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Το νέο τεύχος

Δίνουμε νέα πνοή στο περιεχόμενο της Κοινότητας με συνεντεύξεις μελών της κοινότητάς μας.
Επιδίωξη και παρότρυνσή μας είναι να φιλοξενήσουμε όσες περισσότερες φωνές γίνεται, 
με άρθρα, απόψεις και παρεμβάσεις. 

Η Κοινότητα εμπλουτίζεται μέσα από τη δική σας συνεισφορά, οπότε μην διστάσετε να αποστείλετε
υλικό για τα τεύχη που θα ακολουθήσουν.
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Επίσκεψη στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Και-
νοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς
και στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος
Ιωάννου», πραγματοποίησε ο  Γενικός Διευθυντής
Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Jean-Eric Paquet στις 22 Μαΐου 2019.  Η επίσκεψή
του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επαφών του στην
Κύπρο με μέλη της πανεπιστημιακής, ερευνητικής
και επιχειρηματικής κοινότητας.

Τον κ. Paquet συνόδευαν ο Επικεφαλής της Αντι-
προσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο,
κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος, ο Επικεφαλής Επιστή-
μονας Έρευνας και Καινοτομίας, Δρ. Κυριάκος Κόκ-
κινος, η Διευθύντρια Προγραμματισμού της Διεύθυν-
σης Έρευνας, Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης, 
κα Ιωάννα Κλεάνθους, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύ-
ματος Έρευνας και Καινοτομίας, Δρ. Βασίλης Τσάκα-
λος, λειτουργοί της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης, καθώς
και εκπρόσωποι των Κέντρων Αριστείας RISE, EXCEL-
SIOR, EMME-CARE, Maritec-X και CY-Biobank.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής
Τάσος Χριστοφίδης, αφού καλωσόρισε τους προσκε-
κλημένους, ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου
έχει το προνόμιο να συντονίζει και να συμμετέχει σε
συνολικά τρία Κέντρα Αριστείας που τυγχάνουν χρη-
ματοδότησης μέσω του προγράμματος "TEAMING"
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε, επίσης, στην
αξία της χρηματοδότησης αυτής από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς η με-
τεξέλιξη των ερευνητικών κέντρων σε Κέντρα Αρι-
στείας θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός οικοσυστή-
ματος που θα διασυνδέει το Πανεπιστήμιο με επιχει-
ρήσεις, δημόσιους φορείς και οργανισμούς, δημι-
ουργώντας έτσι νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για

νέους ανθρώπους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην
οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Ακολούθως, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέν-
τρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Χρίστος Πα-
ναγιώτου, προέβη σε μία παρουσίαση του Κέντρου,
λέγοντας ότι σήμερα αυτό απασχολεί περισσότερους
από 100 ερευνητές, ενώ όραμά του είναι η αύξηση
του αριθμού αυτού στους 150-200 μέχρι το 2022. Ο

κ. Παναγιώτου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ευκαι-
ρίες για έρευνα και εκπαίδευση στο  Κέντρο Αριστείας
«ΚΟΙΟΣ», οι οποίες προκύπτουν εξαιτίας της στρα-
τηγικής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με
το Imperial College London, καθώς και στις ερευνη-
τικές συνεργασίες με διάφορους δημόσιους οργανι-
σμούς μέσω του Κόμβου Καινοτομίας του «ΚΟΙΟΣ».
Τέλος, ο κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε στη σημασία
των υπό ανέγερση πειραματικών υποδομών ζωτικής
σημασίας (testbeds), τα οποία θα συμβάλλουν στην
ενδυνάμωση της έρευνας στις κρίσιμες υποδομές,
αλλά και στη σύναψη συνεργασιών με εταιρείες και
κυβερνητικούς οργανισμούς.

Στη συνέχεια, ο κ. Paquet και οι άλλοι προσκεκλη-
μένοι ξεναγήθηκαν στα εργαστήρια του «ΚΟΙΟΣ» και
είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με νέους ερευ-
νητές για θέματα έρευνας, καινοτομίας και επιχειρη-
ματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές ενημέ-
ρωσαν τους προσκεκλημένους για την ενεργό συμ-
μετοχή του Κέντρου σε παγκοσμίου εμβέλειας έρευνα
που αφορά τα ευφυή συστήματα και δίκτυα, αναφέ-
ροντας ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα που
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τα οποία αποφέ-
ρουν πολλαπλά κοινωνικo-οικονομικά οφέλη. Πα-
ράλληλα, έγινε αναφορά και στις διάφορες συνερ-
γασίες του Κόμβου Καινοτομίας «ΚΟΙΟΣ» με οργα-
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νισμούς στην Κύπρο με στόχο την απόδοση και λει-
τουργία των υποδομών της. Τέλος, οι ερευνητές ανα-
φέρθηκαν και στο νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
στα ευφυή συστήματα υποδομών ζωτικής σημασίας,
το οποίο θα προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου σε συνεργασία με το «ΚΟΙΟΣ» και το Imperial
College London.

Η επίσκεψη του κ. Jean-Eric Paquet και των άλλων
προσκεκλημένων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ολο-
κληρώθηκε με ξενάγηση στο Κέντρο Πληροφόρη-
σης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».

Χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Και-
νοτομίας εξασφάλισε το Κέντρο Αριστείας
«ΚΟΙΟΣ» για το έργο “EMPOWER”
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»
του Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε νέα χρηματο-
δότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για την
υλοποίηση ενός νέου και φιλόδοξου ερευνητικού έργου
με τίτλο “EMPOWER” σε συνεργασία με όλους τους κύ-
ριους φορείς ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, καθώς
και με σχετικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το έργο
έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση του συστή-
ματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου, χρησιμοποι-
ώντας έξυπνα εργαλεία και συστήματα.

Το σύστημα ηλεκτρικής ισχύος της Κύπρου αν-
τιμετωπίζει διάφορες τεχνικές προκλήσεις, καθώς
είναι απομονωμένο, χωρίς διασυνδέσεις με γειτο-
νικά ηλεκτρικά δίκτυα. Για παράδειγμα, υπάρχει
όριο στο ποσοστό διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας που μπορεί να εγκατασταθεί χωρίς να
τίθεται σε κίνδυνο η ευστάθεια του συστήματος.
Κατά τη διάρκεια περιόδων με χαμηλή ζήτηση, ο
αριθμός των συγχρονισμένων γεννητριών περιο-
ρίζεται σημαντικά με αποτέλεσμα το σύστημα να
έχει χαμηλά επίπεδα αδράνειας, γεγονός που αυ-
ξάνει το ρυθμό πτώσης της συχνότητας στην πε-
ρίπτωση συμβάντων απώλειας παραγωγής με επα-
κόλουθο την πρόκληση αστάθειας στο ηλεκτρικό
σύστημα.

Το έργο "EMPOWER" για να αντιμετωπίσει τις πιο
πάνω προκλήσεις θα αναπτύξει έξυπνα εργαλεία και
τεχνολογίες αιχμής, στοχεύοντας στη βελτίωση και
στην ενίσχυση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας
του συστήματος, ακόμα και όταν υπάρχει μεγάλη δι-
είσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Πολλαπλά τα οφέλη για την Κύπρο
Τα αποτελέσματα του έργου θα επιφέρουν πολλαπλά
κοινωνικο-οικονομικά οφέλη για την Κύπρο. Η ανά-
πτυξη και χρήση καινοτόμων εργαλείων και τεχνο-
λογιών θα εξελίξει το κυπριακό σύστημα ηλεκτρικής
ισχύος και θα ενισχύσει τη σταθερότητα, την ποιότη-
τα, την αξιοπιστία και την ακεραιότητά του.

Εξαιτίας της μελέτης βέλτιστων τεχνολογιών απο-
θήκευσης και διαχείρισης του δικτύου, το έργο θα
συμβάλλει ουσιαστικά και στην υλοποίηση των στό-
χων της Κύπρου για την αύξηση του ποσοστού συμ-
μετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τε-
λική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά συνέ-
πεια, θα επιτευχθεί μείωση στις εκπομπές ρύπων και
θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών. Επιπρό-
σθετα, μέσω των πιλοτικών έργων που θα διεκπεραι-
ωθούν κατά τη διάρκεια του "EMPOWER", θα εφαρ-
μοστούν σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας όλα
τα λογισμικά εργαλεία και οι καινοτόμες τεχνολογίες
που θα αναπτυχθούν.

Το έργο INTEGRATED/0916/0035 συγχρηματοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύ-
ματος Έρευνας και Καινοτομίας με 1.000.000€ και έχει
διάρκεια 3 χρόνια. 

Εκτός του Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας «ΚΟΙΟΣ»
του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο έργο συμμετέχουν
ενεργά η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ο Διαχειριστής
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας Κύπρου, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου
και Βιομηχανίας, η Deloitte, το Ενεργειακό Γραφείο
Κυπρίων Πολιτών, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιο-
μηχάνων, η T.P. Aeolian Dynamics και η Phoebe Re-
search and Innovation.
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Η ανασκαφική περίοδος 2018 στο ναυάγιο Μαζωτού

Τον Οκτώβριο του 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η
έβδομη φάση της υποβρύχιας ανασκαφής στο ναυάγιο
Μαζωτού. Πρόκειται για πλοίο που ναυάγησε σε βάθος
45 μέτρων ανοιχτά των νότιων ακτών της Κύπρου στο
πρώτο μισό του 4ου αιώνα (399-350 π.Χ.). Μετέφερε
κρασί από τη Χίο, σε πήλινους αμφορείς, κατεξοχήν
αρχαίο αγγείο συσκευασίας και μεταφοράς οργανικών
προϊόντων, κυρίως τροφίμων, δια θαλάσσης. Η ανα-
σκαφή ξεκίνησε το 2010 και έχει οδηγήσει στον προσ-
διορισμό της χωρητικότητας του πλοίου σε περίπου
800 αμφορείς και του μήκους του στα 20 μέτρα. 

Στόχος της έρευνας του 2018 ήταν η ολοκλήρωση
της ανασκαφής στην πλώρη του αρχαίου σκάφους,
όπου είχαν αποκαλυφθεί στοιχεία του ξύλινου σκα-
ριού κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ανασκα-
φικών σταδίων. Ανελκύσθηκαν συνολικά εβδομήντα
πλήρως ή μερικώς σωζόμενοι αμφορείς, οι οποίοι
ανεβάζουν στους 99 τον αριθμό των αμφορέων που
ήταν στοιβαγμένοι κάτω από το πρωραίο κατάστρω-
μα. Οι περισσότεροι από αυτούς περιείχαν κρασί,
αλλά τουλάχιστον ένας ήταν γεμάτος ελιές, ίσως για
κατανάλωση από το πλήρωμα. 

Πιθανότατα, εξαιτίας του ναυαγίου και των διαδι-
κασιών διαμόρφωσης θέσης που ακολούθησαν, το
ξύλινο σκαρί βρέθηκε σε κακή κατάσταση, κάτω από
το φορτίο. Δύο μέρες πριν την ολοκλήρωση της ανα-
σκαφής αποκαλύφθηκε ένα πολύ καλύτερα διατη-
ρημένο τμήμα του σκάφους. Δυστυχώς, δεν υπήρχε
χρόνος να προχωρήσει η ανασκαφή του. Ωστόσο,
ένα πολύ σημαντικό στοιχείο έχει έρθει ήδη στο φως
και αποτελεί πολύ αισιόδοξη ένδειξη για τα αποτε-
λέσματα της έρευνας του ναυαγίου σε μία επόμενη
φάση, κυρίως ως προς τις πληροφορίες που αντλούμε
για τη ναυπηγική τεχνολογία του πλοίου: για τη σύν-
δεση της πρώτης σανίδας του πετσώματος με την κα-
ρίνα και το ποδόστημα είχαν χρησιμοποιηθεί δύο τε-
χνικές, η ραφτή τεχνική και η τεχνική της εντόρμωσης. 

Οι τεχνικές αυτές έχουν συνδεθεί με τις παραδόσεις
δύο κατεξοχήν ναυτικών λαών της Μεσογείου: η ραφτή
τεχνική με τους  Έλληνες και η τεχνική της εντόρμωσης
με τους Φοίνικες. Το γεγονός ότι οι δύο αυτές πρακτικές
εφαρμόστηκαν στο ίδιο πλοίο επιβεβαιώνει την υπό-
θεση ότι κατά τη διάρκειά της Κλασικής περιόδου πραγ-
ματοποιήθηκε ένα σημαντικότατο βήμα στην εξέλιξη
της ναυπηγικής στην ανατολική Μεσόγειο. Η κατα-
σκευή με τόρμους και εντορμίες (τεχνική της εντόρ-
μωσης) επικράτησε σταδιακά, οπότε οι επιδέσεις (ρα-

φτή τεχνική) χρησιμοποιούνταν όλο και λιγότερο. Η
εξέλιξη αυτή είχε μέχρι στιγμής επισημανθεί σε δύο
μόνο ναυάγια: το Ma’ agan Michael στο Ισραήλ (τέλος
του 5ου αιώνα π.Χ.) και το ναυάγιο της Κυρήνειας (αρχές
3ου αιώνα π.Χ.). Το ναυάγιο του Μαζωτού, μεταξύ των
δύο παραπάνω, χρονολογείται στις αρχές του 4ου αι-
ώνα π.Χ. και συμπληρώνει ένα σημαντικό κενό στην
ιστορία της ναυπηγικής τεχνολογίας στην αρχαιότητα.

Η έρευνα στο ναυάγιο Μαζωτού θα συνεχιστεί και
το 2019 από το Εργαστήριο Εναλίων Αρχαιολογικών
Ερευνών (EΡENAE), της Ερευνητικής Μονάδας Αρ-
χαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανε-
πιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Αρ-
χαιοτήτων υπό τη διεύθυνση της Αναπληρώτριας κα-
θηγήτριας Στέλλας Δεμέστιχα. Η ερευνητική ομάδα
αποτελείτο από 43 μέλη, αρχαιολόγους, δύτες και
φοιτητές αρχαιολογίας. Οι περισσότεροι ήταν εθε-
λοντές από την Κύπρο και οκτώ διαφορετικές χώρες
του εξωτερικού: Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία,
Ιταλία, Σλοβενία, Πολωνία, Γερμανία και ΗΠΑ. 

Χορηγοί της ανασκαφής ήταν το Ίδρυμα Honor
Frost, η CYTAVISION, το ίδρυμα ΘΕΤΙΣ και το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου. 

Χιώτικοι αμφορείς στοιβαγμένοι στο αμπάρι του αρχαίου
πλοίου, όπως βρέθηκαν στο ναυάγιο Μαζωτού.

Φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας κατά την
επίσκεψή τους στην ανασκαφή Ναυαγίου Μαζωτού 

(Οκτώβριος 2018). 
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Νέα σελίδα στη ναυτική ιστορία της Κύπρου γράφει
το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ανακάλυψη αρχαίου ναυαγίου από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε χρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ανάμεσα στις 27 χώρες WIDENING

Αρχαιολόγοι, φοιτητές και εθελοντές του  Εργαστηρίου
Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (EPENAE) της Ερευ-
νητικής Μονάδας Αρχαιολογίας (Τμήμα Ιστορίας Αρ-
χαιολογίας) του Πανεπιστημίου Κύπρου στον Πρωταρά
εργάζονται για την τεκμηρίωση ενός άγνωστου μέχρι
τώρα ναυαγίου της ρωμαϊκής περιόδου. Η έρευνα πραγ-
ματοποιείται υπό τη διεύθυνση της Αναπληρώτριας
Καθηγήτριας Ενάλιας Αρχαιολογίας,  κας Στέλλας Δε-
μέστιχα, σε συνεργασία με τον Δρα. Δημήτρη Σκαρλάτο,
Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχα-
νικών και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανε-
πιστημίου Κύπρου, και την κα Ελένη Λοϊζίδου, συντη-
ρήτρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων. 

Η αρχαιολογική σημασία του ναυαγίου είναι μεγάλη,
αφού πρόκειται για το πρώτο ρωμαϊκό ναυάγιο σε καλή
κατάσταση που εντοπίζεται στην Κύπρο και τα αποτε-
λέσματα της έρευνας αναμένεται να δώσουν πολύτιμες
πληροφορίες για το δίκτυο των εμπορικών σχέσεων
του νησιού με την υπόλοιπη ανατολική Μεσόγειο. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ιδιαίτερα περήφανο,
καθώς η ανακάλυψη έγινε αφενός στο πλαίσιο ενός προ-
γράμματος τακτικής επιθεώρησης ναυαγίου οθωμανικής
περιόδου που ερευνά το Εργαστήριο Εναλίων Αρχαι-
ολογικών Ερευνών-ΕΡΕΝΑΕ από το 2014, και αφετέρου
από δύο εθελοντές δύτες, τους κ. Σπύρο Σπύρου και κ.

