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Η Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων» 
εγκαινιάσθηκε επίσημα στις Βρυξέλλες με τη συμ-
μετοχή και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η συμμαχία «Νέων Πανεπιστημίων για το Μέλλον της
Ευρώπης» - YUFE (Young Universities for the Future
of Europe Alliance), στην οποία συμμετέχει το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου με άλλα επτά ευρωπαϊκά κορυφαία
πανεπιστήμια (κάτω των 50 ετών), έλαβε μέρος στην
εναρκτήρια εκδήλωση της Πρωτοβουλίας «Ευρω-
παϊκά Πανεπιστήμια», που πραγματοποιήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου
2019, στις Βρυξέλλες. Ο Καθηγητής Martin Paul, Πρό-
εδρος της Συμμαχίας YUFE και Πρόεδρος του Πανε-
πιστημίου του Μάαστριχτ, δήλωσε: «Η συμμαχία οκτώ
νέων πανεπιστημίων θα δημιουργήσει το πρώτο ευρω-
παϊκό πανεπιστήμιο του μέλλοντος που θα είναι ανοιχτό
σε όλους».

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσώπησε στην εναρ-
κτήρια εκδήλωση της Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια», που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, στις Βρυξέλλες, ο Πρύτανης του Ιδρύματος,
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης. Η Διευθύνουσα Σύμ-
βουλος της YUFE Δρ Daniela Trani και ο Κύπριος Κώ-
στας Γεωργιάδης, ο οποίος σπουδάζει στο Πανεπι-
στήμιο του Μάαστριχτ, ήταν ανάμεσα στους ομιλητές
της εκδήλωσης παρουσιάζοντας το όραμα της συμ-
μαχίας YUFE.  

Στην εκδήλωση συμμετείχαν όλα τα πανεπιστήμια
που αποτελούν τις 17 πρώτες ευρωπαϊκές συμμαχίες
πανεπιστημίων που επιλέγηκαν από την  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέου
μοντέλου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τα συμμετέ-
χοντα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με τους εκπροσώ-
πους τους, είχαν την ευκαιρία όλα μαζί, για πρώτη
φορά, να διερευνήσουν τα οφέλη και τις ευκαιρίες
που δημιουργεί η Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανε-
πιστήμια», να συζητήσουν σχετικά με το τοπίο της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του μέλλοντος, να  πα-
ρουσιάσουν τις στρατηγικές τους και να μοιραστούν
τις σκέψεις τους σχετικά με το μέλλον του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμαχία YUFE (Young Univer-
sities for the Future of Europe), είναι μια από τις 17
προτάσεις ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που επιλέγη-
καν από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον περασμένο
Ιούνιο 2019, για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός νέ-
ου μοντέλου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Η συμμαχία

YUFE, η οποία αποτελείται από 8 ευρωπαϊκά πανεπι-
στήμια, μεταξύ των οποίων και το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου ως πλήρες μέλος, αξιολογήθηκε ως η κορυφαία
πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σπουδές σε όλη την Ευρώπη 
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο YUFE θα επιτρέψει στους
υποψήφιους φοιτητές να συντάξουν τα αναλυτικά
προγράμματα σπουδών τους, επιλέγοντας από προ-
γράμματα που προσφέρονται σε καθένα από τα οκτώ
πανεπιστήμια που συμμετέχουν στη συμμαχία YUFE.
Για να επιτρέψει την πρόσβαση σε όλα τα συστήματα
και εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων πανεπιστη-
μίων, η συμμαχία θα εισαγάγει τη φοιτητική κάρτα
YUFE, η οποία θα ισχύει σε όλα τα πανεπιστήμια που
συμμετέχουν στο νέο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Η
επίσημη γλώσσα των προγραμμάτων σπουδών στο
YUFE θα είναι η αγγλική, αλλά οι φοιτητές που θα
σπουδάζουν για μια χρονική περίοδο σε ένα πανεπι-
στήμιο σε άλλη χώρα, θα ενθαρρυνθούν και υποστη-
ριχθούν, για να μάθουν τη γλώσσα της χώρας που θα
τους υποδεχθεί. Όταν θα έχουν ολοκληρώσει με επι-
τυχία τις σπουδές τους, οι φοιτητές θα λαμβάνουν
ένα ευρωπαϊκό  πτυχίο που θα ισχύει παντού στην
Ευρώπη. Το δίπλωμα όχι μόνο θα αναγνωρίζει την
ακαδημαϊκή επίδοση των σπουδαστών, αλλά θα ανα-
γνωρίζει επίσης την προσπάθειά τους για κινητικό-
τητα, εκμάθηση γλωσσών, επαγγελματική κατάρτιση,
επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (job shadowing)
και κοινοτικό εθελοντισμό.

Κοινωνική ευθύνη
«Η συμμαχία YUFE βασίζεται στην αρχή της κοινωνικής
ευθύνης και, πάνω απ ‘όλα, στην τοποθέτηση των φοι-
τητών στην πρώτη γραμμή των δράσεών της. Γι ‘αυτό
οι φοιτητές μας είχαν και θα έχουν  πρωταγωνιστικό
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ρόλο στη διακυβέρνηση της συμμαχίας και στη συνδη-
μιουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου», δήλωσε η
Δρ Daniela Trani. «Το επόμενο έτος επιθυμούμε να πα-
ρουσιάσουμε τα πρώτα πιλοτικά προγράμματα που θα
επιτρέψουν στους φοιτητές να μάθουν στα 10 πανεπι-
στήμια - συμπεριλαμβανομένων των συνεργαζόμενων
πανεπιστημίων - αλλά και να γνωρίσουν τη γλώσσα, τον
πολιτισμό και τους πολίτες των πόλεων της YUFE. Ένα
άλλο βασικό στοιχείο στη YUFE είναι η απασχολησιμό-
τητα των αποφοίτων μας. Θα συνεργαστούμε με τον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα για να εξασφαλίσουμε
ότι οι φοιτητές της συμμαχίας YUFE αναπτύσσουν δε-
ξιότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς ερ-
γασίας και που τους καθιστούν ανταγωνιστικούς επαγ-
γελματίες παντού στην Ευρώπη», σημείωσε η Δρ Trani.

ΜΕΛΗ 
Η Συμμαχία YUFE είναι γεωγραφικά διαφοροποιημέ-
νη και περιλαμβάνει πανεπιστήμια, πόλεις και εται-
ρείες.

Οι εταίροι της YUFE είναι:
Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (συντονιστής) - Ολλανδία
Carlos III Πανεπιστήμιο Μαδρίτης - Ισπανία
Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας - Βέλγιο
Πανεπιστήμιο της Βρέμης - Γερμανία
Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κύπρος
Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας

Πανεπιστήμιο του Essex - Ηνωμένο Βασίλειο
Πανεπιστήμιο της Ρώμης Tor Vergata - Ιταλία

Συνδεδεμένα μέλη της YUFE είναι:
· European Entrepreneurs CMA-PME
· Kiron Open Higher Education
· Nicolaus Copernicus University of Torún - Poland
· Adecco Group France
· ETS Global 
· Πανεπιστήμιο της Rijeka - Κροατία

Σχετικά με το YUFE
Η συμμαχία Νέων Πανεπιστημίων για το Μέλλον της
Ευρώπης (YUFE) είναι μια σημαντική στρατηγική εται-
ρική σχέση που δημιουργήθηκε μεταξύ οκτώ πανε-
πιστημίων με έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η συμμαχία YUFE, μαζί με
τους έξι συνεργάτες της, στοχεύει να επιφέρει μια ρι-
ζική αλλαγή στην ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, καθιερώνοντας το νέο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο
ως το κορυφαίο μοντέλο ενός νέου, μη ελιτιστικού,
ανοιχτού ευρωπαϊκού πανεπιστημίου. Ένα μοναδικό
οικοσύστημα που θα συνδέει τα πανεπιστήμια με τις
κοινότητες, το YUFE θα βασίζεται στη συνεργασία
μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών
σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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Δημιουργία Κέντρου Αριστείας Βιοτράπεζας 
και  Βιοϊατρικής έρευνας  επόμενης γενιάς

Aρχειοθέτηση βιολογικού υλικού για τη μελέτη του
ανθρώπινου γoνιδιώματος (DNA) από Κύπριους
εθελοντές, υγιείς και ασθενείς, με στόχο τη διάγνω-
ση, πρόγνωση και θεραπεία ασθενειών καθώς και
για περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων ερευνών.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη εναρκτήρια
εκδήλωση του Έργου «Ανάπτυξη μιας σύγχρονης Βιο-
τράπεζας και Πρόγραμμα Έρευνας του Ανθρώπινου Γο-
νιδιώματος των Κυπρίων» (Biobanking  and  the  Cyprus
Human  Genome  Project -CY-BIOBANK), για τη δημι-
ουργία του Κέντρου Αριστείας, με επίκεντρο τη σύγ-
χρονη Βιοτράπεζα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, την
ενίσχυση της βιοϊατρικής έρευνας επόμενης γενιάς,
την έρευνα και λεπτομερή μελέτη του ανθρώπινου
γονιδιώματος-DNA- των Κυπρίων. Το έργο συγχρη-
ματοδοτείται με €15 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, με €15 εκατ. από την  Κυπριακή Δημοκρατία
και με €8 εκατ. από  το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε χρο-
νικό ορίζοντα 15 ετών. 

