, τέλος, στις Αρχές 
του Πανεπιστημίου να προχωρήσουν 
σε δημιουργία Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας και βοτανικού κήπου.

Αναγορεύτηκε ο Γεώργιος Ν. Χατζηκυριάκου 
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Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου  παρουσίασε τη δεύτερη εθνική έκθεση αναφοράς 
για την  Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο - GEM National 
Report  2017/2018 σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στις 29  Ιανουαρίου 2019. Η έκθεση αποτελεί καρπό της 
προσπάθειας κυρίως δύο ερευνών που διεξάγονται ετη-
σίως στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας από το 2016 
στο Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότη-
τα (Global Entrepreneurship Monitor, GEM). Η συμμετοχή 
στο GEM  τοποθετεί την Κύπρο στον διεθνή χάρτη επιχει-
ρηματικότητας και καινοτομίας. Η μελέτη αυτή λαμβάνει 
χώρα τα τελευταία 18 χρόνια και συμμετέχουν πάνω από 
100 κράτη. Το GEM δημοσιεύει κάθε χρόνο παγκόσμια 
αναφορά για την επιχειρηματικότητα και αξιολογεί με 
κοινούς δείκτες όλες τις χώρες που συμμετέχουν με στό-
χο την εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων. Το Κέντρο 
Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου έχει  αναλάβει  
τον  συντονιστικό  ρόλο  για  τη  συμμετοχή της  Κύπρου  
στο  GEM  και  την  ολοκλήρωση  των  απαιτήσεων του, 
καθώς επίσης και τη συγγραφή της εθνικής έκθεσης ανα-
φοράς.
Σκοπός της δημοσίευσης της έκθεσης είναι η αξιοποίησή 
της για τη χάραξη μίας εθνικής πολιτικής για την επιχειρη-
ματικότητα και την προώθηση της Κύπρου ως ελκυστικού 
διεθνούς προορισμού επιχειρηματικής δραστηριοποίησης. 
Τα συμπεράσματα του GEM2017/2018  αποτελούν πολύτι-
μο οδηγό για βελτίωση των υφιστάμενων και σχεδιασμό 
νέων πολιτικών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

Κύρια συμπεράσματα του GEM 2017/2018
Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες που εξετάζει η 
μελέτη είναι αυτός που σχετίζεται με την επιχειρηματική 
δραστηριότητα σε πολύ αρχικό στάδιο (κατηγορία ΤΕΑ - 
Total Early Stage Entrepreneurial Activity). Στο δείκτη αυτό 
για την Κύπρο σημειώθηκε μείωση στο 7,3% το 2017/2018 
έναντι 12% το 2016/2017. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέ-
σος όρος ήταν 8,4% για το 2016/2017 με μικρή μείωση στο 
8.1% κατά το 2017/2018. Μια πιθανή εξήγηση για τη μεί-
ωση αυτή είναι το γεγονός ότι η Κύπρος ανακάμπτει από 
την οικονομική κρίση. Η οικονομία βρίσκεται σε ανοδική 
πορεία και αρκετοί έχουν εγκαταλείψει τη δράση τους σε 
επιχειρηματικές ιδέες και έχουν στραφεί σε πιο ασφα-
λείς επαγγελματικές επιλογές. Αυτό φαίνεται και από 
τα αποτελέσματα που δείχνουν μείωση του δείκτη ΤΕΑ 
αναφορικά με όσους βρίσκονταν στα πρώιμα στάδια της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή σε όσους δήλω-
σαν ότι επέλεξαν την επιχειρηματικότητα λόγω ανάγκης.
Το ενθαρρυντικό στα αποτελέσματα αυτής της χρονιάς 