Ανδρέα Κρητιώτη, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από την
ομάδα του ΕΡΕΝΑΕ. Η αξία, λοιπόν, της ανακάλυψης ξε-
περνά το αρχαιολογικό ενδιαφέρον και καταδεικνύει
την ενεργή σχέση του Πανεπιστημίου Κύπρου με την
κοινωνία, η οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση ενεργών
πολιτών, οι οποίοι στη συγκεκριμένη περίπτωση απέ-
δειξαν έμπρακτα την αγάπη τους για την πολιτιστική
κληρονομιά του τόπου. «Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά
μας στους κυρίους Σπύρου και Κρητιώτη και τις θερμές
μας ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές και υποστη-
ρικτές της έρευνας, η οποία οργανώθηκε σε πολύ σύν-
τομο χρονικό διάστημα χάρη στη γενναιοδωρία και τη
συνεργασία διαφορετικών φορέων και προσώπων», δή-
λωσε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, κα Στέλλα Δεμέστιχα. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής
Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι ο εντοπισμός του
ναυαγίου στον Πρωταρά με τη συμβολή του Εργα-
στηρίου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών της Ερευ-
νητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κύπρου αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την αξία
της συνεργασίας των επιστημών και του έργου που
επιτελείται από τους ιστορικούς, αρχαιολόγους και
ερευνητές του Πανεπιστημίου μας. «Είμαστε πολύ πε-
ρήφανοι για την ομάδα της Αναπληρώτριας Καθηγή-
τριας Στέλλας Δεμέστιχα», τόνισε ο Πρύτανης.

Πολύ υψηλή επίδοση στην απορρόφηση κονδυλίων για δραστηριότητες
έρευνας και καινοτομίας σημείωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφού βρέθηκε
στην 1η θέση κατάταξης προς εξασφάλιση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης
από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία
«Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) ανάμεσα σε όλους τους οργανισμούς
από τις 27 χώρες που μετέχουν στην κατηγορία WIDENING. 
Οι χώρες WIDENING είναι χώρες που θεωρούνται αναπτυσσόμενες σε θέματα
έρευνας και καινοτομίας και περιλαμβάνουν 15 κράτη μέλη της Ε.Ε. (13 κράτη
μέλη που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. μετά το 2004 μαζί με την Πορτογαλία και το
Λουξεμβούργο) και 12 συνδεδεμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της
Τουρκίας και της Ουκρανίας. Σημειώνεται ότι μόνο οι δύο αυτές χώρες έχουν
συνολικό πληθυσμό άνω των 120 εκατ. κατοίκων. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στην 1η θέση σε εξασφάλιση χρη-
ματοδότησης ανάμεσα σε όλους τους οργανισμούς που προέρχονται από τις 27
χώρες WIDENING με 94 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα και έχει λάβει  από
την 1η Ιανουαρίου 2014 (ημερομηνία έναρξης του προγράμματος «Ορίζοντας
2020») μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2019 συνολική χρηματοδότηση ύψους €41,8 εκα-
τομμυρίων. Στη 2η θέση ακολουθεί το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου με

€39,9 εκατ. και στην 3η θέση το Ινστιτούτο Jozef Stephan της Σλοβενίας με €38,4
εκατ. Από την Κύπρο ακολουθούν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην
33η θέση με 43 έργα και χρηματοδότηση €14,1 εκατ. και το Ινστιτούτο Κύπρου
στην 40η θέση με 29 έργα και χρηματοδότηση €12,4 εκατ.

Συνολικά, το Πανεπιστήμιο κατατάσσεται 170ο σε εξασφάλιση χρημα-
τοδότησης ανάμεσα σε περισσότερους από 30.000 οργανισμούς που συμ-
μετέχουν στο Πρόγραμμα , μία πολύ τιμητική διάκριση, καθώς το Πανεπι-
στήμιο ξεπερνά σε απόδοση διάσημα και μεγαλύτερα σε μέγεθος και προ-
ϋπολογισμό πανεπιστήμια της Ευρώπης. 

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουν συμπεριλάβει 8 έργα που
εξασφάλισε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως το έργο Teaming
με το ακρώνυμο BIOBANK, συνολικού προϋπολογισμού άνω των €12 εκατ.,
τα οποία αναμένεται να αυξήσουν τη συνολική χρηματοδότηση του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» σε €53 εκατ.
Στην επόμενη ενημέρωση των στοιχείων το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναμένεται
να ανέβει ακόμα περισσότερο στη γενική κατάταξη λαμβάνοντας θέση
μεταξύ των 130-140 οργανισμών με την υψηλότερη χρηματοδότηση από
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».



Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ημερίδα του Κέντρου Γλωσσών
για διδασκαλία Αγγλικών "ELT for a Day: Current Trends 2019"
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η τρίτη Ημερίδα Επαγγελ-
ματικής Ανάπτυξης στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσ-
σας με τίτλο: "ELT for a Day: Current Trends 2019", που
διοργάνωσε ο Αγγλικός Τομέας του Κέντρου Γλωσσών
του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 15 Ιουνίου 2019. Την
ημερίδα παρακολούθησε μεγάλος αριθμός συμμετε-
χόντων. Συγκεκριμένα, σε αυτή συμμετείχαν καθηγητές
αγγλικής γλώσσας από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης, ακαδημαϊκοί, καθώς και φοιτητές αγγλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας. 

Διακεκριμένοι επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί στη
διδασκαλία γλωσσών από όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης παρουσίασαν τις τελευταίες εξελίξεις, νέες ιδέες
και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στον τομέα της
διδασκαλίας της Αγγλικής. Το πρόγραμμα της ημερίδας
περιλάμβανε κεντρική ανακοίνωση και παράλληλες
παρουσιάσεις από δέκα διακεκριμένους ομιλητές/ομι-

λήτριες. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνο-
μιλήσουν και να ανταλλάξουν ιδέες κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης και να ανανεώσουν τις γνώσεις τους
στη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών.  

Την εκδήλωση προλόγισε εκ μέρους του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου ο Καθηγητής Αντώνης Μπαλασόπουλος,
Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών,
ο οποίος χαιρέτησε την προσπάθεια και τόνισε τη ση-
μασία της επαγγελματικής ανάπτυξης και συνεχούς
επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας,
καθώς και τη σημαντική συνεισφορά του Κέντρου
Γλωσσών στη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών.

Η οργανωτική επιτροπή της εκδήλωσης αποτελείτο
από τις: Μαριάννα Κυπριανού, Ελένη Νικηφόρου, Αγ-
γέλα Κλεάνθους και τον Ανδρέα Αθανασιάδη εκ μέρους
του Αγγλικού Τομέα του Κέντρου Γλωσσών. Υποστη-
ρικτής της εκδήλωσης ήταν το Unique Copy Center.

Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του Εργαστηρίου Πτητικών Οργανικών
Ενώσεων (Volatolomics Research Laboratory, VRL), στο πλαίσιο του
7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management,
το οποίο διεξήχθη στο Ηράκλειο (26-29 Ιουνίου 2019), η ανακοίνωση
με τίτλο “Use of different sampling inlets for the analysis of VOCs from
solid waste samples by GC-MS”, με συγγραφείς τους: Γ. Παπανικολάου
(τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος Χημείας), Δρ. Μ. Στυλιανού (Με-
ταδιδακτορικό Συνεργάτη) και τον Δρ. Α. Αγαπίου (Επίκουρο Καθηγητή
Τμήματος Χημείας) βραβεύτηκε με το “First Poster Award”. Στο Συνέδριο
συμμετείχαν περισσότεροι από 650 ερευνητές παγκοσμίως  και πραγ-
ματοποιήθηκαν περισσότερες από 200 ανακοινώσεις.

Η σχετική έρευνα εστιάζει στην εξέταση τριών διαφορετικών συ-
στημάτων εισαγωγής (χρωματογραφικής σύριγγας αερίων, αυτομα-
τοποιημένης βαλβίδας εισαγωγής αερίων και συστήματος μικρο-εκ-
χύλισης στερεάς φάσης) στο συζευγμένο σύστημα Αέριου Χρωματο-
γράφου-Φασματόμετρου Μάζας (GC-MS), προκειμένου το  σύστημα
να μπορέσει να αναλύει και να ταυτοποιεί αξιόπιστα τις πτητικές οργανικές

ενώσεις (Volatile Organic Compounds, VOCs) που εκπέμπονται από διά-
φορα στερεά υποστρώματα. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη μελέτη,
εκπονήθηκε στο πλαίσιο Διπλωματικής Εργασίας στο Εργαστήριο Πτη-
τικών Οργανικών Ενώσεων, υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή
Α. Αγαπίου. 

Ο  μεταδιδακτορικός συνεργάτης,  Δρ. Μ. Στυλιανού
και ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημείας  Α. Αγαπίου 

με το "First Poster Award". 
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Βραβείο "First Poster Award" για την ανακοίνωση με τίτλο:
"Use of different sampling inlets for the analysis of VOCs from
solid waste samples by GC-MS"



Γαλλοφωνία 2019 στο Kέντρο Γλωσσών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου
Η 20ή Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το 1998 ως Διεθνής
Ημέρα Γαλλοφωνίας και γιορτάζεται σε όλον τον κόσμο
με διάφορες εκδηλώσεις. Το φετινό σύνθημα του μήνα
Γαλλοφωνίας 2019, "En français, s’il vous plaît" («Στα
γαλλικά, παρακαλώ»), καλεί όλους τους γαλλόφωνους,
τους γαλλόφιλους και όλους όσοι μαθαίνουν γαλλικά
να έρθουν πιο κοντά μεταξύ τους, συνομιλώντας στη
γλώσσα του Μολιέρου.

Ο Τομέας Γαλλικής Γλώσσας του Κέντρου Γλωσσών
του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε εκδήλωση στο
πλαίσιο των εορτασμών αυτών. Μεγάλος αριθμός φοι-
τητών του Πανεπιστημίου, που παρακολουθούν μαθή-
ματα γαλλικών σε τέσσερα επίπεδα κατά το τρέχον εξά-
μηνο, έλαβαν μέρος στη βραδιά. Οι φοιτητές παρακο-
λούθησαν εφτά γαλλόφωνες ταινίες μικρού μήκους και
απάντησαν σε ερωτηματολόγιο (quiz) που αφορούσε το
περιεχόμενό τους. Οι ταινίες προέρχονταν από διάφορες
γαλλόφωνες χώρες, όπως Γαλλία, Ελβετία, Καναδά, Λίβανο
και Μπουρκίνα Φάσο, γύρω από θέματα, όπως η κατα-
πίεση των γυναικών, οι σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυ-
ναικών, ο γάμος, ο εγωισμός, η κακή χρήση του διαδικτύου
και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η διαχείριση και
εξοικονόμηση του νερού κτλ. Στη συνέχεια, προσφέρθηκε
κοκτέιλ με γαλλικά προϊόντα. Το κοκτέιλ συνόδευε γαλλική
μουσική. Πέντε τυχεροί που έλαβαν μέρος στην εκδή-
λωση κέρδισαν πλούσια δώρα, τα οποία ευγενικά παρα-
χώρησαν ειδικά για τη βραδιά οι χορηγοί της εκδήλωσης,
το Γαλλικό Ινστιτούτο (μαθήματα γαλλικών αξίας 620€
στον πρώτο τυχερό), το γαλλικό βιβλιοπωλείο La Boîte à
Lire, η πρεσβεία της Ελβετίας και το προξενείο του Καναδά
(βιβλία, ταξιδιωτικοί οδηγοί, κόμικς, DVD και διάφορα
άλλα αναμνηστικά δώρα). 

Γιατί η γαλλική γλώσσα;
Η γαλλική γλώσσα συνδέει σήμερα πολλά εκατομμύρια
ανθρώπους σε 106 χώρες και εδάφη και στις πέντε ηπεί-
ρους. Επομένως, η εκμάθησή της είναι αναμφισβήτητα
απαραίτητη και κρίνεται αναγκαία, αφού είναι η μόνη
γλώσσα, μαζί με την αγγλική, που διδάσκεται σε όλες
τις χώρες του πλανήτη. Είναι πρώτη ή δεύτερη γλώσσα
εργασίας στους περισσότερους ευρωπαϊκούς ή/και
διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το

Συμβούλιο της Ευρώπης, το ΝΑΤΟ, ο ΟΗΕ, οι Γιατροί
χωρίς σύνορα, η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, η
Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), το Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρα-
σβούργου, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης,  ενώ τα
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν την
έδρα τους σε γαλλόφωνες πόλεις (Στρασβούργο, Βρυ-
ξέλλες και Λουξεμβούργο). Επίσης, πολλοί παγκόσμιοι
οργανισμοί έχουν την έδρα τους στη Γαλλία (UNESCO
στο Παρίσι), στο Βέλγιο (ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες) και στη
γαλλόφωνη Ελβετία (Ερυθρός Σταυρός, CERN- Ευρω-
παϊκό συμβούλιο πυρηνικής έρευνας, Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Εμπορίου, η ευρωπαϊκή έδρα του ΟΗΕ στη
Γενεύη και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή στη Λωζάνη). 

Η γαλλική είναι η πρώτη εκτός της αγγλικής επιλογή
για σπουδές, προσφέροντας υψηλού επιπέδου τριτο-
βάθμια εκπαίδευση σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο,
η Ελβετία και ο Καναδάς. Είναι επίσης, η τρίτη γλώσσα
στις επιχειρήσεις και η τέταρτη γλώσσα στο διαδίκτυο.
Αν και σήμερα η γαλλική είναι η πέμπτη γλώσσα με
τους περισσότερους ομιλητές στον κόσμο (270-300
εκατομμύρια), αναμένεται ότι μέχρι το 2070 θα ξεπε-
ράσει τα 700 εκατομμύρια ομιλητές. 

Η γαλλική γλώσσα στην Κύπρο και στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου
Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συνδεδεμένο μέλος του
Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας από το 2006, με δέ-
σμευσή της την προώθηση της γαλλικής γλώσσας, τόσο
στην εκπαίδευση, όσο και στην κυπριακή κοινωνία γενι-
κότερα. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος της
Ένωσης Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων (Agence Universi-
taire de la Francophonie) από το 2010 και προσφέρει μα-
θήματα γαλλικής γλώσσας, είτε μέσα από τα προγράμματα
του τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών σπουδών, είτε
από το Κέντρο Γλωσσών. Ο τομέας γαλλικής γλώσσας του
Κέντρου Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου στελεχώ-
νεταιι από τέσσερεις υψηλά καταρτισμένους διδάσκοντες
με πολύχρονη πείρα στην διδασκαλία της γλώσσας, αλλά
και στον σχεδιασμό μαθημάτων γενικής και εξειδικευμένης
διδασκαλίας και προσφέρει τέσσερα επίπεδα γενικής δι-
δασκαλίας της γαλλικής γλώσσας και ένα εξειδικευμένο
μάθημα. Όλα τα μαθήματα είναι εναρμονισμένα με το
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα (ΚΕ-
ΠΑ). Περισσότεροι από 600 φοιτητές από όλα τα τμήματα
του Πανεπιστημίου παρακολουθούν τα μαθήματα που
προσφέρει το Κέντρο Γλωσσών κάθε ακαδημαϊκό έτος.

Οι διδάσκοντες του τομέα γαλλικής γλώσσας είναι
οι: Ηλίας Αργυρού, Χριστίνα Μάτση, Χριστίνα Χαρα-
λαμπίδου και Françoise Jammet.
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Ελληνική Συλλαβική Επιγραφή 
Σημαντική ανακάλυψη στην Ακρόπολη της Αρχαίας Πάφου  από την αποστολή 
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι δράσεις του προγράμματος διερεύνησης του αστι-
κού τοπίου της Παλαίπαφου, που υλοποιείται από το
2006 υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Μαρία Ιακώ-
βου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, έφεραν
στο φως νέα και άγνωστα μνημεία και επέτρεψαν να
αναγνωρισθεί το οροπέδιο Χατζηαπτουλλάς ως διοι-
κητικό-οικονομικό κέντρο, δηλαδή ως η ακρόπολη
της βασιλικής δυναστείας της Πάφου στην Κυπρο-Κλα-
σική περίοδο (5ος – 4ος αιώνας π.Χ.). 

Στη θέση Χατζηαπτουλλάς, η οποία βρίσκεται ένα χι-
λιόμετρο ανατολικά του ιερού της Αφροδίτης στα Κού-
κλια Παλαίπαφου, ανασκάπτεται εδώ και 10 χρόνια
μνημειακό σύμπλεγμα διαχείρισης, παραγωγής και
αποθήκευσης προϊόντων σε εξειδικευμένες μονάδες.
Το σύμπλεγμα αναπτύσσεται σε όλο το μήκος της βό-
ρειας πλευράς του οροπεδίου. Η αποστολή του Πανε-
πιστημίου Κύπρου έχει ανασκάψει έκταση 930 τετρα-
γωνικών μέτρων, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το
30% του συνόλου του μνημείου. Μέχρι στιγμής, έχουν
αναγνωρισθεί 8 μονάδες διαφορετικών χρήσεων (π.χ.
ελαιοπαραγωγής, αποθήκευσης αμφορέων οίνου) κα-
θώς και διάδρομοι επικοινωνίας.  