Η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου πραγματοποι-
ήθηκε το διήμερο 26-27 Νοεμβρίου 2019 στο Αμφι-
θέατρο «Νίκος Κ. Σιακόλας» του Σιακόλειου Εκπαιδευ-
τικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ) του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, παρουσία πολιτειακών αξιωματού-
χων, εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από
τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (Research Exe-
cutive Agency (REA)) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ια-
τρών, εμπειρογνωμόνων,  ασθενών, και κοινού.  

Κατά την παρουσίαση του Έργου, ανακοινώθηκε
η αναβάθμιση της Βιοτράπεζας, που δημιουργήθηκε
το 2011, ως ερευνητική υποδομή του Κέντρου Ερευ-
νών Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ) του Πανεπιστημίου
Κύπρου, σε Κέντρο Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και
τη Βιοϊατρική Έρευνα, CY-BIOBANK καθώς και η εναρ-
κτήρια δράση του προγράμματος ΜΙΤΟΣ – ΤΟ DNA
ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ που στοχεύει στη λεπτομερή μελέτη
του ανθρώπινου γονιδιώματος των Κυπρίων. 

Σε χαιρετισμό του στην εναρκτήρια εκδήλωση
του Έργου CY-BIOBANK, στις 26 Νοεμβρίου 2019, ο
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Κύπρου, κ. Ανδρέας Παναγιώτου, σημείωσε ότι η πρό-
σφατη χρηματοδότηση του προγράμματος CY-Bio-
bank από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του
προγράμματος Horizon 2020/Teaming, που συντο-
νίζεται από τον Καθηγητή Δέλτα, αποτελεί μια ακόμη
απόδειξη ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει την

αριστεία και καινοτομία, εγκαινιάζοντας την επόμενη
γενιά βιοϊατρικής έρευνας στην Κύπρο. 

Εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Κυ-
ριάκος Κόκκινος, Πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας
και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και Επικεφαλής Επιστήμονας
Έρευνας και Καινοτομίας, ο οποίος απηύθυνε τον χαι-
ρετισμό του ΠτΔ, σημείωσε ότι η σημαντική επιτυχία
του έργου CΥ-BIOBANK στο πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020» αποτελεί ένα άλλο σημαντικό ορόσημο στην
ιστορία της έρευνας στην Κύπρο, μια επιτυχία που
αντικατοπτρίζει επίσης το υψηλής ποιότητας επιστη-
μονικό ανθρώπινο κεφάλαιο και της έρευνας στη χώ-
ρα μας. «Η επιτυχία του Κέντρου είναι εξαιρετικής ση-
μασίας για την έρευνα και την ανάπτυξη στο οικοσύ-
στημα καινοτομίας, καθώς και για το εθνικό σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης και το σύστημα υγείας μας
για την ευημερία των Κυπρίων πολιτών, συμβάλλοντας
στην υποστήριξη των τεκμηριωμένων ερευνών για γε-
νετικές ασθένειες. Εκτός από την πρόσθετη οικονομική
ενίσχυση ύψους €15 εκατ. η κυβέρνηση είναι αποφα-
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Καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας Πρόεδρος ΙδΕΚ, Κυριάκος Κόκκινος

σισμένη να υποστηρίξει την επιτυχή εφαρμογή του CY-
BIOBANK μέσω πρακτικών μέτρων», τόνισε.

Η Δρ Karina Firkaviciute, υπεύθυνη πολιτικής στη
Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, αφού συνεχάρη τους δημιουρ-
γούς και ερευνητές του Έργου, σημείωσε ότι είναι ση-
μαντικό μετά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να
υπάρχει συνέχεια στους τομείς της ιατρικής έρευνας
με επιρροή στην Κύπρο και την κοινωνία της. 

Κατά την εναρκτήρια εκδήλωση, ο Συντονιστής του
Έργου CY-BIOBANΚ, Καθηγητής Γενετικής Κωνσταν-
τίνος Δέλτας και Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών
Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ), παρουσίασε στους πα-
ρευρισκομένους λεπτομερώς το έργο τονίζοντας ότι
αποτελεί μεγάλο ορόσημο για την ιατρική έρευνα
στην Κύπρο. «Η Βιοτράπεζα, είναι μια τράπεζα, η οποία
ποτέ δεν θα πτωχεύσει αλλά αντίθετα συσσωρεύει τόκο
σε μορφή νέας γνώσης και δεδομένων που θα χρησι-
μοποιηθούν στην έρευνα, προς όφελος των ασθενών,
δημιουργώντας έναν εθνικό θησαυρό» σημείωσε. Ο
Καθηγητής Δέλτας αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΜΙ-

ΤΟΣ, για το οποίο ήδη ξεκίνησε η εγγραφή εθελοντών
στη Βιοτράπεζα, λέγοντας ότι αναζητούνται 1,000
εθελοντές για να δώσουν βιολογικό υλικό που θα επι-
τρέψει στους ερευνητές να μελετήσουν τις διάφορες
ιδιαιτερότητες στο DNA των Κυπρίων. 

Για τον ρόλο του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευ-
νας (Research Executive Agency (REA)) της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, μίλησε ο Προϊστάμενος διοικητικής
μονάδας στον Οργανισμό REA, κ. Ales Fiala, ενώ κατά
το διήμερο εργασιών της εκδήλωσης του Έργου, δό-
θηκαν εξειδικευμένες παρουσιάσεις από ακαδημαϊ-
κούς και ερευνητές από Κύπρο και εξωτερικό και από
τους εταίρους του έργου. 

Ανάμεσα στα σημαντικά συμπεράσματα περιλαμβά-
νονται τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την
προσπέλαση προβλημάτων που αφορούν στη στέγαση
του νέου έργου και την εφαρμογή του ηλεκτρονικού
φακέλου υγείας, δέσμη που θα υλοποιηθεί από την ομά-
δα Ηλεκτρονικής Υγείας του Καθηγητή Χρίστου Σχίζα,
στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κέντρο Αριστείας: Βιοτράπεζα 
και Βιοϊατρική  Έρευνα 
Πρόγραμμα CY-Biobank

Υπό την αιγίδα του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη διοργανώνεται τη Δευτέρα,
23 Μαρτίου 2020 στις 6:30 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
του Προεδρικού Μεγάρου, εκδήλωση με θέμα τη χρηματοδότηση
για δημιουργία Κέντρου Αριστείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Το νέο Κέντρο Αριστείας, ως υποδομή για βιοϊατρική έρευνα,
στεγάζει τη Βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου και ανα-
πτύσσει δραστηριότητες για προώθηση της ιατρικής έρευνας

με επίκεντρο τις γενετικές ασθένειες. Το έργο που αφορά
ολόκληρο τον κυπριακό πληθυσμό  έχει στόχο τη βελτίωση
της διάγνωσης, πρόγνωσης και πρόληψης των διαφόρων
ασθενειών, καθώς και προώθηση ερευνών και ανακάλυψη
νέων φαρμάκων, σε συνεργασία με σημαντικούς εταίρους
εντός και εκτός Κύπρου. 

Το έργο χρηματοδοτείται με χρονικό ορίζοντα τα 15 έτη, συ-
νολικά με €38 εκατ.
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Ιατρική  Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου:
Η πρώτη Σχολή της Κύπρου με πιστοποίηση από ΔΙΠΑΕ και WFME

Το Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει με ιδιαίτερη
χαρά και ικανοποίηση ότι η Ιατρική Σχολή του, είναι
πλέον η πρώτη και μοναδική Ιατρική Σχολή της Κύπρου
που πιστοποιήθηκε με επιτυχία, μετά από αξιολόγηση,
τόσο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), όσο
κι από τον οργανισμό World Federation of Medical Ed-
ucation (WFME). 

Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης ανακοινώ-
θηκε με επιστολή ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2019
από την Πρόεδρο του Συμβουλίου του ΔΙΠΑΕ, Καθη-
γήτρια  Μαίρη Ιωαννίδου-Κουτσελίνη.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στο υψηλό επίπεδο
ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής
Σχολής, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκίνησε τη διαδικα-
σία αξιολόγησης από τον Οκτώβριο του 2018, πριν  την
απονομή των πτυχίων της Σχολής στους πρώτους της
αποφοίτους, τον Ιούνιο του 2019, γεγονός που ανα-
γνώρισε η διεθνής Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης
(ΕΕΑ) κατά την επίσκεψή της για αξιολόγηση του προ-
γράμματος σπουδών σε θεωρητικό και κλινικό επίπεδο.
Η διεθνής ΕΕΑ συναντήθηκε με τις Πρυτανικές Αρχές,
τον Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, μέλη του ακαδη-
μαϊκού και του διοικητικού προσωπικού, φοιτητές και
την Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας του ΠΚ. Η ΕΕΑ εξέ-
τασε, μεταξύ άλλων, τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος
και της Ιατρικής Σχολής, τις κλινικές των δημόσιων νο-
σοκομείων και των συνεργαζόμενων κλινικών κέντρων,
το οργανόγραμμα της Σχολής, το περιεχόμενο του προ-
γράμματος, τη μεθοδολογία και τον εξοπλισμό που χρη-
σιμοποιείται στη διδασκαλία και τα βιογραφικά των δι-
δασκόντων. Η διεθνής ΕΕΑ τεκμηρίωσε τα ευρήματα
και τις εισηγήσεις της και συνέταξε την Έκθεση Εξωτε-
ρικής Αξιολόγησης για τη Βασική Ιατρική Εκπαίδευση.
Τα ερωτήματα που έθεσαν στην έκθεση απαντήθηκαν
με επιτυχία από την Ιατρική Σχολή εντός τριμήνου και

η τελική θετική απόφαση λήφθηκε στις αρχές Δεκεμ-
βρίου 2019.  

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου παραμένει
προσηλωμένη στο όραμά της για αριστεία, για παροχή
υψηλού επιπέδου διδασκαλία και σύγχρονη ιατρική εκ-
παίδευση, για πρωτοπορία και καινοτομία στην έρευνα
και σημαντική συμβολή στην αναβάθμιση των ιατρικών
υπηρεσιών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Η πρόσφατη
ένταξη των ακαδημαϊκών ιατρών του Πανεπιστημίου
Κύπρου στο ΓεΣΥ καθώς και η αναμενόμενη ψήφιση του
νομοσχεδίου, το οποίο θα ρυθμίσει τη δημιουργία και
λειτουργία των πανεπιστημιακών κλινικών αναμένεται
να μεγιστοποιήσουν τόσο το εκπαιδευτικό και ερευνητικό
έργο της Ιατρικής Σχολής όσο και τα οφέλη της κοινωνίας
και των ασθενών.

Σε μήνυμά του ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστο-
φίδης, συνεχάρη την Ιατρική Σχολή, το ακαδημαϊκό της
προσωπικό, τους φοιτητές και τους συνεργάτες της για
τη σημαντική αυτή επιτυχία, που αποτελεί τεκμηρίωση
της πολύ καλής δουλειάς που έγινε μέσα στα πρώτα έξι
χρόνια λειτουργίας της Σχολής. 

«Προσελκύσαμε αξιόλογους και διακεκριμένους στην
ειδίκευσή τους ακαδημαϊκούς, πείσαμε άριστες και άρι-
στους υποψήφιoυς, αλλά και υποψήφιους  φοιτητές
ότι μια νέα σχολή μπορεί να καθιερωθεί και να δημι-
ουργήσει μία νέα παράδοση στο κυπριακό ιατρικό γί-
γνεσθαι. Η πιστοποίηση αποτελεί απόδειξη ότι το στοί-
χημα της λειτουργίας Ιατρικής Σχολής στο πρώτο δη-
μόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου πέτυχε. Ήταν μία συλ-
λογική προσπάθεια, με σημαντική τη συμβολή και των
προηγούμενων πρυτανικών αρχών. Η εξέλιξη της θε-
τικής αξιολόγησης μας γεμίζει με αισιοδοξία. Ενισχυ-
μένη η Ιατρική Σχολή με τα θετικά αποτελέσματα της
πιστοποίησης και την εποικοδομητική ανατροφοδό-
τηση του ΔΙΠΑΕ, θα συνεχίσει τη δυναμική της πορεία
για περαιτέρω ανάπτυξη», σημείωσε ο Πρύτανης. 
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Επίσκεψη του Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο McGILL 
Καναδά και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε το Πανεπιστήμιο
Κύπρου με το Πανεπιστήμιο McGill. Το συμφωνητικό
υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, και ο Καθηγητής
Christopher Manfredi, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων του Πανεπιστημίου του McGill, τη Δευτέρα
25 Νοεμβρίου 2019 στον Καναδά, κατά τη διάρκεια επί-
σκεψης, μεταξύ 25-26 Νοεμβρίου 2019, του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Πανεπιστήμιο McGill.
Στην επίσκεψη – η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από
πρόσκληση του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου του McGill, Δρ David Eidelman – τον
Πρύτανη συνόδευσε ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της
Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Γιώργος Χατζηγεωργίου.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας, που ανοίγει ένα νέο κεφά-
λαιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πανεπιστημίων, προ-
νοεί, μεταξύ άλλων,  για την ανταλλαγή προσωπικού και
μεταπτυχιακών φοιτητών, την ανταλλαγή ακαδημαϊκού
και επιστημονικού υλικού, τη συμμετοχή σε κοινές ερευ-
νητικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις και τη συμ-
μετοχή σε σεμινάρια και ακαδημαϊκές συναντήσεις.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκαν τρόποι συ-
νέργειας για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα από την ανταλ-
λαγή εμπειρογνωμοσύνης με την Ιατρική Σχολή του
McGill.  Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η δημιουργία και
ανάπτυξη κέντρου προσομοίωσης από την Ιατρική
Σχολή για σκοπούς διδασκαλίας, αλλά και εκπαίδευσης
ιατρικού προσωπικού από την Κύπρο και το εξωτερικό,

έγινε ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με την πιστοποί-
ηση του προγράμματος της Ιατρικής Σχολής και τον
προσανατολισμό της στην αριστεία, ενώ στο επίκεντρο
τέθηκαν θέματα συνεργασίας σε επίπεδο διδασκαλίας
και έρευνας στον τομέα της γενετικής. 

Αρωγός και συμπαραστάτης στην προσπάθεια του
Πανεπιστημίου Κύπρου για ενίσχυση των συνεργειών
του με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα στον
Καναδά είναι ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον
Καναδά κ. Βασίλειος Φιλίππου, ο οποίος ήταν παρών
στην υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας, ενώ
σε κατ΄ ιδίαν συνάντηση με τον Πρύτανη και τον Ανα-
πληρωτή Κοσμήτορα συζητήθηκαν περαιτέρω τρόποι
επένδυσης στην ακαδημαϊκή διπλωματία για ενδυνά-
μωση των σχέσεων Κύπρου – Καναδά. 

Για την ιστορία, ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής
του McGill, Καθηγητής David Eidelman είχε επισκεφτεί
το Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Ιούλιο του 2018 για διε-
ρεύνηση των προοπτικών συνεργασίας. Τον Αύγουστο
του 2017 οι τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κύπρου ταξίδεψαν στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου του McGill και επισκέφτηκαν
το Κέντρο Προσομοίωσης Steinberg. Τον Οκτώβριο
του 2018 δύο τελειόφοιτοι φοιτητές της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Κύπρου έγιναν αποδεκτοί από
το Πανεπιστήμιο του McGill για να παρακολουθήσουν
μαθήματα επιλογής για περίοδο δύο μηνών. Το Πανε-
πιστήμιο του McGill έχει περισσότερους από 36 ενερ-
γούς απόφοιτους που μένουν στην Κύπρο.



Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, οι υγει-
ονομικές αρχές της Κίνας ανακοί-
νωσαν αριθμό περιστατικών πνευ-
μονίας που οφείλονταν σε άγνω-
στο αίτιο, στην πόλη Wuhan, στην
Κεντρική Κίνα. Μέχρι τις 9 Ιανουα-
ρίου 2020, οι κινεζικές αρχές ενη-
μέρωσαν για τον εντοπισμό ενός
νέου ιού που ανήκει στην οικογέ-
νεια των κορωνοϊών  (2019-nCoV)
ως το παθογόνο που προκάλεσε
την επιδημία.