είναι η μείωση του χάσματος στη συμμετοχή ανδρών και 
γυναικών που  εμπλέκονται σε επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα σε πολύ αρχικό στάδιο. Συγκεκριμένα, η αναλογία 
γυναικών - ανδρών που συμμετέχουν στην  ΤΕΑ  ήταν  0,4%  
το  2016/2017  έναντι 0,6% το 2017/2018, το οποίο είναι 
ανάλογο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σχε-
τικά με τα κίνητρα  που οδηγούν σε επιχειρηματική δρα-
στηριότητα πολύ αρχικού σταδίου, τα αποτελέσματα της 
έρευνας έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρημα-
τιών επιλέγει την επιχειρηματικότητα λόγω ευκαιρίας 
και όχι λόγω ανάγκης. Σημαντική είναι και η δημιουργία 
θέσεων εργασίας, καθώς μία στις τρεις επιχειρήσεις που 
εμπίπτουν στον δείκτη TEA φαίνεται να προβαίνει σε δη-
μιουργία 1-5 νέων θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα του GEM2017/2018, η υψηλή ποιότητα των 
φυσικών υποδομών όπως η πρόσβαση στις επικοινωνίες, 
οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας και το καλό επίπεδο εμπο-
ρικής και  νομικής υποδομής, αποτελούν τα σημαντικότε-
ρα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού οικοσυστήματος 
στην Κύπρο αναφορικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι 
τομείς της οικονομίας στους οποίους καταγράφεται η 
υψηλότερη ΤΕΑ αφορούν το χονδρεμπόριο/λιανεμπόριο 
σε ποσοστό 45,5%, Υγεία, Εκπαίδευση, Κυβερνητικές και 
Κοινωνικές Υπηρεσίες σε ποσοστό 18,2% και Επαγγελμα-
τικές Υπηρεσίες σε ποσοστό 9.6%.
Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, η έκθεση κατέ-
ληξε σε μία σειρά συστάσεων πολιτικής με γνώμονα τέσ-
σερις βασικούς πυλώνες:
1. Την περαιτέρω βελτίωση της επιχειρηματικής εκπαί-
δευσης σε κάθε βαθμίδα, από την πρωτοβάθμια μέχρι και 
την τριτοβάθμια
2. Τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των κυβερνη-
τικών
διαδικασιών
3. Την ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και
4. Την αύξηση της υποστήριξης που παρέχεται σε νέες 
επιχειρήσεις.
Η συμμετοχή της Κύπρου στο GEM για το 2017/2018 έγι-
νε με την ευγενική χορηγία του Υπουργείου Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της Τράπεζας 
Κύπρου. 
Η έκθεση έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ιστοσελίδα του Κέντρου Επιχειρηματικότητας στη διεύ-
θυνση:        https://www.c4e.org.cy/reports/2019/CYPRUS_ 
GEM_Report_%202017_2018.pdf
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κέντρο Επιχει-
ρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι διαθέσι-
μες στην ιστοσελίδα: https://www.c4e.org.cy/. 

2η Εθνική Έκθεση Αναφοράς για την 
Επιχειρηματικότητα (GEM) 



Παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Νίκου Αναστασιάδη καθώς και άλλων πολιτειακών αξι-
ωματούχων, φίλων και δωρητών του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, απονεμήθηκαν 208 τίτλοι σπουδών μεταπτυχιακού 
επιπέδου σε απόφοιτους πλήρως καταρτισμένους και 
εφοδιασμένους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες 
και προσόντα. Πιο συγκε-
κριμένα, κατά την Τελετή 
Αποφοίτησης των μετα-
πτυχιακών  φοιτητών στις 
7  Φεβρουαρίου 2019 στο 
Αθλητικό Κέντρο της  Πα-
νεπιστημιούπολης  απονε-
μήθηκαν 173  Μεταπτυχι-
ακά Διπλώματα  Επιπέδου 
Μάστερ και 35  Διδακτορι-
κοί Τίτλου της Σχολής Αν-
θρωπιστικών Επιστημών, 
της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, της 
Πολυτεχνικής Σχολής και της Φιλοσοφικής Σχολής. 
Απευθυνόμενος προς τους αποφοίτους, ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο τίτλος που τους απονέμεται 
δεν ενισχύει απλώς περαιτέρω τις επιστημονικές τους 