Το 2019 ολοκληρώθηκε η ανασκαφή της Μονάδας
2, στην οποία είχαν βρεθεί σωροί κογχυλιών πορφύ-
ρας τοποθετημένοι σε δάπεδο από μεγάλες πλίνθους.
Τα κογχύλια, από τoν αδένα των οποίων παράγεται
η εξαιρετικά πολύτιμη χρωστική ουσία της πορφύρας,
είχαν αποθηκευτεί στη Μονάδα 2 για δευτερογενή
επεξεργασία. Το συνολικό τους βάρος ανέρχεται στα
430 κιλά. Αν και η παραγωγή της πορφύρας μαρτυ-
ρείται από την Εποχή του Χαλκού, τα στάδια της βιο-
μηχανικής της παραγωγής δεν έχουν τύχει επαρκούς
τεκμηρίωσης.  Για αυτό και το Ίδρυμα Λεβέντη θα

είναι ο κύριος χορηγός διεθνούς συνάντησης, που
οργανώνει η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας και
το Τhe Institute for Aegean Prehistory Study Center
for East Crete (1-2 Νοεμβρίου 2019) με τίτλο: The ma-
teriality of purple dye production and use in Cyprus and
the Aegean from Prehistory to the Late Roman period.

Στον διάδρομο που οδηγεί στις Μονάδες 1-2 και 5-
6 εντοπίστηκε το μέχρι σήμερα πολυτιμότερο εύρημα
της ανασκαφής στον Χατζηαπτουλλά. Πρόκειται για
ένα μικρό και, κατά τα άλλα, ασήμαντο όστρακο, το
οποίο φέρει αποσπασματική επιγραφή. Γραμμένη στο
ελληνικό συλλαβάριο της Κύπρου με μελανή χρωστική
ουσία, η επιγραφή αποτελεί κατάλογο με ποσότητες
προϊόντων, και επιβεβαιώνει την τήρηση οικονομικών
λογαριασμών. Μέχρι σήμερα, αυτή η πρακτική είχε βε-
βαιωθεί μόνο στην περίπτωση του ανακτόρου του Ιδα-
λίου. Το όστρακο της Παλαίπαφου θα επαναπροσδιο-
ρίσει πολλά ιστορικά δεδομένα που αφορούν στο δια-
χειριστικό σύστημα και την πολιτική οικονομία των
πολιτειών της Αρχαίας Κύπρου. 

Παλαίπαφος, μνημεία ανατολικά του ιερού της Αφροδίτης

Χατζηαπτουλλάς. Κάτοψη Μονάδων 1-8 (2019)

Το όστρακο 
με την ελληνική 

συλλαβική επιγραφή

8



Βραβεύσεις και Διακρίσεις φοιτητών 
στο Ψηφιακό Πρωτάθλημα 2019

Τη Δευτέρα, 1η Ιουλίου 2019, πραγ-
ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η
τελετή απονομής των βραβείων του
Ψηφιακού Πρωταθλήματος 2019. Το
Ψηφιακό Πρωτάθλημα διοργανώ-
θηκε για έκτη συνεχή χρονιά από τον
Ψηφιακό Πρωταθλητή της Κύπρου,
το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, το Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας και το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας. Το Κέντρο Επιχειρημα-
τικότητας(ΚΕΠ) του Πανεπιστημίου
Κύπρου συμμετέχει τα τελευταία 5
χρόνια στην οργανωτική επιτροπή
και στην επιτροπή αξιολόγησης του
Ψηφιακού Πρωταθλήματος, η οποία
αποτελείται από εκπροσώπους της
ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής
κοινότητας.

Φέτος, στην κατηγορία Κ2-Φοι-
τητική Επιχειρηματικότητα, το Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου είχε 7 συμμετο-
χές, από τις οποίες οι 3 διακρίθηκαν
και κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις.
Συγκεκριμένα, το πρώτο βραβείο
κέρδισε το  ‘Unibook’ των φοιτητών
Πληροφορικής Ραφαήλ Αντρέου,
Γιώργου Λογγίνου και Χρυσοβαλάν-
τη Χριστοδούλου. Το δεύτερο βρα-
βείο δόθηκε στην ομάδα  ‘Shelvino’
της Κάτιας Κυριακούδη από το Τμή-
μα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών, της Ειρήνης Άππιου και του Λοΐ-
ζου Προδρόμου από το Τμήμα Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας
Διοίκησης, της Στυλιάνας Παγδατή
από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής και του
Γιάννη Μαύρου από το  Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών. To τρίτο βραβείο
μοιράστηκαν λόγω ισοβαθμίας 2
ομάδες, το  ‘DeliverIt’  του Πανεπιστη-
μίου Frederick και το‘ Communeedy’
της Ελενίτσας Ονησιφόρου, της Αγ-
γελικής Λοΐζου, του Χαράλαμπου
Χριστοδούλου, της Φωτεινής Ρωτσί-
δου, της Ευτυχίας Νεάρχου και της
Άννας Χατζηπέτρου από το Τμήμα

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημό-
σιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Τέλος, η ομάδα ‘Shelvino’
βραβεύτηκε ως Επιχείρηση με Διε-
θνή Προσανατολισμό.

Οι περισσότεροι από τους συμ-
μετέχοντες είναι φοιτητές που πα-
ρακολούθησαν τα μαθήματα Επι-
χειρηματικότητας που δίνονται από
το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και
μαθήματα επιλογής του ΚΕΠ. Επί-

σης, 6 από τα 7 έργα-προτάσεις δια-
γωνίστηκαν και διακρίθηκαν στον
διαγωνισμό φοιτητικής επιχειρη-
ματικότητας και καινοτομίας SINN
(Student Innovators Competition)
που διοργανώνεται κάθε χρόνο από
το Κέντρο Επιχειρηματικότητας
(ΚΕΠ) σε συνεργασία με το Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημό-
σιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Η Κάτια Κυριακούδη της
‘Shelvino’ από το Τμήμα Γαλλικών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών είναι και
η πρώτη κάτοχος του  Πιστοποιητι-
κού στην Επιχειρηματικότητα που
παρέχει στους αποφοίτους του το
ΚΕΠ.  Ένα ευέλικτο πρόγραμμα,
προσαρμοσμένο στα προσωπικά
ενδιαφέροντα των φοιτητών, που
προσφέρει την πείρα και τη γνώση
για την ενίσχυση της επιχειρηματι-
κής τους δράσης, αλλά και την εί-
σοδο τους στον επιχειρηματικό κό-
σμο.   

Οι συντελεστές του διαγωνισμού
σημείωσαν ότι το επίπεδο των συμ-
μετοχών στην κατηγορία της φοι-
τητικής επιχειρηματικότητας φέτος
ήταν αρκετά υψηλό. Τα αποτελέ-
σματα και η συμμετοχή στον Ψη-
φιακό Πρωταθλητή αποδεικνύουν
έμπρακτα τη ροπή των φοιτητών
προς τα μαθήματα και τις δραστη-
ριότητες που προσφέρουν σύγχρο-
νες δεξιότητες, γνώσεις, εργαλεία
και εμπειρίες σχετικές με την επιχει-
ρηματικότητα και την καινοτομία,
αλλά συνάμα καταδεικνύουν τις
εξαιρετικές δυνατότητες και το επί-
πεδο των φοιτητών του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι φέτος το
Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει
με 8 φοιτητές στην Ευρωπαϊκή Ακα-
δημία Καινοτομίας στη Λισαβόνα
(European Innovation Academy) μέ-
σω των υποτροφιών που κέρδισαν
στον διαγωνισμό SINN(4) και το Ψη-
φιακό Πρωτάθλημα (1).
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Niyazi Kizilyurek: Ισορροπώντας μεταξύ ακαδημαϊκής 
καριέρας και πολιτικής

1. Ο ίδιος θεωρείτε τον εαυτό σας
ακτιβιστή. Ποιοι είναι οι κυριό-
τεροι στόχοι στους οποίους
προσβλέπετε από το νέο σας
βήμα και πώς καταφέρνει να
ισορροπήσει κανείς μεταξύ
ακαδημαϊκής καριέρας και πο-
λιτικής;

Σε όλη μου την πορεία η σχέση ακα-
δημαϊκού και ακτιβιστή ήταν αλλη-
λένδετη. Μετά την απόφαση της
υποψηφιότητας και την εκλογή μου
αυτή η σχέση περνάει σε ένα άλλο
επίπεδο. Δεν θέλω, ούτε μπορώ να
απεμπολήσω την ιδιότητα του ακα-
δημαϊκού. Είναι, ωστόσο, η στιγμή
να επιχειρήσω να υλοποιήσω ένα
μέρος όλων αυτών που πιστεύω, όλα
αυτά που έγραψα στα βιβλία μου και
δίδαξα στους φοιτητές μου. Άρα,
από αυτή την άποψη, ο ακτιβισμός
συνεχίζεται και στο Ευρωκοινοβού-
λιο. Ο στόχος Ελληνοκύπριοι και
Τουρκοκύπριοι να πάρουν τη μοίρα
τους στα χέρια τους μέσα από συ-
νεργασίες στους τομείς του πολιτι-
σμού, της εκπαίδευσης, την προ-
άσπιση του περιβάλλοντος, αποτε-
λούν άμεσους στόχους και προτε-

ραιότητές μου. Η πολιτική, λοιπόν,
της συμφιλίωσης των δύο κοινοτή-
των παραμένει απώτερος σκοπός.

2 . Αν και υπάρχει σχετική απόφα-
ση της Συγκλήτου για άδεια
άνευ αποδοχών από τα ακαδη-
μαϊκά σας καθήκοντα για όσο
διάστημα θα είστε Ευρωβου-
λευτής, τουλάχιστον δύο νομι-
κές γνωματεύσεις αναφέρονται
στην αρχή του ασυμβίβαστου.
Πώς το σχολιάζετε;

Ουδέν σχόλιο... Απλώς θα σημει-
ώσω ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι ευ-
ρωβουλευτές-ακαδημαϊκοί με
άδεια άνευ αποδοχών και τα πανε-
πιστήμια τους είναι περήφανα που
οι καθηγητές τους έχουν εκλεγεί
στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Σύγκλη-
τος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος, εξάλλου, δεν αγνόησε,
όπως αφήνεται να εννοηθεί, νομι-
κές γνωματεύσεις, αλλά αντίθετα
το Σώμα εφάρμοσε τις σχετικές
προβλέψεις που ίσχυσαν και σε δυο
προηγούμενες παρόμοιες περιπτώ-
σεις, όπου παραχωρήθηκε άδεια
σε ακαδημαϊκά μέλη που διορίστη-

καν ως Πρέσβεις της Κύπρου στην
Ελλάδα. Τέλος, ο Πρύτανης του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής
Τάσος Χριστοφίδης, δεν ζήτησε
οποιαδήποτε γνωμάτευση, καθώς
δεν βλέπει ασυμβίβαστο στο όλο
ζήτημα. 

3.  Ανήκετε στη γενιά που έχει βιώ-
σει από πρώτο χέρι τα τραγικά
γεγονότα των διακοινοτικών τα-
ραχών, όπως και της τουρκικής
εισβολής του 1974. Πώς ει-
σπράττετε τη μετέπειτα πορεία
της κυπριακής κοινωνίας και
των εθνοτικών κοινοτήτων που
περιλαμβάνει, τόσο στον Νότο,
όσο και στον Βορρά;

Ο εθνικισμός έχει πολύ βαθιές ρίζες,
οι οποίες συντηρούνται ακόμη και
σήμερα και στις δύο κοινότητες. Δυ-
στυχώς, η θρησκεία, η παιδεία και
η πολιτική κουλτούρα στη χώρα μας
επιτρέπουν τη συντήρηση των εθνι-
κιστικών αντιλήψεων. Αυτό ίσως
αποτελεί και ένα από τα κύρια προ-
σκόμματα στην πορεία επίλυσης
του Κυπριακού. Οι δύο κοινότητες
χρειάζεται να ξεπεράσουν τον εθνι-
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Έπειτα από την εκλογή του με το
ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ στην Ευ-
ρωβουλή, ο Τουρκοκύπριος Κα-
θηγητής  του Τμήματος Τουρκι-
κών και Μεσανατολικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Niyazi Kizilyurek, συζητά ανοικτά
για το στοίχημα που οφείλει να
κερδίσει η Κυπριακή Δημοκρα-
τία, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
και για το οικοδόμημα της Ευρω-
παϊκής  Ένωσης.



κό τους εγωισμό, και να προβούν
σε μία παραγωγική συζήτηση για τη
μέχρι σήμερα δύσκολη πορεία μας,
αλλά και για το κοινό μέλλον. Γίνον-
ται σοβαρές και καλές προσπάθειες.
Δυστυχώς, όμως, έρχονται αντιμέ-
τωπες με συντηρητικές αντιδράσεις.
Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συ-
νεχίσουν και να ενταθούν. Το μέλλον
της Κύπρου περνά μέσα από την
επανένωση και την ειρηνική συνύ-
παρξη των Κυπρίων. 

4. Τί σημαίνει Ενωμένη Ευρώπη
για εσάς από φιλοσοφικής από-
ψεως και ποιά είναι ενδεχομέ-
νως η θέση της Κύπρου σε αυτή
την ώσμωση συγγενικών πολι-
τισμών που μετά την παγκό-
σμια οικονομική ύφεση μάλλον
δοκιμάζεται;  

Το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης
φιλοσοφικά και ιστορικά συνίστα-
ται στην υπέρβαση των εθνικών

εγωισμών σε μία προσπάθεια συ-
νεργασίας, φιλίας, αλληλεγγύης,
αλληλοκατανόησης. Η φιλοσοφική
αυτή θέση δεν αποσκοπεί σε τίπο-
τα άλλο παρά σε μία Ευρώπη της
Ειρήνης και της ελεύθερης διακί-
νησης ιδεών και ανθρώπων. Η
υπέρβαση των τόσων αιώνων έχ-
θρας μεταξύ των ευρωπαϊκών χω-
ρών μετατράπηκε σε συνεργασία.
Η ιδέα, λοιπόν, μίας επίσης ενωμέ-
νης Κύπρου δεν είναι τίποτα άλλο
από μία μικρογραφία του ευρωπαϊ-
κού εγχειρήματος. Η ειρηνική συ-
νύπαρξη σε μία πολυπολιτισμική
κοινωνία πέρα από εθνικούς εγωι-
σμούς.  

Έχετε δίκιο ότι με την παγκόσμια
οικονομική κρίση είδαμε τέτοιους
εθνικούς εγωισμούς να αναβιώ-
νουν, τον συντηρητισμό και την
ακροδεξιά να ανεβαίνει επικίνδυνα.
Επιπλέον, ούτε και τα παζάρια πίσω
από κλειστές πόρτες των μεγάλων

κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο
για τις θέσεις κλειδιά της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης  βοηθούν στη βελτίω-
ση αυτού του ευρωπαϊκού εγχειρή-
ματος. Ωστόσο, είναι σημαντικό να
συνεχιστεί το εγχείρημα της Ευρώ-
πης της ειρηνικής συνύπαρξης, της
ελευθερίας διακίνησης και της αλ-
ληλοεπίδρασης.

5.  Πώς είναι η ζωή στις Βρυξέλλες;
Σίγουρα οι πρώτες μέρες σε μία νέα
πόλη αναλώνονται στο να εγκατα-
σταθεί κάποιος εκεί. Από τις εμπει-
ρίες μου ως τώρα, ωστόσο, φαίνεται
ότι πρόκειται για μία πόλη ζωντανή,
πολυπολιτισμική και εύκολη στην
καθημερινότητά της.  Νομίζω, επί-
σης, ότι έχει κανείς πολλές γαστρο-
νομικές και πολιτιστικές επιλογές.
Τέλος, οι Βρυξέλλες λόγω της γεω-
γραφικής τους θέσης προσφέρουν
πολλές ευκολίες για ταξίδια παντού
στην Ευρώπη.  
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Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου 
στο έργο "TAMIT"

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος
στο έργο "ΤΑΜΙΤ", του Προγράμματος "RESTART
2016-2020", με στόχο την υλοποίηση ενός καινο-
τόμου συστήματος βασισμένου στο Δίκτυο των
Πραγμάτων (Internet of Things) για την έξυπνη δια-
χείριση νερού σε πραγματικό χρόνο και την ανί-
χνευση διαρροών, με έξυπνη διαχείριση προσωπι-
κών δεδομένων σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR
2016/679. 

Το νερό είναι ένας ζωτικός φυσικός πόρος για την
κοινωνία και την οικονομία μας, παίζοντας έτσι βα-
σικό ρόλο στην ευρωπαϊκή παραγωγικότητα και
ασφάλεια. Οι υπερβολικές διαρροές και η υπερβο-
λική κατανάλωση, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Κύ-
προς, όπου υπάρχει έλλειψη νερού και ξηρασία,
έχουν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των
πολιτών της ΕΕ και στην οικονομία. Συνεπώς, η ανάγ-
κη για ανάπτυξη και εισαγωγή προηγμένων καινο-
τόμων τεχνολογιών μέτρησης και έξυπνης διαχεί-
ρισης δεδομένων νερού είναι πιο επιτακτική από
ποτέ. Το πρόγραμμα TAMIT στοχεύει στη σημαντική
βελτίωση των σημερινών τεχνολογιών και στην ει-
σαγωγή  νέων, ώστε να αναπτυχθεί ένα νέο προϊόν,
ικανό να μεταμορφώσει με τα αποτελέσματά του
την αγορά έξυπνης διαχείρισης των υδάτων.