Οι κορωνοϊοί είναι μεγάλοι RNA
ιοί με έλυτρο, οι οποίοι αφθονούν
σε ανθρώπους, ζώα  και πουλιά.
Οι ανθρώπινοι κορωνοϊοί από δε-
καετίες θεωρούνται παθογόνα
που δεν προκαλούν ιδιαίτερα προ-
βλήματα, αφού συνήθως προκα-
λούν την ήπια εικόνα του «κοινού
κρυολογήματος» στον άνθρωπο.
Την εντύπωση αυτή ήρθε να δια-
ψεύσει το 2002 η επιδημία του κο-
ρωνοϊού που προκάλεσε το Οξύ
Σοβαρό Αναπνευστικό Σύνδρομο
(SARS-CoV). Ο ιός αυτός προκάλε-
σε σοβαρή επιδημία, εκκινώντας
από την Επαρχία Guangdong στην
Κίνα και προκάλεσε 8,098 επιβε-
βαιωμένα περιστατικά με 774 θα-
νάτους – εκτιμώμενη θνητότητα
περίπου 10%. Ο ιός προσέβαλε
τον άνθρωπο, αφού ξεκίνησε από

τα ζώα. Το φυσικό υποδόχο του,
εντοπίστηκε στις νυχτερίδες από
τις οποίες προσέβαλλε άλλα άγρια
ζώα, αλλά και τον άνθρωπο. Ο ιός
προκάλεσε εισαγόμενα περιστα-
τικά, σε περισσότερες από 24 χώ-
ρες. Συνδέεται με το κύτταρο που
θέλει να προσβάλει, μέσω συγκε-
κριμένων υποδοχέων, οι οποίοι
αφθονούν πάνω στα κύτταρα του
κατώτερου αναπνευστικού, όπου
και ασκεί κυρίως την παθογόνο
δράση του.

Το 2012 ένας επίσης πολύ παθο-
γόνος κορωνοϊός εμφανίστηκε
στις χώρες της Μέσης Ανατολής
προκαλώντας το Αναπνευστικό
Σύνδρομο Μέσης Ανατολής
(MERS-CoV). Ο ιός αυτός επίσης
ζωονοτικός, μεταδίδεται δηλαδή
από τα ζώα στον άνθρωπο, προ-
κάλεσε 2,494 περιστατικά και 858
θανάτους μέχρι τον Νοέμβριο του
2019. Η θνητότητά του ακόμα με-
γαλύτερη από τον SARS-CoV, υπο-
λογίστηκε στο 36%. Αν και για την
μετάδοση στους ανθρώπους ενο-
χοποιήθηκε ο ενδιάμεσος ξενι-
στής του ιού και συγκεκριμένα η
γκαμήλα, εντούτοις φαίνεται ότι
και πάλι το φυσικό υποδόχο του
ιού στην φύση, είναι η νυχτερίδα.
Η μετάδοση του ιού αυτού, διαπι-
στώθηκε κυρίως ενδονοσοκομει-
ακά και πολύ λιγότερο στην κοι-
νότητα.

Λόγω της έντονης παθογόνου
δράσης των ιών αυτών, το 2017 ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(Π.Ο.Υ) τοποθέτησε τους δύο αυ-
τούς κορωνοϊούς ψηλά στον κατά-
λογο προτεραιοτήτων του, προκει-
μένου να ενθαρρυνθεί η επιστη-
μονική έρευνα γύρω από αυτούς.

Ο νέος κορωνοϊός που εντοπί-
στηκε τον Δεκέμβριο του 2019
(2019-nCoV), παρουσιάζει φυλο-
γενετική ομοιότητα, με τον προ-

ηγούμενο κορωνοϊό SARS-CoV
που προκάλεσε την επιδημία το
2002-2003. Μέσα από προκαταρ-
κτικές εξετάσεις  διαπιστώθηκε ότι
είναι πιθανόν να χρησιμοποιεί και
τον ίδιο υποδοχέα, προκειμένου
να προσβάλλει τα κύτταρα του
αναπνευστικού. Αυτό οδηγεί στην
πρόκληση παρόμοιας κλινικής ει-
κόνας που χαρακτηρίζεται από πυ-
ρετό, βήχα και άτυπη πνευμονία.

Βέβαια, μέχρι στιγμής φαίνεται
ότι η βαρύτητα της κλινικής εικό-
νας είναι ηπιότερη, με αποτέλεσμα
χαμηλότερη θνητότητα, που εκτι-
μάται μέχρι στιγμής στο 3%. Η
θνητότητα είναι πιο αυξημένη σε
ηλικιωμένους και σε άτομα με
υποκείμενα χρόνια νοσήματα. Τα
πρώτα περιστατικά σχετίζονταν
με αγορά στην πόλη Wuhan, όπου
διατίθεντο προς πώληση ζωντανά
άγρια ζώα. Το υποδόχο και του ιού
αυτού πιθανολογείται ότι είναι και
πάλι η νυχτερίδα από την οποία
μεταδίδεται στα άγρια ζώα και
στον άνθρωπο. 

Η μεταδοτικότητα του νέου κο-
ρωνοϊού από άνθρωπο σε άνθρω-
πο διαπιστώθηκε σύντομα, μετά
την ενδονοσοκομειακή μετάδοσή
του σε αριθμό επαγγελματιών
υγείας, που φρόντιζαν τους ασθε-
νείς. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η
μεταδοτικότητα του ιού είναι ση-
μαντική, αφού καταγράφηκαν ει-
σαγόμενα περιστατικά σε αρκετές
χώρες, ενώ οι αριθμοί των διαπι-
στωμένων περιστατικών αυξά-
νουν με ταχείς ρυθμούς.

Η Κίνα αντλώντας από τις εμπει-
ρίες του πρόσφατου παρελθόντος,
αντέδρασε πολύ γρήγορα λαμβά-
νοντας δραστικά μέτρα για τη δη-
μόσια υγεία, όπως παραδείγματος
χάρη το άμεσο κλείσιμο της επί-
μαχης αγοράς με την οποία σχετί-
ζονταν τα περισσότερα περιστα-
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Επιδημία από τον νέο κορωνοϊό 2019-nCoV

Μαρία Κολιού, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος, Ιατρική
Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου
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τικά στην πόλη Wuhan, καθώς και ο αποκλεισμός
της εξόδου των κατοίκων, τόσο της Wuhan, όσο και
άλλων πόλεων που παρουσίασαν επίσης περιστατικά.
Δέκα ημέρες μετά την ανακοίνωση των πρώτων πε-
ριστατικών, Κινέζοι επιστήμονες ανακάλυψαν το γο-
νιδίωμα του παθογόνου κορωνοϊού και άμεσα το
διέθεσαν  στην επιστημονική κοινότητα, προκειμέ-
νου να ασχοληθούν με αυτό και άλλες ερευνητικές
ομάδες.

Οι Διεθνείς Οργανισμοί Δημόσιας Υγείας, όπως ο
Π.Ο.Υ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων
(ECDC), παρακολουθούν πολύ στενά την κατάσταση,
ενώ καθημερινά ανανεώνουν τις οδηγίες προς τα
κράτη μέλη, προκειμένου να λάβουν δραστικά μέτρα
παρεμπόδισης της εισόδου περιστατικών στις χώρες
τους ή έγκαιρης ανίχνευσης τυχόν περιστατικού και
λήψης μέτρων πρόληψης μετάδοσης σε άλλους. Επι-
πρόσθετα, επιστημονικές ομάδες έχουν ήδη ξεκινή-
σει να εργάζονται για την παρασκευή εμβολίου χρη-
σιμοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία με τους
κορωνοϊούς SARS-CoV και MERS-CoV στοχεύοντας
στην δημιουργία εμβολίου σε διάστημα μικρότερο
των 3 μηνών.