γνώσεις, αλλά αποτελεί σημαντικό εφόδιο για να καταξι-
ωθούν σε  νευραλγικούς τομείς της σύγχρονης αγοράς 
εργασίας, μίας αγοράς εργασίας η οποία, όπως είπε, δε-
δομένης της ολοένα  αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας,  
απαιτεί  ως  επί  το  πλείστον  στελέχη με εκπαίδευση 
υψηλού επιπέδου και επιστημονική εξειδίκευση. Προ-

σμετρώντας, λοιπόν, τη 
δυναμική        πορεία που 
σημειώνει το  Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, αλλά  και την 
πληθώρα  διακρίσεων  και 
επιτυχιών των φοιτητών 
μας, ανέφερε ο Πρόεδρος     
Νίκος Αναστασιάδης, ο 
μεταπτυχιακός αυτός τίτ-
λος αποτελεί για εσάς ένα 
συγκριτικό πλεονέκτημα. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας επεσήμανε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου από την 
ίδρυση του έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την παραγω-
γή και μετάδοση της επιστημονικής γνώσης, αλλά και τη 
διαμόρφωση νέων ικανών επιστημόνων. Επιπρόσθετα, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαίνεσε και συνεχάρη θερ-
μά το Συμβούλιο και τις Πρυτανικές Αρχές, αλλά και το  
Ακαδημαϊκό  προσωπικό  του  Πανεπιστημίου.

Τελετή Αποφοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
Πανεπιστημίου Κύπρου: Απονεμήθηκαν 208 
Τίτλοι Σπουδών

Πρύτανης: «Το ταξίδι για την 

κατάκτηση και την ανακάλυψη της 

αλήθειας, είναι ταξίδι στο οποίο τα 

πανεπιστήμια πρέπει να είναι οι 

καπετάνιοι»
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«Πεπεισμένος, λοιπόν, ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα 
σημειώνει όλο και περισσότερες επιτυχίες προς όφελος 
ολόκληρης της κοινωνίας και του τόπου, σας διαβεβαιώ-
νω ότι η Κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός σε όλες τις προ-
σπάθειες και τις πρωτοβουλίες αυτές», κατέληξε.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τά-
σος  Χριστοφίδης, στην ομιλία του έδωσε έμφαση στην 
αναζήτηση της αλήθειας, καθώς το ταξίδι για την κατά-
κτηση και την ανακάλυψή της,  όπως  χαρακτηριστικά  
είπε,  είναι  ένα ταξίδι  στο οποίο τα πανεπιστήμια πρέπει 
να είναι οι καπετάνιοι.  Ζούμε, πρόσθεσε, σε περίεργους 
καιρούς που η  αντικειμενικότητα είναι σχετική. Ακόμη 
και η αλήθεια, η  ιστορική αλήθεια, πολλές φορές κατα-

λήγει λανθασμένα εκτιμημένη. Ο κ. Χριστοφίδης συνέχι-
σε την ομιλία του λέγοντας: «Ο ψηφιακός κόσμος έδωσε 
στον καθένα απεριόριστη  δύναμη  για ελεύθερη έκφρα-
ση,  απελευθέρωσε όμως και φωνές που δεν φιλτράρουν 
κριτικά τις απόψεις τους,  που τους λείπει η διάθεση για 
αυτοκριτική, που δεν σέβονται τις πανανθρώπινες αξίες, 
φωνές τοξικές, που δηλητηριάζουν.  Πριν διατυπώσουμε 
τις απόψεις μας, πρέπει να τις φιλτράρουμε, να κάνουμε 
έναν αυστηρότερο έλεγχο πρώτοι εμείς ως κριτές του 
εαυτού μας, ώστε ό,τι πούμε, να το λέμε με σιγουριά κι 
αυτοπεποίθηση έχοντας καλή πρόθεση για εμάς, αλλά 
κυρίως για το σύνολο. Η γνώμη που εκφράζουμε πρέπει 
να είναι χρήσιμη για την κοινωνία. Χάρη στην πρόσβαση 
στη γνώση είναι ίσως ευκολότερο σήμερα περισσότε-
ρο από ποτέ να αναζητήσουμε την πραγματική αλήθεια. 
Ωστόσο, σήμερα επίσης οι ψευδείς ειδήσεις, τα λεγόμενα 
fakenews, τα alternativefacts, τα  hoaxes, κατακλύζουν το 
διαδίκτυο, αλλά και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης 
και απασχολούν τις δημόσιες συζητήσεις·  κι έτσι, η αλή-
θεια καταλήγει κάτι εντελώς δυσδιάκριτο. Ο λαϊκισμός 
έγινε μόδα, η υπερβολή στις τοποθετήσεις κυρίαρχη 
τάση. Ποιο είναι, λοιπόν, το χρέος των πανεπιστημίων, 
το καθήκον φοιτητών και ακαδημαϊκών σε αυτήν την 
καινούργια  πραγματικότητα;  Νομίζω  ότι είναι η συνε-