Ορισμένες από τις καινοτόμες τεχνολογίες που θα
συμπεριληφθούν στο προϊόν TAMIT είναι:
1) Μία νέα αυτόματη συσκευή μέτρησης νερού χαμηλής

ενεργειακής κατανάλωσης, χαμηλού κόστους, που
θα μπορεί να παρέχει ανάγνωση κατανάλωσης νερού
σε πραγματικό χρόνο 

2) Καινοτόμοι αλγόριθμοι επεξεργασίας σήματος εν-
σωματωμένοι στη συσκευή για την παροχή αξιόπι-
στων μετρήσεων νερού

3) Μία διαδικτυακή πλατφόρμα ικανή να αποθηκεύει
έναν τεράστιο αριθμό δεδομένων και να παρέχει ένα

περιβάλλον διαχείρισης και απεικόνισης παραμέτρων
διαχείρισης νερού 

4) Καινοτόμοι αλγόριθμοι για την ανάλυση και ευφυή
διαχείριση μεγάλων δεδομένων νερού

5) Καινοτόμοι αλγόριθμοι που βασίζονται στην τεχνητή
νοημοσύνη για τη διαχείριση ευπάθειας του απορ-
ρήτου των  δεδομένων

6) Αλγόριθμοι για την εύρωστη ανίχνευση διαρροής νε-
ρού και έγκαιρης προειδοποίησης

7) Πλατφόρμα και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που
επιτρέπει την εξατομικευμένη διαχείριση της κατα-
νάλωσης.
Συγκεκριμένα, το Ερευνητικό Εργαστήριο SEIT

του Τμήματος Πληροφορικής (Software Engineering
and Internet Technologies Laboratory) συμμετέχει
ως τεχνολογικός εταίρος στο ερευνητικό πρόγραμμα
ΤΑΜΙΤ. Το έργο περιλαμβάνει συνολικά τρεις εταί-
ρους από την Κύπρο, την ιδιωτική εταιρεία Signal-
Generix και την Υδατοπρομήθεια Λεμεσού. Η διάρ-
κεια του έργου είναι 24 μήνες. Το πρόγραμμα ξεκί-
νησε τον Φεβρουάριο του 2019, με συντονιστή την
κυπριακή εταιρεία SignalGenerix με συνολικό προ-
ϋπολογισμό €250,860, από τα οποία €65,700 αντι-
στοιχούν στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Επικεφαλής της ομάδας του Πανεπιστημίου
Κύπρου είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια Γεωργία Κα-
πιτσάκη. Το έργο διανύει την αρχική φάση εργασιών.
Το SEIT επικεντρώνεται στη σχεδίαση και ανάπτυξη
ενός πλαισίου τεχνολογιών για την προστασία της
ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων σε συμ-
μόρφωση με τους πυλώνες του Ευρωπαϊκού Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR. 

* Το πρόγραμμα "ΤΑΜΙΤ" χρηματοδοτείται από το Πρό-
γραμμα Restart 2016-2020 του Ιδρύματος Προώθησης
Έρευνας στο πλαίσιο της σύμβασης επιδότησης αριθ.
ENTERPRISES/0618/0027.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κυπριακή Δημοκρατία
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Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολο-
γίας και Κατασκευαστικής συν-
τονίζει το πρόγραμμα “Cancer-
NanoMED”
Στη διαδικασία ίδρυσης Κέντρου
Προκλινικής Αξιολόγησης και Βελ-
τιστοποίησης της Νανοθεραπείας
για τον Καρκίνο βρίσκεται το Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο να
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο
στην αξιολόγηση σκευασμάτων
νανοθεραπείας, καθώς και στην
ανάπτυξη καινοτόμων συστημά-
των μεταφοράς φαρμάκων μέσω
της χρήσης των νανοσωματιδίων.
Η νανοθεραπεία αποτελεί καινο-
τόμα αντικαρκινική θεραπεία, η
οποία στοχεύει στην αποτελεσμα-
τικότερη και στοχευμένη μεταφο-
ρά αντικαρκινικών ουσιών σε καρ-
κινικούς όγκους για βελτιστοποί-
ηση της θεραπείας και μείωση των
παρενεργειών στους υγιείς ιστούς. 

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολο-
γίας και Κατασκευαστικής του Πανε-
πιστημίου Κύπρου υπό τον Επίκουρο
Καθηγητή του Τμήματος,  Τριαντά-
φυλλο Στυλιανόπουλο, συντονίζει το
πρόγραμμα με το ακρώνυμο “Can-
cerNanoMED” (Center for Preclinical
Evaluation and Optimization of Can-
cer Nanomedicines) με συνολική χρη-
ματοδότηση ύψους 1.000.000€. Το
“CancerNanoMED” συγχρηματοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης και την Κυ-
πριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύ-
ματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).
Το Πρόγραμμα ανήκει στον Πυλώνα
Προτεραιότητας για Έξυπνη Ανάπτυ-
ξη και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα

«Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδο-
μής – Νέοι Επιστήμονες» (INFRA-
STRUCTURES/1216/0052) του πλαι-
σίου του Προγράμματος  “RESTART
2016-2020” για Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύ-
ματος Έρευνας και Καινοτομίας. 

Από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
συμμετέχει, επίσης, το Εργαστήριο
Πολυμερών της Αναπληρώτριας Κα-
θηγήτριας του Τμήματος Μηχανι-
κών Μηχανολογίας και Κατασκευα-
στικής, Θεοδώρας Κρασιάς-Χριστο-
φόρου. Στο Δίκτυο Συνεργαζόμε-
νων Φορέων για υλοποίηση του
“CancerNanoMED”  συμμετέχουν,
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου με την ερευνητική ομάδα του
Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτού, το
Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίου Κύπρου
μέσω του Αναπληρωτή Καθηγητή
Παναγιώτη Παπαγεωργή και η κυ-
πριακή βιοτεχνολογική εταιρεία
Theramir Ltd. Ερευνητικοί Φορείς
του εξωτερικού είναι το Γενικό Νο-
σοκομείο της Μασαχουσέτης, της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
του Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο
της Ουάσινγκτον στο Σιάτλ των ΗΠΑ. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται σε €995.812, από τoν

οποίο πόσο ύψους €821.900 αφό-
ρα το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το
Πρόγραμμα με συνολική διάρκεια
4 έτη ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του
2018. Η ισχυρή διεπιστημονική συ-
νεργασία μεταξύ των συμβαλλό-
μενων πανεπιστημίων, όπως και η
εταιρική συνεργασία του προ-
γράμματος έχουν ως στόχο την
επέκταση των ερευνητικών του
δυνατοτήτων σε διεθνές επίπεδο. 

O Συντονιστής και Επιστημονι-
κός Υπεύθυνος του Προγράμμα-
τος, Δρ. Τριαντάφυλλος Στυλιανό-
πουλος, σημείωσε ότι στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος θα
αγοραστεί εξοπλισμός τελευταίας
τεχνολογίας  ύψους  €400.000, ο
οποίος θα χρησιμοποιείται για την
απεικόνιση της μεταφοράς νανο-
σωματιδίων σε ζωικά μοντέλα καρ-
κίνου.

“Ο εξοπλισμός αυτός θα δώσει νέα
δυναμική στην υπάρχουσα συνερ-
γασία μεταξύ των φορέων που συμ-
μετέχουν στο Πρόγραμμα και θα
συμβάλει σημαντικά στην αναβάθ-
μιση της έρευνας στην Κύπρο, όχι μό-
νο για τον καρκίνο αλλά και για άλλες
παθήσεις”, ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Στυλιανόπουλος.
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κυπριακή Δημοκρατία

Στα σκαριά νέο ερευνητικό κέντρο για τον 
καρκίνο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου



Μιχάλης Πιερής
Η ψυχή του Πολιτιστικού Φεστιβάλ 
του Πανεπιστημίου Κύπρου
(μία συνομιλία με τον «έγκλειστο» της οδού Αξιοθέας)

Από τότε που με δική του πρωτοβουλία ξεκίνησε
η ετήσια διοργάνωση του Πολιτιστικού Φεστιβάλ
του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Μιχάλης Πιερής,
ποιητής, δραματουργός/σκηνοθέτης και διακε-
κριμένος μελετητής της νεοελληνικής λογοτε-
χνίας, έχει ταυτιστεί με τον ίδιο τον θεσμό, αλλά
και με την πληθώρα των εκδηλώσεων που φιλο-
ξενεί για το κοινό της Κύπρου και όχι μόνο. Κατά
τη διάρκεια του 2ου μέρους του 22ου Πολιτιστικού
Φεστιβάλ, το παρόν τεύχος «τρύπωσε» στα πα-
ρασκήνια της οδού Αξιοθέας και κατέγραψε τον
«παλμό» που καθιέρωσε το Κέντρο εδώ και δε-
καετίες.

1. Κύριε Πιερή, μπορείτε, πολύ σύντομα, να μας πεί-
τε τι είναι για σας ο πολιτισμός;

O «πολιτισμός» είναι μία έννοια παρεξηγημένη, η
οποία χρησιμοποιείται ως άλλοθι από διάφορους κα-
τεργαραίους που στήνουν επικερδείς επιχειρήσεις
ως μεταπράτες του· επίσης, τον «πολιτισμό» επικα-
λούνται-και εκμεταλλεύονται-συνεχώς οι άρχοντες
της εξουσίας: το Κράτος, η Eκκλησία, τα κόμματα, οι
Δήμοι, η ολιγαρχία των πλουσίων (τα περίφημα “τζά-
κια”), που φροντίζουν να τακτοποιούν τους ανάξιους,
κατά κανόνα, γόνους τους σε θέσεις από τις οποίες
μπορούν να κλέβουν νομίμως. Αν, όμως, κοιτάξετε
προς τα πίσω και δείτε ποιοι είναι αυτοί που παρήγα-
γαν πραγματικό πολιτισμό, που βγήκε νικητής στη
δύσκολη αναμέτρηση με τον αδυσώπητο χρόνο, θα
διαπιστώσετε ότι οι πιο πολλοί ήσαν μοναχικοί και
εκδιωγμένοι δημιουργοί (κάποιοι από αυτούς γνώ-
ρισαν ακόμα και το κελί της φυλακής). 

Αυτό που προσπαθώ να τονίσω είναι ότι κάποιοι
κάνουν πολιτισμό για να αποκτήσουν δόξα, χρήμα,
εξουσία. Και κάποιοι κάνουν πολιτισμό όχι απλώς
γιατί έχουν τη γνώση και το ταλέντο, αλλά επειδή δεν
μπορούν να κάνουν αλλιώς. Είναι ταγμένοι από τη
φύση και την παιδεία τους στην υπηρεσία του, καθώς
αυτό είναι το μόνο που δίνει νόημα στη ζωή τους.

2. Ποια είναι η σχέση του πολιτισμού στην εκδοχή
που τον περιγράφετε με το Φεστιβάλ του Πανε-
πιστημίου Κύπρου και το αρχοντικό της οδού
Αξιοθέας;

Το φεστιβάλ της Αξιοθέας έχει στρέψει την πλάτη σε
ό,τι αρνητικό περιέγραψα πιο πάνω. Αντιθέτως, κι-
νήθηκε προς εκείνες τις πολιτισμικές περιοχές που
βρίσκονται εκτός της εμπορευματοποιημένης και της
επίσημης πολιτισμικής πολιτικής. Εμπιστεύτηκε αυτό
που παράγεται στις παρυφές ενός πολιτισμού και κα-
τόρθωσε να αναδείξει τη σημασία και τον ρόλο των
διαλέκτων και των ιδιωμάτων στη διαμόρφωση μίας
ποιοτικής πολιτισμικής περιοχής-προσοχή, όμως!
Μίας περιοχής που δεν είναι ο συνήθης στις επαρχίες
σκουπιδότοπος των λογής τουριστικών φολκλόρ, αλ-
λά εκείνης της περιοχής από την οποία βγήκαν τα κο-
ρυφαία επιτεύγματα του ελληνικού πολιτισμού στον
τομέα του έντεχνου ελληνικού λόγου. 
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3. Nα μας αναφέρετε κάποια από τα κορυφαία αυτά
επιτεύγματα; 

Ν’αναφερθώ στα ακριτικά δημοτικά τραγούδια της
Κύπρου, στα ριζίτικα της Κρήτης, στα μανιάτικα μοι-
ρολόγια, στα πολυφωνικά της Ηπείρου, στους πον-
τιακούς θρήνους για το χαμό της Τραπεζούντας, στον
μεσαιωνικό δημώδη κύκλο της Αροδαφνούσας και
στα αναγεννησιακά λυρικά ποιήματα της Κύπρου,
καθώς και στους μεγάλους ιδιωματικούς συγγραφείς
και ποιητές του περιφερειακού ελληνισμού: Μαχαι-
ράς, Ανώνυμος Κιτίου, Χορτάτσης, Κορνάρος, Σολω-
μός, Βαλαωρίτης, Βασίλης Μιχαηλίδης, Βιζυηνός, Πα-
παδιαμάντης, Καβάφης, Καζαντζάκης, Σικελιανός,
Σεφέρης, Ρίτσος, Ελύτης, Μόντης -ιδού μερικά κορυ-
φαία ονόματα. 

4. Τι είναι αυτό που περισσότερο σας είλκυσε προς
αυτά τα έργα;

Νομίζω ότι εκείνο που μας γοήτευσε πιο πολύ είναι
οι «γλώσσες» και οι «φωνές», οι τρόποι και οι ρυθμοί
αυτών των πολιτισμικών εκφάνσεων του ελληνικού
κόσμου που δεν βρίσκεται κοντά στην κεντρική εξου-
σία και, επομένως, δεν εκφράζεται με τη διεφθαρμένη
γλώσσα της. Απεναντίας, η περιφέρεια δουλεύει με
μία «γλώσσα» καθαρή, ποιητική. Και η Αξιοθέα είναι
κι αυτή ένας ποιητικός χώρος, όπου οι τέχνες, σοφι-
λιασμένες σ’ ένα οικείο γι’ αυτές περιβάλλον, συνομι-
λούν εκ του σύνεγγυς με το ψαγμένο κοινό που η ίδια
διαμόρφωσε με το ποιοτικό της έργο.

5. Στο πρόγραμμα του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του
2010, διαβάζουμε ότι ο χώρος εδώ αντιπροσωπεύει
«το σώσπιτο όπου αποθηκεύονται οι καλές πραμά-
τειες τόσων και τόσων σπουδαίων καλλιτεχνών, το
σώσπιτο της ηδονής, το φυλαχτό της μνήμης…».
Θα θέλαμε να μας σχολιάσετε αυτήν την περιγραφή; 

Η Αξιοθέα είναι ένας χώρος μαγικός, είναι ένα σπίτι γε-
μάτο ιστορία και μύθο. Μέσα σε αυτόν τον μύθο κατα-
φέραμε να μπολιάσουμε μία νέα μυθολογία, δίνοντάς

του έτσι μία νέα διάσταση. Ας σκεφτούμε για μία στιγμή
την ιστορία αυτού του χώρου. Οικοδομήθηκε από έναν
συμπατριώτη μας που στους καταλόγους του Μουσ-
σελίμ Αγά προβλεπόταν να καρατομηθεί στις 9 Ιουλίου
1821. Αναφέρομαι στον Χατζη-Λοή, τον Eπίτροπο Αλι-
νιωτίσσης (=Χρυσαλινιώτισσας), ο οποίος έχτισε την
Αξιοθέα ως κατοικία και εργαστήρι του και ο οποίος κα-
τόρθωσε να διαφύγει στο εξωτερικό την παραμονή του
μεγάλου μακελειού. Ας σκεφτούμε, επίσης,  ότι σε αυτόν
τον χώρο, στο σπίτι του, παίχτηκε για πρώτη φορά ολο-
κληρωμένο, ως μία σύνθεση αρχαίας τραγωδίας, το
δράμα της Ρωμιοσύνης της Κύπρου, όπως το συνέλαβε
και το συνέθεσε ο Βασίλης Μιχαηλίδης. Τέλος, στην ιστο-
ρική εκείνη παράσταση συμμετείχε ο μεγάλος ποιητής
και φιλόλογος Θεοδόσης Νικολάου, ο οποίος συνέδεσε
το πνεύμα της πανεπιστημιακής παράστασης της 9ης

Ιουλίου 2001 με το πνεύμα της ιστορικής παράστασης
της 27ης Μαρτίου 1948 στο Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμο-
χώστου, στην οποία πρωταγωνιστούσε στον ρόλο του
Κυπριανού ο Γρηγόρης Αυξεντίου και στον ρόλο του
ποιητή/αφηγητή ο ίδιος ο Θεοδόσης Νικολάου.  