Κάποια αντιικά φάρμακα που επέδειξαν υποσχό-
μενη δράση σε ζωικά μοντέλα κατά του MERS-CoV
ελέγχονται για τη δράση τους κατά του νέου κορω-

νοϊού. Παρόλα αυτά, η επιδημία εξελίσσεται γρήγορα
και παραμένουν αρκετά κενά ακόμα στις γνώσεις
μας σχετικά με τη συμπεριφορά της. Επιπλέον, το
γεγονός ότι πρόκειται για RNA ιό, σημαίνει ότι
μπορεί να μεταλλαγεί στη συνέχεια και να προ-
σαρμοστεί ακόμα περισσότερο στον ανθρώπινο
οργανισμό, αυξάνοντας ενδεχόμενα την παθογο-
νικότητά του. Για παράδειγμα ο SARS-CoV στη διάρ-
κεια της επιδημίας του, μετά από μετάλλαξη αύξησε
την ικανότητα πρόσδεσής του στους υποδοχείς των
κυττάρων και βελτίωσε την ικανότητα ενδοκυττάριου
πολλαπλασιασμού του, με αποτέλεσμα να αυξηθεί
η επιθετικότητά του. Γι’ αυτό, απαιτείται στενή πα-
ρακολούθηση και μελέτη της συμπεριφοράς του ιού
από τους επιστήμονες. Θα πρέπει να προσδιοριστεί
το εύρος του φάσματος της κλινικής εικόνας της νό-
σου που προκαλεί, να εκτιμηθεί ο βαθμός και ο χρό-
νος κατά τον οποίο μεταδίδεται, ώστε να εντοπίζονται
και παρακολουθούνται  πιο αποτελεσματικά τα άτο-
μα που εκτέθηκαν στον ασθενή.

Η πορεία τής υπό εξέλιξη επιδημίας με τον νέο κο-
ρωνοϊό 2019-nCoV, είναι δύσκολο να προβλεφθεί
με ακρίβεια. Η συνεχής εμφάνιση απειλών από νε-
οεμφανιζόμενους μικροοργανισμούς δείχνει ότι οι
διάφορες χώρες θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή
ετοιμότητα για την αντιμετώπισή τους.

Το Εργαστήριο ΒΜΙ δηλώνει πρόθυμο να εξυπηρετήσει
τις ανάγκες της Πολιτείας
Το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Ιολογίας (ΒΜΙ) του Πανεπι-
στημίου Κύπρου με Επικεφαλής τον Καθηγητή Λεόντιο Κωστρίκη έχει πο-
λύχρονη επιστημονική δραστηριότητα η οποία επικεντρώνεται σε πτυχές
που άπτονται της μοριακής διάγνωσης, παθογένεσης και μετάδοσης ιών
όπως πχ οι HIV-1, HCV, SARS-CoV και άλλοι. Μάλιστα, κατά την επιδημία
του SARS-CoV το 2003 στο Τορόντο του Καναδά και στην Κίνα, ο Καθ. Κω-
στρίκης συμμετείχε στην επιστημονική μελέτη του ιού και παράλληλα δη-
μιούργησε μια μοριακή διαγνωστική μεθοδολογία βασισμένη στην τεχνική
του real-time PCR και των molecular beacons για τη διάγνωση του SARS-
CoV αλλά και συγγενικών του ιών. Η μεθοδολογία αυτή κατοχυρώθηκε με
πατέντα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (1) και χρησιμοποιήθηκε
με επιτυχία στην ανίχνευση του SARS-CoV σε ασθενείς στον Καναδά κατά
την επιδημία του 2003 όπως αναφέρεται και στην απορρέουσα επιστημονική
δημοσίευση (2).

Ο νέος ιός, 2019-nCoV, που είναι υπεύθυνος για την τωρινή παγκόσμια
επιδημία, είναι διαφορετικός μεν, αλλά γενετικά συγγενικός με τον ιό SARS-
CoV  που προκάλεσε την επιδημία του οξέος αναπνευστικού συνδρόμου
(Severe acute respiratory syndrome, SARS) το 2003 στην Κίνα και στον
Καναδά. Το Εργαστήριο ΒΜΙ του Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει θάλαμο
βιοασφάλειας επιπέδου 3 (BL-3) και έχει προσαρμόσει την προαναφερόμενη
διαγνωστική μεθοδολογία για την ανίχνευση του ιού 2019-nCoV και είναι

στη  διάθεση της Πολιτείας για διάγνωση του ιού 2019-nCoV σε περίπτωση
που υπάρξουν πιθανά κρούσματά  του στην Κύπρο. Ο Πρύτανης του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, έχει ήδη ενημερώσει
το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τις επιστημονικές δραστηριότητες του Ερ-
γαστηρίου ΒΜΙ καθώς επίσης και για την πρόθεση του Εργαστηρίου να
προσφέρει εμπειρογνωμοσύνη και διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση
που χρειαστεί.

(1 ) Leondios G. Kostrikis, United States Patent, Patent No. US 7, 709,188 B2
(2)  Andreas V. Hadjinicolaou et al.,Archives of Virology 156:671-680, 2011



Ξένια Κωνσταντίνου: Από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα
στη Βουλή των Αντιπροσώπων

• Σε ποιες επιτροπές συμμετέχετε
και ποιες είναι οι αρμοδιότητές
σας; Σε ποιους τομείς δράσης
εστιάζεται το ενδιαφέρον σας και
με ποιους τρόπους σκοπεύετε να
επιφέρετε αλλαγές;

Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στις
οποίες συμμετέχω είναι η Επιτροπή
Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία
από τα μέσα Ιανουαρίου πρέπει να
εξετάσει τη μεταρρύθμιση της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, μία καίριας ση-
μασίας συζήτηση για ένα ζήτημα το
οποίο επηρεάζει άμεσα τις ζωές των
πολιτών. Κατ’ επέκταση δίνω ένα ει-
δικό βάρος στη μελέτη και συζήτηση
όλων των προεκτάσεων αυτής της
μεταρρύθμισης παράλληλα βεβαίως
και με όλα τα υπόλοιπα θέματα που
βρίσκονται ενώπιον της Επιτροπής.  
Σε προτεραιότητά μου είναι όλα τα
ζητήματα που άπτονται των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων γι’ αυτό και έχω
επιδιώξει να συμμετάσχω στην αρ-
μόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.
Έχω μια προσωπική έγνοια και ευαι-
σθησία για τα θέματα αυτά, γιατί σχε-
τίζονται άμεσα με την ποιότητα της

δημοκρατίας. Απαραίτητη θεωρώ
επίσης την άσκηση του κοινοβου-
λευτικού ελέγχου σε θεσμούς της
δημοκρατίας με σκοπό την ενίσχυση
της χρηστής διοίκησης, της διαφά-
νειας και της αξιοκρατίας, στόχους
που επιδιώκει η Επιτροπή Θεσμών
στην οποία επίσης θα συμμετάσχω.

• Η υποεκπροσώπηση των γυναι-
κών στον χώρο της πολιτικής είναι
παγκόσμιο φαινόμενο, ποιες πι-
στεύετε είναι οι παράμετροι και
οι δυσκολίες - κοινωνικές ή ενίοτε
αυτό-επιβληθείσες - που αποτρέ-
πουν τις γυναίκες να συμμετέχουν
στην πολιτική ζωή; Τι σας οδήγη-
σε, προσωπικά, να ασχοληθείτε
με την πολιτική και ποιες οι προσ-
δοκίες σας και οι στόχοι σας ως
προς την ενδυνάμωση της φωνής
των γυναικών στο κυπριακό πο-
λιτικό προσκήνιο;

Η πρώτη φορά που άκουσα τον
όρο «κοινωνικό φύλο» ήταν όταν
ήμουν πρωτοετής φοιτήτρια στο
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου.  Τότε μπορούσα να κατανοή-
σω τον όρο και το ότι οι ταυτότητες
κατασκευάζονται ιστορικά, κοινω-
νικά και πολιτικά αλλά η αλήθεια
είναι ότι πέρασαν έκτοτε αρκετά
χρόνια για να έχω πλήρη κατανόη-
ση και αντίληψη των διακρίσεων
στη βάση του φύλου και δεν ανα-
φέρομαι στις φανερές διακρίσεις
τύπου, πληρώνεσαι λιγότερο για
την ίδια εργασία, αλλά  για τις έμ-
μεσες και κρυμμένες διακρίσεις
που είναι πολύ πιο προβληματικές
και επικίνδυνες. Μιλάμε για στερε-
ότυπα δεκαετιών αναφορικά με τις
δεξιότητες της γυναίκας, τη σε-
ξουαλικότητά της, τις κοινωνικές
νόρμες συμπεριφοράς κ.τ.λ. Στην
πολιτική όμως αντιμετωπίζουμε και
κάτι άλλο εμείς οι γυναίκες. Συχνά
μετατρεπόμαστε σε «αόρατες». Νο-
μίζω το ίδιο συμβαίνει ορισμένες
φορές και στην ακαδημία και στα
διοικητικά συμβούλια μεγάλων ορ-
γανισμών. Σε αυτούς τους τομείς
απαιτείται μια συνεχής προσπάθεια,
πρώτον  για να είσαι ορατή και δεύ-
τερον  για να θεωρείσαι ισάξια.
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Η Βουλευτής Λευκωσίας του 
ΔΗΣΥ, Ξένια Κωνσ ταν τίνου,
απόφοιτη του Τμήματος Κοινω-
νικών και Πολιτικών Επιστημών 
(1996-2000) και Λειτουργός
Έρευνας (2005-2019) του Πανε-
πιστημίου Κύπρου παραχώρησε
συνέντευξη σχετικά με την ανά-
ληψη των νέων καθηκόντων της
στη Βουλή από τις 6 Δεκεμβρίου
2019, μετά τις ανακατατάξεις
στην κοινοβουλευτική ομάδα του
Δημοκρατικού Συναγερμού. 