χής αναζήτηση της αλήθειας, η ανάδειξη και προάσπισή 
της. Κι αυτό για να το πετύχουμε, για να το πετύχετε, 
αγαπητοί απόφοιτοι, προϋποθέτει μελέτη και δια βίου 
παιδεία». Απευθυνόμενος στους απόφοιτους ανέφερε: 
«Η απόκτηση του πτυχίου σας είναι μία κατάκτηση και 
μία υπόσχεση. Υπόσχεση απέναντι στον εαυτό σας, τους 
δασκάλους και την οικογένειά σας. Υπόσχεση ότι δεν θα 
συμπαρασυρθείτε από πρόσκαιρες σαγηνευτικές Σειρή-
νες, από όμορφα ψέματα, που ακούγονται πιο δελεαστικά 
σε σχέση με τις δύσκολες αλήθειες».
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Γιώργος Δαυίδ και ο Κο-
σμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Καθη-

γητής Χαρίδημος  Τσούκας. Σύντομο χαιρετισμό απηύθυ-
νε, επίσης,  προς  τους  απόφοιτους συμφοιτητές του, ο 
πρωτεύσας μεταπτυχιακός  φοιτητής του αγγλόφωνου 
Προγράμματος ΜΒΑ μερικής φοίτησης, κ. Νικόλας Κούρ-
της.

Βραβείο ΕΥ
Κατά την Τελετή Αποφοίτησης, απονεμήθηκε το Βραβείο  
ΕΥ  στη μνήμη της Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου ύψους 
€2.500 στην κα Μαρία Φασουλίδη, τελειόφοιτη προπτυ-
χιακή  φοιτήτρια  στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών και Διοίκησης και το Βραβείο «Νίκου Κ. Σιακόλα» 
ύψους €3.000 στον αριστεύσαντα φοιτητή της Ιατρικής 
Σχολής, κ. Ανδρέα Ματθαίου. 
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθη-
κε την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 
αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών 
της Επιτροπής Επιστημονικών και 
Τεχνολογικών Μελετών (STOA) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αντι-
προσωπεία της STOA, αποτελούμενη 
από τον Αντιπρόεδρό της, ευρωβου-
λευτή κ. Paul Rübig (Αυστρία) και τον 
Κύπριο ευρωβουλευτή κ. Νεοκλή Συ-
λικιώτη, συνάντησε τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου, Καθηγητή Τάσο Χρι-
στοφίδη και τους Αντιπρυτάνεις, Κα-
θηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου και 
Καθηγητή Ιωάννη Γιαπιντζάκη. Ακο-
λούθως, επισκέφθηκαν το Κέντρο 
Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία 
ΚΟΙΟΣ του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Η 
Επιτροπή STOA δημιουργήθηκε στο 
πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτή-
των του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
με στόχο την προώθηση της έρευνας 
και την υλοποίηση προγραμμάτων 
τεχνολογικής αξιολόγησης.
Ο Διευθυντής του Κέντρου Αριστεί-
ας ΚΟΙΟΣ Καθηγητής Μάριος Πο-
λυκάρπου, αφού καλωσόρισε τους 
ευρωβουλευτές, προέβη σε μία σύ-
ντομη παρουσίαση του ερευνητικού 
κέντρου δίνοντας έμφαση στο γεγο-
νός ότι το ΚΟΙΟΣ απασχολεί σήμερα 
περισσότερους από 100 ερευνητές, 
ενώ όραμα του Κέντρου είναι η αύξη-
ση του αριθμού αυτού στους 150-200 
μέχρι το 2022.