Τέτοιου τύπου συμπτώσεις μάλλον δεν είναι συμπτώ-
σεις, αλλά νομοτέλειες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ποιο ήταν
το μάθημα που πήραμε και ποιο το αίσθημα που μας
διακατείχε, όταν αποφασίσαμε να μετατρέψουμε αυτό
το ιστορικό κτήριο σε έναν χώρο παλίμψηστου πολιτι-
σμού. Αναμφίβολα, η Αξιοθέα μας έδωσε στόχο, κατεύ-
θυνση και μας υπαγόρευσε πώς να την αξιοποιήσουμε,
καθώς το κτήριο αυτό σου επιβάλλει συμπεριφορές και
νοοτροπίες, σε υποχρεώνει να το σεβαστείς και να κα-
ταθέτεις εκεί ό,τι πιο τίμιο φέρεις μέσα σου ο ίδιος, αλλά
και ό,τι αποτελεί αληθινή ιστορία του τόπου μας.



6. Εν όψει της αφυπηρέτησής σας και του διορισμού
σας κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου ως Επίτι-
μου Διευθυντή του Πολιτιστικού Κέντρου, θα λέ-
γατε ότι αρχίζει ένας νέος κύκλος συνεχούς πο-
λιτισμικής δημιουργίας και πολιτιστικών συνερ-
γασιών;

Σίγουρα η αφυπηρέτησή μου από τα καθήκοντα του
νεοελληνιστή καθηγητή αποτελεί για την εργασία
μου στην Αξιοθέα μία νέα αφετηρία. Κατ’ αρχάς απο-
δεσμεύομαι από έναν μεγάλο φόρτο εργασίας (μα-
θήματα, εξετάσεις, διοικητικό έργο, συνεδρίες κ.λπ.)
που σημαίνει άνεση για μεγαλύτερη αφοσίωση στο
έργο μου στην Αξιοθέα, που είναι κατά κύριο λόγο
δημιουργικό και καλλιτεχνικό. Αυτό, σε συνδυασμό
με τον διορισμό του Καθηγητή Στάθη Παπαροδίτη
στη θέση του Διευθυντή του ΠΟΛΚ, ενός διακεκρι-
μένου στην επιστήμη του (τα μαθηματικά) συναδέλ-
φου με μεγάλη, ωστόσο, πείρα και στην περιοχή των
εικαστικών τεχνών, σημαίνει και καλύτερους όρους,
προκειμένου να ολοκληρωθεί το όραμα της Αξιοθέας. 

Ειδικότερα και ως προς το πρόγραμμα του Θ.Ε.ΠΑ.Κ.,
υπενθυμίζω ότι είχαμε σχεδιάσει και εξαγγείλει πριν
αρκετά χρόνια ένα βασικό ρεπερτόριο και το είχαμε,
μάλιστα, δημοσιοποιήσει πριν έναν χρόνο στο «Θέ-
ατρο Ένα» με μία παράσταση που σηματοδοτούσε
τις προθέσεις μας. Επρόκειτο για τη σπονδυλωτή πα-
ράσταση που ξεκινούσε από το αρχαίο ελληνικό δρά-
μα και έφτανε μέχρι την εποχή μας. 

Πέρα, όμως, από μία αρχαία ελληνική τραγωδία
(αφού όσον αφορά την κωμωδία έχουμε ήδη κάνει
την προσέγγιση μας στον Αριστοφάνη μέσω Μόντη)
οφείλουμε να ασχοληθούμε με τη σημαντικότερη
αναγεννησιακή τραγωδία που γράφτηκε στην ελλη-
νική γλώσσα (φυσικά σε διάλεκτο), την Ερωφίλη του
Χορτάτση, και εν συνεχεία με κάποια κωμωδία από
την πλούσια σοδειά που μας προσφέρει το Θέατρο
της Κρητικής Αναγέννησης (Κατζούρμπος, Φορτου-
νάτος και Στάθης). Από τη μεταγενέστερη εποχή προ-
βλέπουμε στο ρεπερτόριό μας τον Φωτεινό του Βα-
λαωρίτη και τον Θάνατο του Διγενή του Σικελιανού.
Όσον αφορά την κυπριακή διαλεκτική γραμματεία
και εφόσον έχουμε παρουσιάσει Μαχαιρά, δημοτικό

τραγούδι, Μιχαηλίδη και Μόντη, θεωρούμε χρέος
μας να παρουσιάσουμε και Δημήτρη Λιπέρτη.

Υπάρχουν κι άλλες ιδέες, θα κλείσω με τη μνεία σ’ ένα
κορυφαίο έργο της κυπριακής λογοτεχνίας του 20ού αι-
ώνα, περίοδο από την οποία έχουμε ήδη παρουσιάσει
σε παγκόσμια πρώτη το Παγκόσμιο  Άσμα του Χριστό-
δουλου Γαλατόπουλου. Αναφέρομαι στην τριλογία των
Γραμμάτωντου Κώστα Μόντη. Αυτή η σκέψη με απασχο-
λεί από τον Μάρτιο του 1990, καθώς τότε είχα ολοκλη-
ρώσει μία εκτενή μελέτη για τα Γράμματα στη Μητέρακαι
την απέστειλα στον ακριβό φίλο και μεγάλο μας ποιητή,
ο οποίος μου απάντησε μ’ ένα πολύ συγκινητικό γράμμα
παροτρύνοντάς με να τη δημοσιεύσω, όπως και έγινε.

7. Κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη μπορείτε να μας
πείτε με λίγα λόγια, ποιος είναι ο Μιχάλης Πιερής;

Αυτό που ξέρω για τον Μιχάλη Πιερή είναι ότι μια ζωή
(από τα φοιτητικά του χρόνια) βρίσκεται ταμπουρω-
μένος στο επιστημονικό και δημιουργικό του εργα-
στήρι και υπηρετεί με όλες του δυνάμεις την επιστήμη
και την τέχνη του. Έμαθε από μεγάλους δασκάλους
ότι μία σπουδαία αρχή του βίου είναι η τέχνη της προ-
στασίας του ιδιωτικού σου χρόνου και χώρου από τη
σπατάλη της συναναστροφής με τα ποικίλα “ψώνια”
που κυκλοφορούν στον χώρο των γραμμάτων και των
τεχνών. Ο Καβάφης το είπε καλύτερα απ’ όλους μας
στο αξεπέραστο διδακτικό του ποίημα  Όσο μπορείς,
με τη φοβερή εκείνη προειδοποίηση: μην αφεθείς
στην ανοησία εκείνων των συναναστροφών που θα
κάνουν τη ζωή σου να μοιάζει «σα μια ξένη φορτική».

Μιχάλης Πιερής
Η ψυχή του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου
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Τα ηνία του Πολιτιστικού Κέντρου, που φιλοξενεί
από το 1997 τα Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου με σημαντικό αριθμό πολυθεματικών εκδη-
λώσεων, αναλαμβάνει ο Καθηγητής Ευστάθιος
Παπαροδίτης με τον οποίο συνομιλήσαμε στην
οδό Αξιοθέας.

1. Κύριε Παπαροδίτη, πώς νιώθετε για το πολυσή-
μαντο έργο που αναλαμβάνετε και ποιες είναι οι
σκέψεις σας;

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου,
μέσα από την πολυετή και ποιοτική παρέμβασή του,
έχει αδιαμφισβήτητα καταξιωθεί στη συνείδηση του
κοινού για τη συνεισφορά του στα πολιτιστικά δρώ-
μενα της Κύπρου με έναν ξεχωριστό, αλλά και ιδιό-
μορφο τρόπο. Το Φεστιβάλ διατηρεί, από τη μία, την
επαφή με καταξιωμένους καλλιτέχνες και προβάλλει
καινούριες, ποιοτικές και όχι κατ’ ανάγκη εμπορικά
επιτυχείς τάσεις στον χώρο του πολιτισμού. Από την
άλλη, και εδώ βρίσκεται η ιδιομορφία του, έρχεται να
συμπληρώσει ένα σημαντικό κενό που υπάρχει, με το
να επιδιώκει την προβολή της δικής μας πολιτιστικής
παράδοσης, όπως αυτή γίνεται π.χ. μέσα από την πολύ
αξιόλογη δουλειά του Θεατρικού Εργαστηρίου του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου (ΘΕΠΑΚ). Αναλαμβάνοντας, λοι-
πόν, τα ηνία ενός τέτοιου θεσμού για τα επόμενα δύο
χρόνια, δύο είναι οι σημαντικές σκέψεις μου: Πώς μπο-
ρεί, από τη μία, να διασφαλιστεί η συνέχιση αυτής της
αξιόλογης πολιτιστικής παρέμβασης μέσω του Φεστι-
βάλ της Αξιοθέας και, από την άλλη, ποιο είναι το μέλ-
λον του Πολιτιστικού Κέντρου και του Φεστιβάλ
γενικότερα. Θα θεωρήσω τη δική μου θητεία επιτυχη-
μένη, εφόσον καταφέρω να δοθούν οι σωστές απαν-
τήσεις σε αυτά τα δύο πολύ σημαντικά ερωτήματα.

2. Ποια η σχέση σας και η άποψή σας για τον πο-
λιτισμό στον τόπο μας; Τι άλλο μπορεί να λει-
τουργήσει συμπληρωματικά σε όσα λαμβάνουν
χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο;

Η σχέση μου με τον πολιτισμό αφορά κυρίως μία
άλλη διάστασή του, την εικαστική, κάτι που δεν είναι
στο επίκεντρο του Φεστιβάλ. Αν και προέρχομαι

από τον χώρο των θετικών επιστημών, ανέκαθεν
είχα επαφή με τις τέχνες και ιδιαίτερα με τη ζωγρα-
φική. Είχα παρακολουθήσει για αρκετά χρόνια μα-
θήματα σχεδίου και ζωγραφικής, είχα εξασφαλίσει
θέση  για σπουδές ζωγραφικής στη Γαλλία και είχα
κερδίσει, μάλιστα, και υποτροφία για τις ίδιες σπου-
δές στη Γερμανία. Τελικά, όμως, με κέρδισαν τα Μα-
θηματικά και η Στατιστική. Έπειτα από μία
πολύχρονη πορεία ξανασυναντήθηκα πριν μερικά
χρόνια με τη ζωγραφική. Η μεγάλη αγάπη μου,
όμως, είναι η Χαρακτική. Έχω παρακολουθήσει αρ-
κετά εργαστήρια Χαρακτικής στο εξωτερικό, κυρίως
στη Γερμανία. Ανήκω στα ιδρυτικά μέλη της Εται-
ρείας Κύπριων Χαρακτών με συμμετοχές σε αρκετές
εκθέσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Αυτή είναι η άλλη διάσταση της προσωπικότητάς
μου, που τελικά έμαθε να υπάρχει παράλληλα με τα
Μαθηματικά.

Αν και έχω, λοιπόν, κάποια επαφή με τα πολιτιστικά
δρώμενα στον τόπο μας, δεν είμαι ίσως ο κατάλληλος
για να δώσει μία ολοκληρωμένη απάντηση στο δεύ-
τερο σκέλος του ερωτήματός σας. Μπορώ να σας πω,
όμως, την ταπεινή μου άποψη, μιλώντας κυρίως από
τη σκοπιά του θεατή. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια
έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, ιδιαί-
τερα σε ορισμένους τομείς όπως π.χ. στο θέατρο που
το παρακολουθώ με πολλή αγάπη. Υπάρχει, ωστόσο,
σε αυτόν τον τόπο κάτι που υποσκάπτει όλες μας τις
δραστηριότητες, και δεν εννοώ μόνο τις πολιτιστικές.
Είναι χαρακτηριστική η έλλειψη επαγγελματισμού, η
επιφανειακή μίμηση και αντιγραφή τάσεων και ρευ-
μάτων, καθώς και η εγγενής αδυναμία ή ακόμη και

Tα ηνία του Πολιτιστικού Κέντρου αναλαμβάνει 
ο Καθηγητής Ευστάθιος Παπαροδίτης
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φοβία μας να διακρίνουμε το άσχημο από το μέτριο,
το μέτριο από το καλό και το καλό από το
άριστο. Κάτω από αυτές τις συνθήκες πιστεύω, λοι-
πόν, ότι από τη στιγμή που το τι εννοούμε μιλώντας
για «πολιτισμό» έχει διευρυνθεί τόσο πολύ και όπου
όλα πλέον επιτρέπονται, ο χαμένος δεν μπορεί να
είναι άλλος από την ποιότητα. Μπροστά στον κίν-
δυνο να κατηγορηθούμε ως άσχετοι ή παλιομοδί-
τες, πολλοί από εμάς καταλήγουμε να ανεχόμαστε
πολλά πολιτιστικάω «προϊόντα» συντηρώντας έτσι
μία πραγματικότητα ποσοτικά πληθωρική, αλλά
ποιοτικά κατώτερη. 

Στο ερώτημα «τι άλλο μπορεί να προσφέρει το
Πολιτιστικό Κέντρο;» η απάντηση είναι άμεσα σχε-
τική με το ίδιο το μέλλον του. Πρέπει ως Πανεπι-
στήμιο να εξετάσουμε με πολλή προσοχή αυτό το
θέμα. Αν δεχτούμε ότι ο πολιτισμός είναι το οξυ-
γόνο που όλοι μας χρειαζόμαστε για να αναπνέ-
ουμε, έχουμε υποχρέωση ως ίδρυμα να κινηθούμε
πιο ουσιαστικά, πιο θεσμικά και με τον σωστό
τρόπο στον τομέα αυτό. Έχω κάποιες σκέψεις, τις
οποίες, όμως, θα ήθελα να μοιραστώ αρχικά με
τους συναδέλφους μου, όταν ξεκινήσουν οι αντί-
στοιχες συζητήσεις στο Πανεπιστήμιο.

3. Θα επιδιώξετε ριζικές αλλαγές στο πρόγραμμα
σε σύγκριση με τα παλαιότερα Φεστιβάλ; Μπο-
ρεί η Αξιοθέα να ανταποκριθεί στις τεχνικές
και καλλιτεχνικές απαιτήσεις της εποχής μας;

Κοιτάξτε, ως προς το καλλιτεχνικό σκέλος, δεν πι-
στεύω ότι θα αλλάξει ο χαρακτήρας του Φεστιβάλ
κατά τα επόμενα δύο χρόνια. Υπάρχουν διάφορες
σκέψεις από τη μεριά μου για τον εμπλουτισμό
των δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Κέντρου
σε συνεργασία με άλλα πεδία, αλλά αυτές θα συ-
ζητηθούν και θα δούμε κατά πόσο είναι εφικτές ή
όχι. Η Αξιοθέα είναι ένας χώρος μαγικός, έχει,
όμως, ορισμένα σημαντικά προβλήματα όσον
αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό της, γι’ αυτό έγιναν

και γίνονται σκέψεις για αναβάθμιση της τεχνικής
υποδομής. Το κατά πόσο η Αξιοθέα μπορεί να αν-
ταποκριθεί στις καλλιτεχνικές απαιτήσεις της επο-
χής μας είναι κάτι που μόνο ο χρόνος μπορεί να το
κρίνει. Ξέρετε, γεννιούνται πολλά παράγωγα πολι-
τισμού, αρκετά θνησιγενή, ενώ άλλα αποδεικνύε-
ται ότι έχουν διάρκεια ζωής και αντέχουν στον
χρόνο. Πιστεύω ότι ο χρόνος είναι ο αδυσώπητος
κριτής, είναι αυτός που τελικά αποφασίζει τι επι-
βιώνει, τι καταξιώνεται και τι παραδίδεται στη
λήθη.

4. Ο Μιχάλης Πιερής ήταν η ψυχή της Αξιοθέας
από τη γέννηση του θεσμού.  Πώς οραματίζε-
στε τη  συνεργασία μαζί του;

Επιτρέψτε μου πρώτα μία γενική παρατήρηση. Πι-
στεύω ότι είναι σημαντικό να μάθουμε να εκτιμάμε
τη συνεισφορά κάποιου, ασχέτως αν μας αρέσει ή
όχι η προσωπικότητά του ή αν, δικαιολογημένα ή
όχι, αισθανόμαστε οποιαδήποτε πικρία. Αυτό προ-
ϋποθέτει μία ανωτερότητα σκέψης κι ένα επίπεδο
κρίσης στο οποίο πρέπει να φτάσουμε κάποτε, ιδι-
αίτερα ως πανεπιστημιακή κοινότητα, αν θέλουμε
να πάμε μπροστά. 