Βουλή των Αντιπροσώπων Κύπρου
Ιανουάριος  2020



Θεωρώ όμως ότι σήμερα η διάστα-
ση του φύλου, των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και των διακρίσεων στη
βάση φύλου αποτελεί ένα από τα
πλέον κυρίαρχα ζητήματα στη δη-
μόσια συζήτηση κι αυτό βελτιώνει
τους θεσμούς και σπρώχνει προς
την κατεύθυνση επιβολής της ισό-
τητας.  Από εμένα  να αναμένετε
ότι,  όπως  όλα τα προηγούμενα
χρόνια εντόπιζα και αναδείκνυα θέ-
ματα φύλου και ζητήματα διακρί-
σεων,  το ίδιο θα συνεχίσω να πράτ-
τω πλέον και μέσα από τον θεσμικό
μου ρόλο.

• Η πολύχρονη προσφορά σας στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Λει-
τουργού, σας δίνει πρόσβαση και
δίοδο προς τους νέους, με τη νέα
σας ιδιότητα θα διατηρήσετε
τους δεσμούς σας με την πανε-
πιστημιακή κοινότητα και ενδε-
χομένως, θα επιδιώξετε να φέρε-
τε τους νέους πιο κοντά στα πο-
λιτικά δρώμενα;

Έζησα το Πανεπιστήμιο από το ξε-
κίνημα μέχρι και την καθιέρωσή
του. Γνωρίζω τι είναι ικανό να πε-
τύχει και νιώθω πραγματικά περή-
φανη που αποτέλεσα μέρος του.
Όλο αυτό πρέπει να το διαφυλά-
ξουμε. Η διατήρηση των σχέσεων
και των δεσμών με την πανεπιστη-
μιακή κοινότητα καθώς και η ενί-
σχυση και βελτίωση του έργου των
φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
αποτελεί πιστεύω προσφορά προς
τον τόπο και τις επόμενες γενιές. 
Αναφορικά με τους νέους, η απα-
ξίωση είναι τόσο μεγάλη -και όχι
αδικαιολόγητα- που απαιτεί τε-
ράστια και καθημερινή προσπά-
θεια. Δεν θα πω μεγάλα λόγια,
εκείνο όμως το οποίο γνωρίζω εί-
ναι ότι οι νέοι ειδικότερα έχουν
κουραστεί με την έπαρση, τον ξύ-

λινο λόγο και τις αοριστίες και σε
σημαντικό βαθμό τα φαινόμενα
αυτά έχουν επικρατήσει. Όμως
δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτική.
Θεωρώ ότι και στην πολιτική
υπάρχουν καλοί, κακοί και μέτριοι
πολιτικοί και ότι το να τσουβαλιά-
ζονται όλοι και να διευρύνεται η
αποχή και η αδιαφορία, ευνοεί τον
λαϊκισμό και τη  συντήρηση. Γι’ αυ-
τό με πολλή σεμνότητα θα προ-

σπαθήσω με τη στάση και τις δη-
μόσιές μου τοποθετήσεις να πεί-
σω για τη σημασία που έχει η αξία
της δημοκρατίας και της πολιτικής
συμμετοχής για την ποιότητα του
πολιτεύματος και το μέλλον του
τόπου μας. 

Επιμέλεια συνέντευξης: 
Χριστίνα Παπαπολυβίου

Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου,
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
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Στον Επίκουρο Καθηγητή Τριαντάφυλλο Στυλιανό-
πουλο του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και
Κατασκευαστικής και  Διευθυντή του Εργαστηρίου
Βιοφυσικής του Καρκίνου του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου απονεμήθηκε η ερευνητική χορηγία “ERC Con-
solidator Grant”, μια από τις πιο υψηλές διακρίσεις
στον τομέα ευρωπαϊκών χορηγιών του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Έρευνας. Πρόκειται για το τρίτο ERC
Consolidator Grant που εξασφαλίζει το Πανεπιστήμιο
Κύπρου και το δεύτερο ERC Frontier Research Grant
που λαμβάνει ο Δρ Στυλιανόπουλος, καθιστώντας
τον, τον πρώτο επιστήμονα στην Κύπρο που λαμβά-
νει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Έρευνας στο πλαίσιο δύο διαφορετικών ερευνητικών
προτάσεών του.

Το καινοτόμο έργο του Επίκουρου Καθηγητή Στυ-
λιανόπουλου που έλαβε ερευνητική χορηγία ύψους
€2 εκατ.  για πέντε χρόνια, στο πλαίσιο της πρόσκλησης
“ERC Consolidator Grant”, του Προγράμματος «Ορί-
ζοντας 2020», αφορά την πρότασή του «Immuno-Pre-
dictor» για την καταπολέμηση καρκινικών όγκων και
επιλέγηκε μέσα από την πλέον ανταγωνιστική διαδι-
κασία επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ερευνητικό
έργο, με τίτλο «Mechanical Biomarkers for Prediction
of Cancer Immunotherapy», αποσκοπεί στην ανάπτυξη
βιοδεικτών για την πρόβλεψη της αποτελεσματικότη-
τας στρατηγικών ανοσοθεραπείας για την καταπολέ-
μηση καρκινικών όγκων.

Η ερευνητική χορηγία ERC Consolidator Grant παρέχει
μακροχρόνια χρηματοδότηση στους επιφανέστερους
Ευρωπαίους επιστήμονες για να ακολουθήσουν φιλό-
δοξες, πρωτοποριακές και μη-συμβατικές ερευνητικές
κατευθύνσεις. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του προ-
γράμματος (http://erc.europa.eu), κύριος στόχος των
χορηγιών αυτών είναι να ενθαρρύνει και να υποστη-

ρίξει την επιστημονική
αριστεία των καλύτερων
και πιο δημιουργικών
ερευνητών της Ευρώπης,
με ερευνητική εμπειρία
7 έως 12 χρόνια μετά την
απόκτηση του διδακτο-
ρικού τους τίτλου με
στόχο την εδραίωση και
περαιτέρω ανάπτυξη
των εργαστηρίων τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέχει την πρωτιά, στην
Κύπρο, στην εξασφάλιση προγραμμάτων ERC. Η επι-
λογή του Επίκουρου Καθηγητή Τριαντάφυλλου Στυ-
λιανόπουλου για νέα χρηματοδότηση από το ΕRC
επιβεβαιώνει την εξαιρετική διεθνή αναγνώριση
που τυγχάνει και τις εντυπωσιακές ερευνητικές επι-
δόσεις του.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Τριαντάφυλλος Στυλιανό-
πουλος εξήγησε ότι παρόλο που η χρήση τεχνικών
ανοσοθεραπείας για τον καρκίνο καθίσταται ολοένα
και πιο διαδεδομένη, μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη
ίαση μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών, της τάξης
του 14%, και επιπρόσθετα μπορεί να προκαλέσει σο-
βαρές παρενέργειες. «Μέσω της ανάπτυξης βιοδει-
κτών και βασιζόμενοι σε μετρήσεις της μηχανικής
συμπεριφοράς του κάθε καρκινικού όγκου, οι γιατροί
θα μπορούν να προβλέψουν εάν η θεραπεία του καρ-
κίνου μέσω της ανοσοθεραπείας θα είναι αποτελε-
σματική ή όχι. Οι βιοδείκτες θα διαχωρίζουν τους όγ-
κους και κατά συνέπεια τους ασθενείς σε αυτούς που
δύνανται να ανταποκριθούν σε ανοσοθεραπεία και
σε αυτούς που η θεραπεία δεν θα έχει αποτέλεσμα
και θα πρέπει να αποφεύγεται», σημείωσε. 