Στη συνέχεια, ερευνητές του Κέ-
ντρου Αριστείας ΚΟΙΟΣ έκαναν σύ-
ντομες παρουσιάσεις αναφορικά με 
την έρευνα που εκπονείται σχετικά 
με θέματα ευφυών συστημάτων και 
δικτύων, όπως είναι τα δίκτυα ηλε-
κτρικής ενέργειας, μεταφορών και 
υδάτινων πόρων. Παράλληλα, έκα-
ναν αναφορά και στις τεχνολογίες 
αιχμής που αναπτύσσει το Κέντρο για 
χρήση Μη Επανδρωμένων Αεροσκα-
φών (drones) σε καταστάσεις εκτά-
κτου ανάγκης.
Οι ερευνητές του ΚΟΙΟΣ ανέφεραν:
Δρ. Δημήτρης Ηλιάδης:
«Στην Κύπρο ένα μεγάλο ποσοστό 
νερού χάνεται και δεν τιμολογεί-
ται εξαιτίας διαρροών, βλαβών και 
κλοπών. Κατά συνέπεια, το Κέντρο 
Αριστείας ΚΟΙΟΣ αναπτύσσει καινο-
τόμες τεχνολογικές μεθόδους που 
βοηθούν τους οργανισμούς ύδρευ-
σης στην Κύπρο να διαχειρίζονται και 
να ελέγχουν καλύτερα τα συστήματα 
νερού, με στόχο την έγκαιρη διάγνω-
ση και επίλυση προβλημάτων».
Δρ. Λένος Χατζηδημητρίου και Έλενα
Πολυκάρπου:
«Oι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν 
τη βιώσιμη, ασφαλή και αποδοτική 
λειτουργία του δικτύου ηλεκτρικής 
ισχύος. Οι καινοτόμες εργαστηριακές 
και πιλοτικές υποδομές του ΚΟΙΟΣ 
χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή 
έρευνας με στόχο τη μεγιστοποίηση 

της διείσδυσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας».
Δρ. Χρίστος Κύρκου και Δρ. Μαρία 
Τερζή: 
«Στο ΚΟΙΟΣ αναπτύσσουμε τεχνολο-
γίες αιχμής για τη διαχείριση και την 
αντιμετώπιση περιστατικών έκτα-
κτης ανάγκης».
Χαράλαμπος Μενελάου και Δρ. Γιο-
λάντα Εγγλέζου: 
«Στο ΚΟΙΟΣ γίνεται αξιοποίηση των 
τεχνολογιών επικοινωνίας και πλη-
ροφοριών (ICT) με στόχο την παρακο-
λούθηση του οδικού δικτύου με Μη 
Επανδρωμένα Αεροσκάφη (drones) 
και την αντιμετώπιση της κυκλοφο-
ριακής συμφόρησης».
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και 
Καινοτομία ΚΟΙΟΣ αποτελεί τη με-
γαλύτερη Ερευνητική Μονάδα του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Στόχος του 
είναι η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας 
έρευνας στον τομέα της Τεχνολογίας 
Πληροφοριών και Επικοινωνιών, με 
έμφαση στην παρακολούθηση, τη δια-
χείριση, τον έλεγχο και την ασφάλεια 
μεγάλης κλίμακας υποδομών ζωτι-
κής σημασίας, που περιλαμβάνουν 
συστήματα παραγωγής, μεταφοράς 
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
δίκτυα παροχής νερού, συστήματα 
μεταφορών, δίκτυα τηλεπικοινωνι-
ών και συστήματα διαχείρισης και 
ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτα-
κτης ανάγκης. 

Αντιπροσωπεία Ευρωβουλευτών στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
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Το Ενημερωτικό Δελτίο διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Πρόεδρος: Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, 
 Πρύτανης

Μέλη: Αναστασία Νικολοπούλου, 
 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικών Σπουδών 
 Άντρος Κούρτελλος, 
 Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών
 Πέτρος Παπαπολυβίου 
 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
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