Η προσφορά του Μιχάλη Πιερή είναι γεγονός
αναμφισβήτητο. Είναι η ψυχή της Αξιοθέας, όπως
είπατε κι εσείς, ο εμπνευστής και ο άνθρωπος που
έδωσε ζωή στο όραμα αυτό. Έδωσε αναμφίβολα
το δικό του ευδιάκριτο στίγμα. Για τα επόμενα δύο
χρόνια πιστεύω ότι θα πρέπει να του δοθεί χώρος
να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του. Η συνεργα-
σία μου μαζί του θα τεθεί σε αυτή τη βάση και αυτή
είναι η μία πτυχή της. Από την άλλη, πρέπει όλοι
μαζί, όπως ανέφερα και προηγουμένως, να σκε-
φτούμε πολύ σοβαρά το μέλλον αυτού του θε-
σμού, μακριά από μικρότητες και αντιζηλίες, με
αγάπη για τον θεσμό τον ίδιο, αλλά και τον πολιτι-
σμό γενικότερα.
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Σε πρωτοπόρα έρευνα για την κατανόηση της δια-
σποράς και της κατάληξης των μικροπλαστικών και
νανοπλαστικών (MNPs) σωματιδίων στο περιβάλλον
μέσω της απόρριψης των επεξεργασμένων αστικών
λυμάτων σε αυτό ή μέσω της επαναχρησιμοποίησής
τους για διάφορους σκοπούς (π.χ. άρδευση καλλιερ-
γειών, εμπλουτισμός υδροφορέων) και της πιθανής
συσχέτισής τους με πιθανούς περιβαλλοντικούς κιν-
δύνους συμμετέχει το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο
Νερού «Νηρέας» του Πανεπιστημίου Κύπρου (Nireas-
IWRC).

Πρόκειται για το ερευνητικό πρόγραμμα με το
ακρωνύμιο NANO-CARRIERS: ″Micro-and nanoplas-
tics as carriers for the spread of chemicals and antibi-
otic resistance in the aquatic environment″, στο οποίο
συμμετέχει ως εταίρος το Ερευνητικό Κέντρο Νερού
«Νηρέας» και το οποίο επιλέχθηκε για χρηματοδό-
τηση μέσα από μία άκρως ανταγωνιστική διαδικα-
σία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Δικτύου IC4WATER της Πρωτοβουλίας
Κοινού Προγραμματισμού "Water Challenges for a
Changing World", στο οποίο συμμετέχει το Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) μαζί με άλλους ευ-
ρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς έρευνας.
Συνολικά 67 ερευνητικές προτάσεις υποβλήθηκαν στο
πρώτο στάδιο, εκ των οποίων 37 προχώρησαν στο
δεύτερο στάδιο και 8 έργα επιλέχθηκαν για χρηματο-
δότηση.

Το έργο NANO-CARRIERS στοχεύει στην αξιολό-
γηση της τύχης μικροπλαστικών και νανοπλαστι-
κών (MNPs) στο περιβάλλον, καθώς και ρύπων
αναδυόμενου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανο-
μένου και γενετικού υλικού (DNA, γονίδια) που
προσροφώνται σε αυτά, μέσω της εφαρμογής σχε-
δίου δειγματοληψίας αστικών λυμάτων και νερών
σε περιοχές (Νότια Αφρική, Μεσόγειο, Αρκτική)
που διακρίνοται από διαφορετικά χαρακτηριστικά
(γεωμορφολογικά, κλιματικά, κοινωνικο-οικονο-
μικά) και που εφαρμόζουν διαφορετικές τεχνολο-
γίες στην επεξεργασία αστικών λυμάτων και
διαφορετικές πρακτικές επαναχρησιμοποίησης.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 χρόνια και ξεκίνησε
τον Σεπτέμβριο του 2019. Ο συνολικός προϋπολογι-
σμός του ανέρχεται περίπου στο €1.000.000. Την κυ-
πριακή ομάδα συντονίζει η μεταδιδακτορική
ερευνήτρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου
Νερού «Νηρέας», Δρ. Ειρήνη Μιχαήλ-Κορδάτου. 

Μικροπλαστικά και νανοπλαστικά σωματίδια
Τα μικροπλαστικά (<5 mm) και τα νανοπλαστικά είναι
πολύ μικρά σωματίδια πλαστικού υλικού (<100 nm).
Μπορούν να σχηματιστούν ακούσια, μέσω της φυσιολο-
γικής φθοράς μεγαλύτερων κομματιών πλαστικού, αλλά
και συνθετικών υφασμάτων. Μπορούν, επίσης, να κατα-
σκευαστούν και να προστεθούν σε προϊόντα προσωπι-
κής φροντίδας, για παράδειγμα ως κόκκοι σε προϊόντα
απολέπισης προσώπου ή σώματος. Πολλά τέτοια MNPs
έχουν βρεθεί σε υδατικούς αποδέκτες, όπως σε ποτάμια,
σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Greenpeace, ενώ πα-
ράλληλα τα MNPs έχουν ανιχνευθεί και σε θαλάσσιους
οργανισμούς (ψάρια και οστρακοειδή) συμπεριλαμβα-
νομένων σημαντικών εμπορικών ειδών, τα οποία κατα-
ναλώνονται από τον άνθρωπο. Πρόσφατα, η  Ευρωπαϊκή
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέτασε,
επίσης, τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την παρουσία
μικροπλαστικών στα τρόφιμα. Ένας μεγάλος αριθμός
MNPs διοχετεύεται, επίσης, στους σταθμούς επεξεργα-
σίας αστικών λυμάτων, οι οποίοι δεν μπορούν να τα απο-
μακρύνουν εντελώς με αποτέλεσμα να καταλήγουν στο
περιβάλλον μέσω της απόρριψης ή επαναχρησιμοποί-
ησης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερεις βασικούς
επιστημονικούς πυλώνες εργασίας: 
• Ανάπτυξη εναρμονισμένων πρωτοκόλλων/τεχνι-
κών για τον προσδιορισμό και χαρακτηρισμό MNPs
σε αστικά λύματα και φυσικούς υδάτινους αποδέ-
κτες στις χώρες δειγματοληψίας (Νορβηγία, Γαλλία,
Κύπρο και Νότια Αφρική)
• Εντοπισμό των σημαντικότερων χημικών προσθέ-
των (π.χ. φθαλικοί εστέρες) και χημικών μικρορύ-
πων που προσροφώνται στα MNPs και αξιολόγηση
των βιολογικών επιπτώσεων μέσω της χρήσης θε-
ωρητικών μοντέλων, καθώς και εργαστηριακών και
πιλοτικών δοκιμών
• Αξιολόγηση της προσρόφησης γενετικού υλικού
(DNA) στα MNPs και γονίδιων που φέρουν ανθεκτικό-
τητα 
• Επεξεργασία αστικών λυμάτων με υπεριώδη ακτι-
νοβολία για την απομάκρυνση μικρορύπων και γε-
νετικού υλικού που είναι προσροφημένα στα MNPs.

Μικροπλαστικά (300 μm) σε δείγματα νερού ποταμών
© Fred Dott / Greenpeace

Διεθνές Ερευνητικό 
Κέντρο Νερού «Νηρέας»



Η Κύπρος είναι μεγάλος εξαγωγέας και εισαγωγέας του ιού της
Ηπατίτιδας C (HCV) προς και από πολλές χώρες της υφηλίου

Ευρήματα πρωτοποριακής επιστημονικής μελέ-
της, από την ερευνητική ομάδα του Καθηγητή
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεοντίου Κωστρίκη,
η οποία δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο διεθνές επι-
στημονικό περιοδικό Nature Scientific Reports,
μπορεί να συμβάλουν σημαντικά σε μελλοντικές
πολιτικές πρόληψης της επιδημίας του ιού HCV
στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της υφηλίου.

Οι μεταδοτικές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων
των ιογενών λοιμώξεων, αποτελούν μία συνεχώς αυ-
ξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία με δραματικές
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες παγκόσμιας εμβέ-
λειας. Τα τελευταία 40 χρόνια η ανθρωπότητα έχει
βιώσει πολλές καταστροφικές ιογενείς επιδημίες,
όπως αυτές που προκαλούνται από τον ιό της ανθρώ-
πινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) που προκαλεί την
ασθένεια του AIDS, τον ιό της ηπατίτιδας C (HCV) που
προκαλεί ηπατοκυτταρικό καρκίνο, τον ιό Ebola και
τον πρόσφατο ιό Zika (ZIKV). Ο ιός HCV είναι η κύρια
αιτία της χρόνιας ηπατικής νόσου, της ηπατικής κίρ-
ρωσης και του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, προ-
καλώντας σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία
σε παγκόσμια κλίμακα. 

Η γενετική ταυτότητα (γενετικός τύπος) του ιού
HCV διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση
και την κατηγορία μετάδοσης του. Προηγούμενες με-
λέτες από την ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Λε-
οντίου Κωστρίκη στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Κύπρου υποδηλώνουν την πα-
ρουσία πολλών γενετικών τύπων του ιού HCV μεταξύ
Κυπρίων ασθενών. Για να διερευνήσουν τα πρότυπα
διασποράς, προέλευσης και μετάδοσης του HCV, η
ομάδα του Καθηγητή Κωστρίκη σε συνεργασία με
τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Παρασκευή
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών ανέλυσαν το γενετικό υλικό
(γονιδίωμα) στελεχών HCV, που απομονώθηκαν από
ασθενείς του γενικού πληθυσμού και ομάδων υψηλού
κινδύνου στην Κύπρο, και μελέτησαν τη σχέση τους
με δείγματα του ιού από πολλές χώρες του κόσμου. 

Αυτή η σύγκριση των γονιδιωμάτων των ιών HCV
μέσω φυλογεωγραφικών αναλύσεων προσδιόρισαν
τη γεωγραφική προέλευση του HCV και τις σημαντικές
οδούς διασποράς μεταξύ διαφόρων χωρών της υφη-

λίου. Οι επιστημονικές
αναλύσεις εντόπισαν την
προέλευση των γενετι-
κών τύπων του HCV στο
γενικό πληθυσμό και στις
ομάδες υψηλού κινδύ-
νου, όπως οι χρήστες εν-
δοφλέβιων ναρκωτικών,
σε διάφορες χώρες της
υφηλίου. Συγκεκριμένα,
για τον γενετικό υπότυπο
HCV 1b, που είναι η κυ-
ρίαρχη γενετική μορφή
του ιού στον γενικό πλη-
θυσμό, η Κύπρος αποτε-
λεί χώρα με εισαγόμενες
μεταδόσεις, αλλά και ση-
μαντική πηγή διασποράς
προς διαφορετικές χώ-
ρες της υφηλίου (χώρες
της Αμερικής, της Ωκεα-
νίας, της Νοτιοανατολι-
κής Ασίας και της Ευρώ-
πης, βλ. Εικόνα 1). 

Παρόμοιες αμφίδρο-
μες μεταδόσεις παρατηρήθηκαν στα αποτελέσματα
της ανάλυσης για τον υπότυπο 3a (Εικόνα 2). Ωστόσο,
οι αναλύσεις έδειξαν ότι η Κύπρος αποτελεί σημαντική
πηγή μεταδόσεων του υπότυπου 1a μόνο σε δύο χώ-
ρες (Ελβετία και ΗΠΑ), ενώ είναι σημαντικός αποδέ-
χτης αυτού του υπότυπου του ιού από πολλές χώρες
(Ελβετία, Ταϊλάνδη, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Αυστρα-
λία και Νέα Ζηλανδία, βλ. Εικόνα 3).

Τα αποτελέσματα της μελέτης υπογραμμίζουν τη
σημαντικότητα της Κύπρου ως χώρας εισαγόμενων
λοιμώξεων, αλλά και πηγή διασποράς του ιού της
ηπατίτιδας ανά την υφήλιο, τα οποία συνάδουν με
τις πληθυσμιακές μετακινήσεις προς και από την Κύ-
προ αντίστοιχα.

Η επιστημονική μελέτη με τίτλο “HCV Phylogeog-
raphy of the General Population and High-Risk
Groups in Cyprus Identifies the Island as a Global
Sink for and Source of Infection” δημοσιεύθηκε
στις 11 Ιουλίου 2019 στο κορυφαίο διεθνές επι-
στημονικό περιοδικό Nature Scientific Reports. 

Eικόνα 1

Eικόνα 2

Eικόνα 3
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 19 Απριλίου
2019, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 4ο Φόρουμ Και-
νοτομίας και Επιχειρηματικότητας με θέμα: 4η Βιο-
μηχανική Επανάσταση: Τεχνολογία και Κοινωνία –
4th Innovation and Entrepreneurship Forum 2019:
4th Industrial Revolution: Technology and Society
(IEF 2019). Το φόρουμ διοργανώθηκε από το Κέντρο
Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου
(Centre for Entrepreneurship - C4Ε) με την υποστήριξη
της PwC Cyprus και σε συνεργασία με τα ακόλουθα
ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς: KIOS Research
and Innovation Centre of Excellence, RISE | Research
Centre on Interactive media, Smart systems and
Emerging technologies, FOSS Research Centre for
Sustainable Energy, Nireas International Water Re-
search Center, EMPHASIS Research Centre, Oceanog-
raphy Centre, European Office of Cyprus και το En-
terprise Europe Network. 

Η εκδήλωση άνοιξε με έκθεση ερευνητικών απο-
τελεσμάτων – The Innovation Track. H έκθεση περι-
λάμβανε 20 ερευνητικά έργα με προοπτική εμπορικής
ή κοινωνικής αξιοποίησης στους τομείς των Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Μικροηλε-
κτρονικής, των Ευφυών Υποδομών, των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και των Επιστημών Υγείας. Επιπρό-
σθετα, στην έκθεση έλαβαν μέρος, με περίπτερα πλη-
ροφόρησης, το European Institute of Innovation and
Technology (EIT) Digital Venture Program μέσω του
Found.Ation, το Ευρωπαϊκό Γραφείο  Κύπρου και το
Enterprise Europe Network. 

Το πρόγραμμα των ομιλιών του Φόρουμ ξεκίνησε
με καλωσόρισμα του προέδρου της οργανωτικής επι-
τροπής, διευθυντή του Κέντρου Επιχειρηματικότητας,
Καθηγητή Μάριου Δικαιάκου. Ακολούθησε σύντομη
ομιλία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κα-
θηγητή Τάσου Χριστοφίδη. Κεντρικός ομιλητής του
Φόρουμ ήταν ο Δρ. Harry Anthony Patrinos, στέλεχος
της Διεθνούς Τράπεζας, ο οποίος έδωσε την Διακε-
κριμένη Διάλεξη PwC με θέμα «Το Μέλλον της Αυτο-
ματοποίησης και οι Επιπτώσεις της στα Εκπαιδευτικά
Συστήματα». Τον ομιλητή παρουσίασε ο Διευθύνων
Σύμβουλος της PwC κ. Ευγένιος Ευγενίου, ο οποίος
και συντόνισε την ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακο-
λούθησε. O Δρ. Patrinos αναφέρθηκε στο μέλλον της
αυτοματοποίησης και στις επιδράσεις της στην οικο-
νομία, την εργασία και την κοινωνία. Σημείωσε ότι η
τεχνολογία κατέχει το κλειδί για τη διαμόρφωση της
εργασίας στο προσεχές μέλλον, προσθέτοντας ότι η
αυτοματοποίηση θα επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα μία

στις δύο θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερη
αναφορά έκανε και στην ανάγκη ριζικών προσαρμο-
γών στα εκπαιδευτικά συστήματα, ώστε οι νέοι να
μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της μελ-
λοντικής αγοράς εργασίας. Υπογράμμισε ότι η επέν-
δυση στην εκπαίδευση έχει διαχρονικά την υψηλότερη
απόδοση συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη μορφή
επένδυσης. Μετά τις κεντρικές ομιλίες του Φόρουμ,
ακολούθησαν δύο παράλληλες εκδηλώσεις: (α) Ο τε-
λικός του φοιτητικού διαγωνισμού Student Innovators
(Sinn2019) και (β) Το Business Pitch Session.

Το Φόρουμ έκλεισε με την απονομή του «Βραβείου
Επιχειρηματία» του Πανεπιστημίου Κύπρου (The UCY
Entrepreneur Award), από τον πρόεδρο του Συμβου-
λίου Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου, καθη-
γητή Γιώργο Χρυσάνθου. Το βραβείο απονεμήθηκε
στους Γιώργο Λάρκου, Γιώργο Ματθαίου, και Γιώργο
Νικολαΐδη, ιδρυτές της εταιρείας Impact Tech Ltd, και
στον Δημήτρη Ηλιάδη, ιδρυτή της εταιρείας  Phoebe
Research and Innovation Ltd. Η θέσπιση του βραβείου
αποσκοπεί στην ανάδειξη μελών της κοινότητας και
αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου που έχουν
διακριθεί με το έργο και τα επιτεύγματά τους στο χώ-
ρο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Στο Φόρουμ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, διακεκρι-
μένοι επιχειρηματίες, εκπρόσωποι επενδυτικών ταμείων
σε θέματα καινοτομίας από την Ευρώπη και την Κύπρο,
στελέχη από οργανισμούς, επιχειρήσεις στο χώρο της
καινοτομίας, από φορείς άσκησης πολιτικής, εκπρό-
σωποι υπουργείων και της Εθνικής Φρουράς, στελέχη
τραπεζών φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκοί.  

Ο θεσμός του Φόρουμ Καινοτομίας και Επιχειρη-
ματικότητας διοργανώνεται με σκοπό την επιμόρ-
φωση της πανεπιστημιακής κοινότητας, των νέων
ερευνητών, των φοιτητών και της κοινωνίας ευρύτερα,
για τις ιδέες, τις πρακτικές, τις προοπτικές, αλλά και
τις προκλήσεις και ευκαιρίες που υπάρχουν για την
ενίσχυση του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας. Διοργανώνεται και φιλοξε-
νείται κάθε χρόνο από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας
του Πανεπιστημίου Κύπρου.