Ευρωπαϊκή Χορηγία Ερευνητικής Αριστείας
ERC Consolidator Grant στον Επίκουρο Καθηγητή Τριαντάφυλλου Στυλιανό-
πουλου για καταπολέμηση καρκινικών όγκων
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Με το Κυπριακό Βραβείο Έρευνας του Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στην κατηγορία
του Διακεκριμένου Ερευνητή 2019 στη θεματική
ενότητα «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστή-
μες» τιμήθηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Ψυχολο-
γίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τιμόθεος
Παπαδόπουλος και Ιδρυτικό Μέλος του Κέντρου
Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ). 

Ο Καθηγητής Τιμόθεος Παπαδόπουλος βραβεύθηκε
με το εν λόγω κορυφαίο Βραβείο του ΙδΕΚ για το σημαν-
τικό και μακροχρόνιο ερευνητικό και συγγραφικό του
έργο στη μελέτη των νευροαναπτυξιακών διαταραχών,
που ανοίγει τον δρόμο σε καινοτόμες εφαρμογές που βελ-
τιώνουν την ποιότητα ζωής παιδιατρικών πληθυσμών. Η
πρωτότυπη, πολυετής και πολυσχιδής συνεισφορά του
στην προώθηση της Επιστήμης της Ψυχολογίας στην
Κύπρο συνίσταται, μεταξύ άλλων,  σε διεθνείς συνεργασίες
που έχουν συμβάλει στη διεθνοποίηση προγραμμάτων
σπουδών και στη δημιουργία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στον εκσυγχρονισμό του
επαγγέλματος του ψυχολόγου, στη σύναψη διεθνών συ-
νεργασιών με άλλα υψηλού κύρους Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Κέντρα για την αντιμετώπιση του αναλφαβη-
τισμού στην Ευρώπη και την προσέλκυση κεφαλαίων, ως
συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων, για βασική και
εφαρμοσμένη έρευνα που αγγίζουν τα 7 εκατ. ευρώ. Η
υψηλού αντίκτυπου επιστημονική του δράση εμπνέει τη
νέα γενιά ερευνητών και τιμά τον τόπο.

Τα φετινά «Κυπριακά Βραβεία Έρευνας ΙδΕΚ» απένει-
μαν ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης
και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Βρα-
βείου Καινοτομίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-

λίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και
Επικεφαλής Επιστήμονας κ. Κυριάκος Κόκκινος, κατά τη
διάρκεια της Τελετής Απονομής των Κυπριακών Βρα-
βείων Έρευνας και Καινοτομίας 2019 που συνδιοργα-
νώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2019, από το ΙδΕΚ και την
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ). 

Ο θεσμός των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας έχει ως
στόχο την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας
επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην
Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά και
με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα, ενώ, ειδικά για
τους Νέους Ερευνητές, το ΙδΕΚ υποστηρίζει έμπρακτα
τη συνέχιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας τους. 

Το ίδιο βράδυ, το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Και-
νοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου έλαβε το
Βραβείο Καινοτομίας ΟΕΒ στον Ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα. Σύμφωνα με το σκεπτικό της βράβευσης το
«ΚΟΙΟΣ» έλαβε το εν λόγω Βραβείο για τη δημιουργία του
καινοτόμου λογισμικού «SwiftTag». Το «SwiftTag» απο-
σκοπεί στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών των Μη
Επανδρωμένων Αεροσκαφών, γνωστά ως drones, για
εφαρμογή τους σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Επίσης, το Κυπριακό Βραβείο Έρευνας ΙδΕΚ στην κα-
τηγορία του Νέου Ερευνητή 2019 στη θεματική ενότητα
«Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» απονεμήθηκε στον
Δρα Ανδρέα Στυλιανού, Μεταδιδακτορικό Ερευνητή του
Εργαστηρίου Βιοφυσικής του Καρκίνου του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου. Η έρευνά του στοχεύει στη διαφοροδιά-
γνωση και σταδιοποίηση των καρκινικών βλαβών και
στην υποστήριξη της διαμόρφωσης θεραπευτικής
στρατηγικής, ειδικά σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση
του καρκίνου του παγκρέατος και του μελανώματος.

Βραβεία Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομία 
και Βραβείο Καινοτομίας ΟΕΒ 
Διακεκριμένος Ερευνητής 2019 για τις «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες», ο Καθηγητής Τιμόθεος Παπαδόπουλος



Νίκος Κ. Σιακόλας
Ο Ευεργέτης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Του Δρα Ανδρέα Ματθαίου*

Κάθε κοινωνία που θέλει να επενδύσει στην υγεία,
οφείλει πρώτα από όλα να επενδύσει στην παιδεία
για την υγεία. Αυτό έχει πράξει απλόχερα για όλο τον
κυπριακό λαό ο Νίκος Σιακόλας. Θέλοντας να συν-
δράμει ενεργά στην ανάπτυξη της παιδείας και της
υγείας στην Κύπρο, προέβη κατά τα τελευταία χρό-
νια, μέσω του «Ιδρύματος Νίκου και Ελπίδας Σια-
κόλα», στη συνολική δωρεά πέραν των 13 εκατ.
ευρώ για τη στέγαση της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Κύπρου. Το μεγάλο του όραμα, όμως, έχει
τις ρίζες του πολύ πιο πριν, στη δεκαετία του 1930,
όταν ήταν ακόμα παιδί…

«Πίστευα και πιστεύω ότι δύο σπουδαία αγαθά πρέπει
να προσφέρονται απλόχερα στους πολίτες κάθε
χώρας, γιατί και τα δύο αποτελούν απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις για την ευημερία και την πρόοδο των αν-
θρώπων. Είναι η υγεία και η παιδεία. Ας μην ξεχνούμε
το σοφό γνωμικό που άφησαν σε όλο τον κόσμο οι αρ-
χαίοι μας πρόγονοι: Νους υγιής εν σώματι υγιεί.» Παρά
την εντατική του ενασχόληση με τον τομέα των επι-
χειρήσεων εδώ και επτά δεκαετίες, ο Νίκος Σιακόλας
δεν παραλείπει να ασκείται καθημερινά, να τρέφεται
σωστά και να απολαμβάνει με μέτρο τις απολαύσεις
της ζωής, αποφεύγοντας υπερβολές και καταχρή-
σεις, έχοντας κατά νου ότι η υγεία και η καλή φυσική
κατάσταση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να
διατηρεί ο άνθρωπος καθαρή τη σκέψη του.

Στην Κύπρο του 1936, στον Καραβά της Κερύνειας,
ο νεαρός Νίκος Σιακόλας ήταν μαθητής στην τέ-
ταρτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Μοιραζόταν το
θρανίο του με τον καλό φίλο και συμμαθητή του,
Κυριάκο Καρκώτη. Μία ημέρα ο Κυριάκος απου-
σίασε από το σχολείο και είπαν στα άλλα παιδιά ότι
ήταν άρρωστος. «Υποθέσαμε ότι ήταν μία παροδική
ασθένεια και ότι θα τον βλέπαμε την επομένη. Δεν άρ-
γησε να έλθει το κακό μαντάτο, με τον δάσκαλο να μας
ανακοινώνει ότι δυστυχώς χάσαμε τον Κυριάκο και ότι
πέθανε από μηνιγγίτιδα. Είχαμε λυπηθεί πάρα πολύ για
αυτήν την ξαφνική απώλεια του συμμαθητή μας. Κλαί-
γαμε απαρηγόρητα όλοι στην τάξη.»

Εκείνη την περίοδο, η Κύπρος μαστιζόταν, μεταξύ
άλλων, από την επιδημία της μηνιγγίτιδας, μίας με-
ταδοτικής ασθένειας με περιορισμένα τότε θερα-
πευτικά μέσα για την αντιμετώπισή της. Εξαιτίας
αυτού του περιστατικού, το σχολείο τέθηκε σε κα-

ραντίνα και την περιοχή επισκέφθηκε ένας επαρχια-
κός κυβερνητικός ιατρός, ο Δρ Ζήνωνας Πάνος.
«Μας συνέστησε να τρώμε πολλά λεμόνια και, αν ήταν
δυνατό, να βάζουμε χυμό λεμονιού από τη μύτη μας.
Αυτό το τηρήσαμε με συνέπεια λόγω και του φόβου
που μας διακατείχε. Μας εξήγησε πως η οξύτητα του
λεμονιού που καταναλώσαμε βοήθησε πολύ στην
εξόντωση του μικροβίου.» Ο Δρ Ζήνωνας Πάνος
υπήρξε ο πρώτος Αρχίατρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, ενώ ο υιός του, Δρ Γεώργιος Πάνος, με αξιό-
λογο κλινικό και ερευνητικό έργο στον τομέα των
λοιμωδών νοσημάτων, είναι σήμερα Καθηγητής
Εσωτερικής Παθολογίας στην Ιατρική Σχολή.