4ο Φόρουμ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  



Χριστιάννα Κελεπέσιη: «Όταν αγαπάς κάτι και θέλεις 
πραγματικά να το πετύχεις, θα βρεις τον δρόμο σου»

Η αριστούχος φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, πρω-
τεύσασα απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου τον Ιούνιο του 2019 
Χριστιάννα Κελεπέσιη παραχώρησε συνέντευξη στους Ειδικούς Επιστή-
μονες Έργου του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Χριστίνα Παπαπολυβίου και Νεκτάριο Παρτασίδη.

Η κατάκτηση της κορυφής απαιτεί προσωπικές
θυσίες και προσήλωση σε δύσκολους στόχους.
Η απόφοιτη high-flyer αρχαιολόγος του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, Χριστιάννα Κελεπέσιη, μιλά
στην «Κοινότητα».

Χριστίνα Παπαπολυβίου: Πες μας λίγα πράγματα
για εσένα;
Τον Ιούνιο αποφοίτησα από το Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θα συνε-
χίσω μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχαιομετρία στο
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
Χ.Π.: Ως αριστούχος απόφοιτη του Πανεπιστημίου
Κύπρου, φαντάζομαι, είχες αρκετές, πολύ καλές
προτάσεις για να συνεχίσεις τις σπουδές σου σε με-
γάλα πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο. Γιατί επέλε-
ξες την Οξφόρδη και ποια πιστεύεις ότι είναι τα δυ-
νατά στοιχεία του Πανεπιστημίου Κύπρου συγκρι-
τικά με ένα μεγάλο πανεπιστήμιο στο εξωτερικό;
Το πρόγραμμα σπουδών της Ιστορίας και Αρχαιολο-
γίας του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πάρα πολύ ευ-
ρύ. Σε εφοδιάζει με γνώσεις για διάφορες ιστορικές
περιόδους και ταυτόχρονα εξασφαλίζει στους σπου-
δαστές πρακτική πείρα στο πεδίο, στις διάφορες
ανασκαφές που υπάρχουν, στα προγράμματα Ερευ-
νών Επιφανείας. Επομένως, για έναν απόφοιτο του
Τμήματος οι ορίζοντες φαντάζουν από εκεί και πέρα
ανοιχτοί. Επέλεξα το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
γιατί εκτός από το ότι είναι ένα από τα καλύτερα πα-
νεπιστήμια παγκοσμίως ειδικά στον τομέα της Αρ-
χαιολογίας, είναι και φημισμένο για τα εργαστήρια
που διαθέτει και προσφέρει επιπλέον δυνανότητες
ειδίκευσης σε διάφορους τομείς.
Νεκτάριος Παρτασίδης: Τι θα σύστηνες σε κάποιον
που θέλει να σπουδάσει Αρχαιολογία;
Θα πρότεινα, αν πραγματικά το αγαπούν, να το ακο-
λουθήσουν. Σίγουρα πολλές φορές θα ακούσουν
για τα προβλήματα επαγγελματικής αποκατάστα-

σης, μία πραγματικότητα που ισχύει για όλες τις
ανθρωπιστικές σπουδές, δυστυχώς. Εντούτοις, το
Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει ευκαιρίες και δυ-
νατότητες προς αξιοποίηση, καθώς το πρόγραμμα
σπουδών παρέχει την κατάλληλη κατάρτιση, ώστε
να προχωρήσει κανείς στον τομέα της Αρχαιολο-
γίας.
Ν.Π.:  Πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο άμεσο ή απώ-
τερο μέλλον, σε σχέση με τις σπουδές σου, με το
γνωστικό αντικείμενο, το οποίο τάχθηκες να υπη-
ρετείς;
Θα ήθελα να ακολουθήσω ακαδημαϊκή πορεία, συμ-
μετέχοντας σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα
στον τομέα της Αρχαιομετρίας και ειδικότερα στη
μελέτη της Κεραμικής μέσα από φυσικοχημικές με-
θόδους. Σίγουρα, όμως, εξαρτάται από τις ευκαιρίες
που θα προκύψουν. Πιστεύω ότι όταν αγαπάς κάτι
και το θέλεις πραγματικά, εφόσον είσαι διατεθει-
μένος να καταβάλλεις προσπάθειες και να αφιερώ-
σεις χρόνο, θα το πετύχεις, θα βρεις τον δρόμο σου.
Χ.Π.: Πιστεύεις ότι το Ανώτατο Ακαδημαϊκό  Ίδρυμα
σε βοήθησε για να αποκτήσεις  πρακτική πείρα;
Κάθε χρόνο υπάρχουν διάφορα προγράμματα ανα-
σκαφών που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου,
όπως η ανασκαφή στην Παλαίπαφο, υπό την καθο-
δήγηση της Kαθηγήτριας Μαρίας Ιακώβου, στην οποία
συμμετείχα από τον πρώτο χρόνο. Υπάρχουν, επίσης,
τα προγράμματα Ερευνών Επιφανείας του Καθηγητή
Αθανάσιου Βιώνη, τα οποία σου προσφέρουν μία δια-
φορετική οπτική, συλλέγοντας τα ευρήματα από την
επιφάνεια και μαθαίνοντας πώς να τα μελετάς. Επι-
πλέον, στην ανασκαφή  πεδίου αποκτάς άλλες δεξιό-
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τητες, δεξιότητες ανασκαφικές, το πώς να σκάβεις σω-
στά, αρχαιολογικά και μεθοδολογικά. Επίσης, υπάρ-
χουν και άλλα προγράμματα μελέτης της Κεραμικής
που σε εφοδιάζουν με άλλες δεξιότητες. Οπότε πραγ-
ματικά, οι ευκαιρίες που μου προσφέρθηκαν ως εμ-
πειρίες πρακτικής είναι πολύ περισσότερες από όσες
μπορούσα να φανταστώ, όταν πρωτοήλθα στο Πα-
νεπιστήμιο. Και σίγουρα οι Καθηγητές ήταν πάντα στο
πλευρό μας, πάντα μας βοηθούσαν και μας καθοδη-
γούσαν στα προγράμματα αυτά.
Χ.Π.: Θα ήθελες να αναφερθείς σε κάποιες από τις
ανασκαφικές δραστηριότητες στην Παλαίπαφο,  ίσως
να μας πεις κάτι και για τα τελευταία ευρήματα;
Ν.Π.: Νομίζω θα ήταν καλό να ακούσουμε και τη
δική σου οπτική, αφού την έχεις ζήσει βιωματικά
τόσο στη θεωρία, όσο και στην πράξη.
Ναι, ακριβώς αυτό. Τα προγράμματα ανασκαφής συν-
δυάζουν θεωρία και πράξη.  Στην αρχή το αίσθημα
που σε καταλαμβάνει είναι κάπως περίεργο. Δεν ξέρεις
ποια είναι η μεθοδολογία, πώς γίνεται η ανασκαφή.
Σταδιακά, όμως, και με την καθοδήγηση, αρχίζεις να
καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί μία ανασκαφή και απο-
κτάς σύνδεση με τον χώρο. Έτσι, γεννιέται η επιθυμία
να θέλεις να ξαναπάς κάθε χρόνο, για να ανακαλύψεις
την ιστορία και ό,τι συμβαίνει. 

Στην ανασκαφή της Παλαιπάφου σκάβουμε στο
οροπέδιο του Χατζηαπτουλλά και στον Τύμβο της
Λαόνας τους εργαστηριακούς χώρους δίπλα από το
Ανάκτορο. Κάθε χρόνο τα ευρήματα είναι ενδιαφέ-
ροντα και μας συναρπάζουν. Παράλληλα, τα ερωτή-
ματα πληθαίνουν και ανυπομονούμε να τα απαντή-
σουμε. Φέτος, για παράδειγμα στον Χατζηαπτουλλά
εντοπίστηκε ακόμη ένα δωμάτιο, ένας εργαστηριακός
χώρος με διάφορες κοιλότητες στο δάπεδο και μία

λίθινη λεκάνη στο κέντρο. Έπειτα υπάρχει το δωμάτιο
της Πορφύρας στο οποίο αποκαλύφθηκε δάπεδο
από πλίνθους και πάνω από αυτό σοροί από κοχύλια
Πορφύρας. Έτσι, χρόνο με τον χρόνο προστίθενται
νέα δεδομένα, αλλά προκύπτουν και νέα ερωτήματα,
που ζητούν απαντήσεις.
Χ.Π.: Διακρίνω έναν ενθουσιασμό τώρα που μας
έδωσες περισσότερες πληροφορίες για τις ανασκα-
φές. Ελπίζω να τον διατηρήσεις και στο μέλλον.
Ν.Π.: Πόσο σχετίζεται, κατά την άποψή σου, το πα-
ρελθόν με το παρόν και το μέλλον;
Σχετίζονται πιστεύω, καθώς από τα γεγονότα που έγι-
ναν στο παρελθόν μπορείς να καταλάβεις καλύτερα
κάποια πράγματα που συμβαίνουν στο παρόν. Αν και
θεωρητικά είναι λάθος να λέμε ότι η Ιστορία επανα-
λαμβάνεται, η Ιστορία πράγματι με έναν τρόπο επα-
ναλαμβάνεται, όμως, με διαφορετικούς όρους κάθε
φορά. Επομένως, νομίζω ότι δεν μπορείς να προχω-
ρήσεις μπροστά, έχοντας άγνοια του τι προηγήθηκε.
Και το τι προηγήθηκε, η Ιστορία, συμβαδίζει με την
εξέλιξη της ανθρωπότητας. Επομένως, ναι, συνδέεται
το παρόν με το παρελθόν και το μέλλον.
Χ.Π.: Ποια θεωρείς ότι ίσως να είναι η καλύτερη
και ομορφότερη στιγμή που βίωσες, ως φοιτήτρια
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;
Δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι δεν μπορώ να ξεχω-
ρίσω μία μόνο ως καλύτερη στιγμή. Οι περισσότερες
καλές αναμνήσεις προέρχονται κυρίως από την κα-
λοκαιρινή περίοδο στα ανασκαφικά και ερευνητικά
προγράμματα, όπου δοκιμάζεις στην πράξη όσα
έμαθες θεωρητικά ολόκληρο το διάστημα σπουδών
που πέρασε στο αντικείμενο που αγαπάς.
Χ.Π.: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ν.Π.: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις.



Νευρογνωστική Μελέτη Ενηλίκων 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Επέκταση της επιτυχημένης και διαχρονικής παγκύπριας έρευνας
του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ)

Η Νευρογνωστική Μελέτη Ενηλίκων (NEUROAGE)
με επικεφαλής την Καθηγήτρια Γλωσσικών Διατα-
ραχών και Κλινικής Νευροψυχολογίας του Τμήματος
Ψυχολογίας και Διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμο-
σμένης Νευροεπιστήμης, Δρ. Φώφη Κωνσταντινί-
δου, έλαβε πρόσφατα πρόσθετη χρηματοδότηση
ύψους €149.688 από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινο-
τομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Νη-
σίδες Αριστείας», το οποίο εντάσσεται στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αει-
φόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία. Στόχος είναι
η παγκύπρια μελέτη που διεξάγεται από το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου από το 2009 να συνεισφέρει στην
αντιμετώπιση της γήρανσης μέσα από μία πολυ-πα-
ραγοντική προσέγγιση. Οι εταίροι που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα πραγματοποίησαν, ήδη, με μεγάλη
επιτυχία την εναρκτήρια συνάντηση στο Κέντρο
Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου
Κύπρου.

Το NEUROAGE ξεκίνησε το 2009 με βασικό στόχο
τη μελέτη μεταβαλλόμενων παραγόντων (π.χ. δείκτες
φυσικής υγείας και εκπαίδευση) και μη μεταβαλλό-
μενων παραγόντων (όπως το φύλο, η κληρονομικό-
τητα) που συνεισφέρουν στη γνωστική υγεία και εν-
δεχομένως συμβάλλουν στη διατήρηση γνωστικών
λειτουργιών για προστασία από την άνοια. Πέρα από
τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και την συνεισφορά
στη διεθνή βιβλιογραφία, το πρόγραμμα NEUROAGE
στοχεύει στην πρακτική κοινωνική συνεισφορά μέσω
των ακόλουθων δράσεων: 
• Παροχή δωρεάν γνωστικών και εργαστηριακών αξιο-

λογήσεων σε εκατοντάδες Κύπριους
• Εξατομικευμένη έκθεση αποτελεσμάτων
• Πρόληψη γνωστικής έκπτωσης μέσω τακτικών αξιο-

λογήσεων 
• Συμβολή στη διερεύνηση και ορθή διαχείριση της

άνοιας και άλλων συναφών διαταραχών 
• Ενημέρωση και ενδυνάμωση του κοινού με τη διε-

ξαγωγή  ημερίδων και διαλέξεων
• Διάχυση γνώσης μέσω συμβουλευτικών υπηρε-

σιών σε κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργα-
νώσεις ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς

• Εκπαίδευση ερευνητών και κλινική εκπαίδευση νέας
γενιάς επαγγελματιών υγείας.
Επιπρόσθετα, η κατανόηση παραγόντων που επη-

ρεάζουν τη γνωστική γήρανση στους Κύπριους μπορεί
να αξιοποιηθεί από τους κρατικούς φορείς και φορείς
της τοπικής αυτοδιοίκησης για εφαρμογή στοχευμέ-
νης πολιτικής. 

Η επέκταση του επιτυχημένου προγράμματος με
το NEUROAGE-e (NEUROAGE-e: The Neurocognitive
Study for the Aging-Expanded) και σύγχρονες με-
θόδους υπολογιστικής τεχνολογίας επιδιώκει να
εκτιμηθεί η ακριβής συνεισφορά των μεταβαλλό-
μενων και μη μεταβαλλόμενων παραγόντων κινδύ-
νου που οδηγούν στη γνωστική εξασθένηση. Θα
προσδιοριστούν μοτίβα συσχετίσεων μεταξύ των
διαφόρων δεικτών και θα αναπτυχθούν μοντέλα για
πρόβλεψη της έναρξης και διαβάθμισης της γνω-
στικής έκπτωσης. 

Μία άλλη σημαντική συνεισφορά του ΝEUROAGE-e
είναι η εφαρμογή προγράμματος γνωστικής αποκατά-
στασης με στόχο τη βελτίωση των γνωστικών ικανοτήτων
και λειτουργικότητας των συμμετεχόντων που κινδυ-
νεύουν να εκδηλώσουν άνοια. 

Συντονιστής του προγράμματος NEUROAGE-e είναι
το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου με συνεργαζόμενους φορείς το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, την Αναπτυξιακή Εταιρεία
Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτω-
σης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Ινστι-
τούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. 
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Συμπερίληψη του Πανεπιστημίου Κύπρου 
στις Διεθνείς Κατατάξεις: Shanghai List 2019 & Times 2020  
Σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
αποτελεί το γεγονός ότι περιλαμβάνεται στις τελευ-
ταίες εκδόσεις των δύο πλέον αναγνωρισμένων κα-
τατάξεων, τη λίστα Σανγκάης και το Times Higher Ed-
ucation World University Rankings. 

Λίστα Σανγκάης - ARWU
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου είναι το μοναδικό κυπριακό πανεπιστήμιο που
επιτυγχάνει να συγκαταλέγεται στη λίστα της Σανγ-
κάης και συγκεκριμένα στα 601-700 κορυφαία πανε-
πιστήμια παγκοσμίως.  Καταλαμβάνει, επίσης, την
τρίτη  θέση ανάμεσα στα πανεπιστήμια Κύπρου και
Ελλάδας.

Το ARWU, γνωστό ως λίστα της Σαγκάης, είναι η πιο
γνωστή και αξιόπιστη λίστα κατάταξης. Είναι το  πρώ-
το χρονικά μοντέλο που χρησιμοποίησε πολλαπλούς
δείκτες για την αξιολόγηση πανεπιστημίων.  Το μον-
τέλο αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Shanghai
Jiaotong και χρησιμοποιεί έξι δείκτες για την αξιολό-
γηση των πανεπιστημίων: Τον αριθμό των αποφοίτων

και του διδακτικού προσωπικού που έχουν κερδίσει
Νόμπελ ή Field Medal, τον αριθμό των ερευνητών
που έχουν επιλεγεί από το Thomson Scientific, τον
αριθμό των άρθρων που έχουν δημοσιευθεί στα κο-
ρυφαία επιστημονικά περιοδικά, τον αριθμό των άρ-
θρων που έχουν καταχωρισθεί στο Science CitationIn-
dex – Expanded and Social Sciences Citation Index,
και την ατομική επίδοση σε σχέση με το μέγεθος του
ιδρύματος. Για το έτος 2019 το ARWU αξιολόγησε πε-
ρισσότερα από 1.700 κορυφαία πανεπιστήμια και η
λίστα περιλαμβάνει τα 1.000 καλύτερα εξ αυτών.

Έξι τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου ανάμεσα
στα κορυφαία στις κατατάξεις κατά επιστημονική
περιοχή και ειδικό αντικείμενο
Πέραν της γενικής κατάταξης, τα πανεπιστήμια αξιο-
λογούνται και δημοσιεύεται κατάταξη ξεχωριστά
για κάθε επιστημονική περιοχή και ειδικό αντικεί-
μενο. Τα ακόλουθα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Κύπρου κατατάσσονται ανάμεσα στα κορυφαία
παγκοσμίως. 

Times Higher Education World University 
Rankings 2020
Σημαντική διάκριση και αναγνώριση της αριστείας
του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί, επίσης, η
συμπερίληψή του στα κορυφαία 401-500 Πανεπι-
στήμια του κόσμου, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη
Times World University Rankings (TIMES) που δημο-

σιεύτηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2019. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέχει μία από τις
ψηλότερες θέσεις της συγκεκριμένης ομάδας κατά-
ταξης (401-500). Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει βελ-
τιώσει τα αποτελέσματά του, σε σχέση με την προ-
ηγούμενη χρονιά, στους δύο από τους πέντε τομείς
που αξιολογούνται από τους TIMES.

Αντικείμενο Κατάταξη
Electrical and Electronic Engineering 201-300
Education 101-150
Physics 301-400
Political Sciences 201-300
Economics 401-500
Management 301-400

Teaching Research Citations Industry income International 
Outlook

24 24.6 62.3 47.7 81
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Νέα έρευνα διεξήγαγαν επιστήμονες του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου σε συνεργασία με άλλα τρία ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια σε Δημοτικά Σχολεία που βρίσκονται
σε κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές. 

Μία νέα ευρωπαϊκή μελέτη σε περισσότερους από
5.500 μαθητές από τέσσερεις διαφορετικές χώρες
(Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία και Ιρλανδία), που διεξήχθη
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διαπίστωσε ότι ένα
νέο πρόγραμμα σχολικής παρέμβασης μπορεί να βελ-
τιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών
Δημοτικών Σχολείων που διαβιούν σε κοινωνικά υπο-
βαθμισμένες περιοχές, αλλά και να μειώσει, παράλ-
ληλα, το χάσμα ανάμεσα στα μαθησιακά επιτεύγματα
μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά κοινω-
νικο-οικονομικά επίπεδα.

Ειδικότερα, αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα χρη-
σιμοποιεί τη Δυναμική Προσέγγιση Βελτίωσης της
Σχολικής Αποτελεσματικότητας (Dynamic Approach
to School Improvement-DASI), ένα τεκμηριωμένο
θεωρητικό σχήμα που βασίζεται στα πιο πρόσφατα
ευρήματα της έρευνας για την εκπαιδευτική αποτε-
λεσματικότητα. 

Σε αντίθεση με μία ολιστική προσέγγιση, η Δυναμική
Προσέγγιση περιλαμβάνει αρχικά την αξιολόγηση μίας
σχολικής μονάδας με στόχο τον προσδιορισμό των
συγκεκριμένων σχολικών τομέων που χρήζουν βελτίω-
σης και στη συνέχεια εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα
και δράσεις για τη βελτίωσή τους. Αυτή η διαδικασία
εμπλέκει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, συμπε-
ριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των μαθητών και
των γονέων, με την υποστήριξη μίας εξειδικευμένης
συμβουλευτικής και ερευνητικής ομάδας.

Αρκετές έρευνες έχουν, ήδη, δείξει ότι η Δυναμική
Προσέγγιση μπορεί να βελτιώσει τα μαθησιακά απο-
τελέσματα (διάσταση της ποιότητας), αλλά η συγκε-
κριμένη έρευνα, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο
διεθνές επιστημονικό περιοδικό Educational Re-
search, είναι η πρώτη που έχει διεξαχθεί σε Δημοτικά
Σχολεία που βρίσκονται σε κοινωνικά υποβαθμισμέ-
νες περιοχές.

Ο Καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης του Τμήματος
Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου
σε συνεργασία με τον Καθηγητή Bert P.M. Creemers
του Πανεπιστημίου Γκρόνινγκεν της Ολλανδίας, προ-

χώρησαν τόσο σε ανάπτυξη, όσο και σε καθιέρωση
του μοντέλου, στηριζόμενοι στα πορίσματα σειράς
ερευνών που διεξήχθησαν τα τελευταία 15 χρόνια σε
ευρωπαϊκές και πολλές άλλες χώρες. Η νέα έρευνα
αποτελεί τη μοναδική έρευνα που εξετάζει την επί-
δραση της Δυναμικής Προσέγγισης, τόσο στη διά-
σταση της ποιότητας, όσο και της ισότητας, σε σχολεία
που βρίσκονται σε κοινωνικά υποβαθμισμένες πε-
ριοχές σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Η μελέτη
διεξήχθη υπό την καθοδήγηση ομάδας ερευνητών
από τα Πανεπιστήμια Κύπρου, Κέιμπριτζ, Αθηνών και
Δουβλίνου με επικεφαλής τον Καθηγητή του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, Λεωνίδα Κυριακίδη. 

Δυναμική Προσέγγιση για τη Βελτίωση της Ποιότη-
τας και της Ισότητας στην Εκπαίδευση
Στην έρευνα συμμετείχαν 72 Δημοτικά Σχολεία (πε-
ρίπου 5.560 μαθητές) σε κοινωνικά υποβαθμισμένες
περιοχές από τις τέσσερεις προαναφερόμενες ευ-
ρωπαϊκές χώρες, τα οποία και χωρίστηκαν τυχαία σε
πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου. Τα σχολεία
της πειραματικής ομάδας χρησιμοποίησαν τη Δυ-
ναμική Προσέγγιση για ένα σχολικό έτος (2015-2016),
ενώ τα σχολεία της ομάδας ελέγχου έλαβαν υποστή-
ριξη για να αναπτύξουν τις δικές τους δράσεις βελ-
τίωσης χωρίς τη χρήση της Δυναμικής Προσέγγισης.

Οι μαθητές ηλικίας μεταξύ 9-12 ετών (δηλ. των Δ΄,
Ε΄ και Στ΄ τάξεων), των Δημοτικών Σχολείων, που
συμμετείχαν στην έρευνα, συμπλήρωσαν γνωστικό
δοκιμαστικό στα Μαθηματικά, τόσο στην αρχή του
σχολικού έτους, όσο και στο τέλος, για να αξιολο-
γηθεί η επίδραση της Δυναμικής Προσέγγισης κατά
τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι ερευνητές επέλεξαν
να αξιολογήσουν τις γνώσεις των μαθητών στα Μα-
θηματικά, καθώς προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει
ότι τα Μαθηματικά τείνουν να ανταποκρίνονται κα-
λύτερα από οποιοδήποτε άλλο γνωστικό αντικείμε-
νο στα προγράμματα σχολικής βελτίωσης. Οι ερευ-
νητές κατέγραψαν, επίσης, και την κοινωνικο-οικο-
νομική κατάσταση, το φύλο και την εθνικότητα του
κάθε μαθητή.

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς όλοι οι μαθητές
και στα 72 σχολεία πέτυχαν παρόμοια βαθμολογία
στα Μαθηματικά και εμφάνισαν παρόμοια μαθησια-

Πρωτοποριακό πρόγραμμα βελτίωσης της σχολικής 
αποτελεσματικότητας και προώθησης της ισότητας 
στην εκπαίδευση
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησε τους αφυπηρετήσαντες και
καλωσόρισε τα νέα μέλη της Ακαδημαϊκής του Κοινότητας

κά χάσματα με βάση την κοινωνικοοικονομική τους
κατάσταση, το φύλο και την εθνικότητα. Στο τέλος
της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές στα σχολεία της
πειραματικής ομάδας (που χρησιμοποίησαν τη Δυ-
ναμική Προσέγγιση) είχαν καλύτερα μαθησιακά απο-
τελέσματα από εκείνους της ομάδας ελέγχου και αυ-
τό παρατηρήθηκε και στις τέσσερεις συμμετέχουσες
χώρες. Επιπλέον, το χάσμα ανάμεσα στα μαθησιακά
επιτεύγματα των μαθητών που προέρχονται από δια-
φορετικά κοινωνικοοικονομικά επίπεδα μειώθηκε
στα σχολεία της πειραματικής ομάδας, ενώ παρέμεινε
το ίδιο στα σχολεία της ομάδας ελέγχου. Τέλος, η Δυ-
ναμική Προσέγγιση φάνηκε να μην έχει καμία επί-
δραση στο χάσμα των μαθησιακών επιτευγμάτων
που βασίζεται στο φύλο ή την εθνικότητα.

«Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η παρούσα
μελέτη έχει σημαντικές εφαρμογές και επιδράσεις στην

έρευνα για τη σχολική βελτίωση, αλλά και στη χάραξη
πολιτικής για παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών»,
καταλήγει ο Καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης στο
άρθρο του. Ωστόσο, παρά τη μείωση του χάσματος
ανάμεσα στα μαθησιακά επιτεύγματα μαθητών που
προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά
επίπεδα, οι συγγραφείς του άρθρου αναγνωρίζουν
ότι η Δυναμική Προσέγγιση φαίνεται να είναι πιο απο-
τελεσματική στην ενίσχυση της ποιότητας παρά της
ισότητας της εκπαίδευσης. 

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πρέπει να διεξαχ-
θούν περισσότερες έρευνες για τον εντοπισμό πο-
λιτικών και δράσεων που να αντιμετωπίζουν την
ισότητα με έναν πιο εμπεριστατωμένο τρόπο, ώστε
η Δυναμική Προσέγγιση να μπορεί να μειώσει και
το χάσμα των μαθησιακών επιτευγμάτων που βα-
σίζεται στο φύλο και στην εθνικότητα.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησε την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019  επτά μέλη
του ακαδημαϊκού και διοικητικού του προσωπικού που αφυπηρέτησαν και
ταυτόχρονα καλωσόρισε στην κοινότητα τα νεοεισερχόμενα της μέλη.

Δόθηκε έτσι το συμβολικό μήνυμα του κύκλου της επαγγελματικής
ζωής,  όπου οι αφυπηρετούντες αφήνουν ως παρακαταθήκη τη γνώση
και την εμπειρία τους στα νέα μέλη, που έχουν πια μπροστά τους την
πρόκληση να προσφέρουν καθένας μέσα από το επιστημονικό του
πεδίο τοπικό επίπεδο αλλά και διεθνώς.

Κατά την εκδήλωση υποδοχής, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης καλωσόρισε τα 27 νέα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας, υπογραμμίζοντας ότι είναι τιμή να υπηρετούμε
το Ανώτατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα του τόπου. Θεωρώ, πρόσθεσε ο κ. Χρι-
στοφίδης, ότι ο καθένας από εσάς μπορεί να προσφέρει το δικό του λι-
θαράκι στο μέτρο των δυνατοτήτων του κι από τη δική του ειδικότητα,
έχοντας πάντοτε υπόψη ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν ανήκει σε κα-
νένα, αλλά είναι ένας οργανισμός που ανήκει σε όλους εμάς. Ένας

σωστός οργανισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρύτανης, δεν πρέπει
να διακρίνεται από συγκεκριμένα άτομα, αλλά για το σύνολο των επι-
τευγμάτων του προσωπικού του.

Ακολούθως ο κ. Χριστοφίδης προέβη σε ειδική αναφορά για κάθε ένα ξε-
χωριστά από τα μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού που
αποχαιρετούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, απονέμοντάς τους ταυτόχρονα
τιμητικές πλακέτες. Εξέφρασε δε τη βεβαιότητά του ότι και τα επτά μέλη θα
συνεχίσουν να προσφέρουν και στο πανεπιστήμιό τους και στην κοινωνία με
ό,τι και να καταπιαστούν στο μέλλον. Τα επτά μέλη που αφυπηρέτησαν είναι
ο Καθηγητής Αντρέας Κωνσταντίνου, του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών,
ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρίστου, του Τμήματος Επιστημών Αγωγής, ο
Καθηγητής Μιχάλης Πιερής, του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών
Σπουδών και Διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου, ο Προϊστάμενος των Τε-
χνικών Υπηρεσιών Άγης Ελισσαίος, η Γραμματειακή Λειτουργός κα Έλενα
Κυπριανού, η κα Χρυστάλλα Θεοχάρους, της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού
και  ο Τεχνικός Μηχανικός, Ιωάννης Κασινόπουλος.
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Προορισμός Ευκαιριών και Εργοδότησης
Επίσκεψη φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 
το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εξαιρετικά εποικοδομητική και ενδιαφέρουσα εμπειρία
για τους φοιτητές του Τμήματος Γαλλικών και Ευρω-
παϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτέλεσε
η επίσκεψη που πραγματοποίησαν από τις 30 Σεπτεμ-
βρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2019 στις Βρυξέλλες και
το Λουξεμβούργο επιχορηγούμενη από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Οι 38 φοιτητές του Ανώτατου Ακαδημαϊ-
κού  Ιδρύματος, εξασφάλισαν θέση για το ταξίδι έπειτα
από τη συμμετοχή τους σε προσομοίωση εξετάσεων
τύπου "EPSO" της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής
Προσωπικού, όπου δοκίμασαν τις δεξιότητές τους.

Η ομάδα συνοδευόμενη από την κα Δώρα Λοϊζίδου,
του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
και την Επικεφαλής του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Δόξα Κω-
μοδρόμου, επισκέφθηκε αρχικά το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.
Εκεί, η ομάδα φοιτητών και οι συνοδοί της συναντή-
θηκαν κατ’ ιδίαν με τον Κύπριο Δικαστή, κ. Κωνσταν-
τίνο Λυκούργο καθώς και με τον Κύπριο Δικαστή στο
Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε., κ. Σάββα Παπασάββα.

Την επόμενη μέρα η ομάδα συναντήθηκε με τους έξι
κύπριους Ευρωβουλευτές, αναπτύσσοντας εποικοδο-
μητικό διάλογο για θέματα που τους απασχολούν και
τους προβληματίζουν, ιδίως μετά την πρόσφατη οικο-
νομική ύφεση και τα προβλήματα ανεργίας στην Κύπρο. 

Ακολούθησε εγκάρδια συνάντηση με τον Αναπλη-
ρωτή Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Με-
τάφρασης στα Γραφεία της  Ευρωπαϊκή Επιτροπής,
κ. Χρίστο Ελληνίδη. Στο ερώτημα φοιτητή κατά πόσο
μπορεί η τεχνολογία ν’ αντικαταστήσει τον ανθρώ-
πινο παράγοντα, ο κ. Ελληνίδης απάντησε ότι η τε-
χνολογία μπορεί να βοηθήσει, όχι όμως ν’ αντικα-
ταστήσει τον άνθρωπο.

Την επόμενη μέρα, το πρόγραμμα περιλάμβανε επί-
σκεψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου οι φοιτητές

συζήτησαν με τη Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολι-
τισμού, κα Θέμιδα Χριστοφίδου, ζητήματα που άπτονται
του Προγράμματος «Erasmus+», όπως την κινητικότητα
φοιτητών για σπουδές και τοποθετήσεις, το Erasmus
Mundus, τις δράσεις Marie Curie, που όλα μαζί δίνουν
σε περισσότερους από 400.000 Ευρωπαίους τη δυνα-
τότητα να σπουδάσουν, είτε να εργαστούν ως εθελοντές
ή ερευνητές στο εξωτερικό. 

Στη συνέχεια την ομάδα φιλοξένησε στο επιβλητικό
κτήριο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Jus-
tus Lipsius», ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος
στη βελγική πρωτεύουσα, κ. Σταύρος Χατζηγιάννης,
ο οποίος ανέλυσε το ρόλο που διαδραματίζει η Μό-
νιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες και
κατ΄ επέκταση τα οφέλη που αποκομίζουν τα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα πλούσιο πρόγραμμα από δραστηριότητες και
επισκέψεις σε αξιοθέατα στη Βελγική πρωτεύουσα
ενθουσίασαν τους νέους που συμμετείχαν στην όλη
διοργάνωση. Μεταξύ άλλων, ξεναγήθηκαν στην Αψί-
δα του Θριάμβου, την ιστορική πλατεία Grand- Place,
την Πλατεία της Αγίας Αικατερίνης, κ.ά. 

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν πλήρως  ικανοποιημέ-
νοι από το ταξίδι, για τα οφέλη που αποκόμισαν, τα
χρήσιμα βιώματα που έζησαν και ευχήθηκαν να τους
δοθεί η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με άλλους Ευ-
ρωπαίους μέσα από την απασχόλησή τους σε ευρω-
παϊκούς θεσμικούς οργανισμούς.

Τέλος, εξέφρασαν  τις ευχαριστίες τους, τόσο προς
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολύτιμη ευκαι-
ρία που τους δόθηκε, αλλά και προς τις κυρίες Λοϊ-
ζίδου και Κωμοδρόμου, οι οποίες επιμελήθηκαν τό-
σο το έντονο πρόγραμμα που τηρήθηκε, όσο και
για την καθοδήγησή τους σε ολόκληρο το εκπαι-
δευτικό ταξίδι.
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