Αυτό το περιστατικό σημάδεψε ανεξίτηλα την ψυχή
του νεαρού Νίκου Σιακόλα και έμελλε να διαδραμα-
τίσει καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για τη με-
γάλη του δωρεά. «Με αφορμή αυτήν την τραυματική
εμπειρία που βίωσα από τα πρώτα μαθητικά μου χρό-
νια, διαμόρφωσα στην πορεία της ζωής μου την πεποί-
θηση πως, αν θα ήμουν σε θέση να βοηθήσω σε κάτι,
αυτή η βοήθεια θα κατευθυνόταν στους τομείς της
υγείας και της παιδείας. Ο άνθρωπος χρειάζεται και την
υγεία και τη μόρφωση για να προοδεύσει. Είναι με
αυτό το σκεπτικό που έκανα τις αντίστοιχες δωρεές
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.»

Στην Κύπρο του 2016, ογδόντα χρόνια μετά, οι πρώ-
τοι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου πέρασαν για πρώτη φορά τις πόρτες
του ανακαινισμένου «Σιακόλειου Εκπαιδευτικού
Κέντρου Κλινικής Ιατρικής» για την κλινική φάση
των σπουδών τους. Πρόκειται για το κτήριο που είχε
ανεγερθεί μία δεκαετία πιο πριν για τη στέγαση της
Νοσηλευτικής Σχολής. Ο Νίκος Σιακόλας, θέλοντας
να ανταποδώσει στην κοινωνία κάτι αξιόλογο και
επωφελές για όλο τον κόσμο, μετά από εισήγηση
του τότε Υπουργού Υγείας Μανώλη Χριστοφίδη,
προσέφερε το ποσό των 4 εκατ. ευρώ για αυτό το
έργο. Αργότερα, μετά από εισήγηση του τέως Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Κων-
σταντίνου Χριστοφίδη, προχώρησε στην πρόσθετη
δωρεά 9 εκατ. ευρώ για την ανέγερση του Κτηρίου
Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας «Νίκος Κ. Σια-
κόλας». «Τόσο εγώ, όσο και η σύζυγός μου Ελπίδα και
τα παιδιά μας νοιώθουμε μεγάλη χαρά και ικανοποί-
ηση που μπορέσαμε, στο μέτρο του δυνατού, να προ-
σφέρουμε στον τόπο μας, στην παιδεία και στην υγεία
με αυτό το έργο που θα ωφελήσει τον λαό της Κύπρου,
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εκπληρώνοντας έτσι ένα όραμα που είχαμε», τονίζει ο
Νίκος Σιακόλας.

Πριν το τέλος του 2019, η Ιατρική Σχολή έγινε η πρώτη
στην Κύπρο με πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφά-
λισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιατρι-
κής Εκπαίδευσης. Με τη συνεχή στήριξη που λαμβά-
νει από τον Πρύτανη, Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη, την
υπόλοιπη Ηγεσία του Πανεπιστημίου Κύπρου και την
Πολιτεία, προορίζεται να αποτελέσει ένα κέντρο αρι-
στείας για την ιατρική εκπαίδευση, την ιατρική έρευνα
και την άρτια περίθαλψη των ασθενών. Αξιοσημείωτο
είναι το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα LIFE+
MEDEA με επικεφαλής τον Δρα Παναγιώτη Γιάλ-
λουρο, Καθηγητή Παιδιατρικής, ο οποίος παράλληλα
συντονίζει κλινικές μελέτες για σπάνια γενετικά νοσή-
ματα. Στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής εδρά-
ζεται, επίσης, το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής,
με διευθυντή τον Δρα Κωνσταντίνο Δέλτα, Καθηγητή
Γενετικής, το οποίο θα σηματοδοτήσει τη βιοϊατρική
έρευνα επόμενης γενεάς μέσα από τη δημιουργία
εθνικής βιοτράπεζας στην Κύπρο.

Οι φοιτητές και οι απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής θα
οφείλουμε παντοτινή ευγνωμοσύνη στον μεγάλο της
ευεργέτη. Κατά τον Νίκο Σιακόλα, ο καλός ιατρός
είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος που κερδίζει την
εκτίμηση, την αγάπη και τον σεβασμό του κόσμου.
Δεν ασκεί ένα επάγγελμα όπως όλα τα άλλα, αλλά
ένα λειτούργημα πολύ χρήσιμο για την κοινωνία. «Το
βασικότερο από όλα είναι οι νέοι να έχουν υπόψη τους

ότι τίποτε δεν επιτυγχάνεται στη ζωή χωρίς κόπους και
προσπάθειες. Θα πρέπει, επίσης, να έχουν υπόψη ότι τί-
ποτε δεν τελειώνει με την αποφοίτηση και την από-
κτηση πτυχίου. Πρέπει να έχουν συνεχή επιμόρφωση
και να δείχνουν υπομονή και κατανόηση στον άν-
θρωπο-ασθενή. Τη συμπεριφορά τους πρέπει να χαρα-
κτηρίζει η ευγένεια και η μετριοπάθεια. Με αυτά
σίγουρα θα κερδίσουν τη συμπάθεια και την αγάπη της
κοινωνίας και κατ’ επέκταση την υποστήριξή της.»

Για το νέο σημαδιακό έτος του 2020, ο Νίκος Σιακό-
λας εύχεται στους φοιτητές χαρά, ευτυχία, υγεία,
καλές επιδόσεις και πολλές επιτυχίες, να χαίρονται
τα φοιτητικά τους χρόνια και να σέβονται τους κα-
θηγητές τους, στους οποίους επίσης εύχεται τα κα-
λύτερα. «Στον κυπριακό λαό μία είναι η πραγματική
ευχή: Να μας βοηθήσει ο Θεός να απαλλαγούμε από
την κατοχή και να ζήσουμε μαζί με τους Τουρκοκύπρι-
ους συμπατριώτες μας σε συνθήκες ειρήνης και ασφά-
λειας για όλους.» Τονίζοντας την αξία της παιδείας
για τον άνθρωπο, καταλήγει: «Εκτιμώ ιδιαίτερα τα
καλά εκπαιδευτικά κέντρα, όπως το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, προς το οποίο τρέφω πολύ μεγάλη εκτίμηση και
αγάπη, τόσο στην ηγεσία του και το εκπαιδευτικό δυ-
ναμικό του όσο και στους φοιτητές, που όλοι μαζί το
έχουν αναδείξει σε ένα από τα καλύτερα στον κόσμο.»

*Ο Δρ Ανδρέας Ματθαίου είναι Ειδικός Επιστήμονας
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και
ο πρώτος της αριστεύσας απόφοιτος.

Τελετή Αποφοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Φεβρουάριος 2019
Ο κ. Σιακόλας βραβεύει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου τον πρωτεύσαντα φοιτητή, Ανδρέα Ματθαίου
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Διεθνής τιμητική διάκριση
Με το Βραβείο του Διακεκριμένου Μέλους για το 2019 του Αμερικανικού
Κογκρέσου Ιατρικής Αποκατάστασης  τιμήθηκε η Φώφη Κωνσταντινίδου 

Διεθνής τιμητική βράβευση για την Καθηγήτρια
του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου και Διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης
Νευροεπιστήμης, Φώφη Κωνσταντινίδου  από το
Αμερικανικό Κογκρέσο Ιατρικής Αποκατάστασης
(American Congress of Rehabilitation Medicine –
ACRM). Ο διεθνούς κύρους οργανισμός της απέ-
νειμε το Βραβείο του Διακεκριμένου Μέλους για
το 2019 (2019 ACRM Distinguished Member
Award). To Βραβείο του Διακεκριμένου Μέλους εγ-
καθιδρύθηκε το 1988 για να τιμήσει μέλη του ACRM
που προσφέρουν ουσιαστικά στη λειτουργία του
Οργανισμού και στην ιατρική αποκατάσταση. Οι
υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη που έχουν σημαν-
τική προσφορά στο πλαίσιο των επιτροπών και
δραστηριοτήτων του Οργανισμού και με εξαίρετες
ηγετικές, οργανωτικές δεξιότητες, συνεισφέροντας
στα κοινά.  
Η απονομή του εν λόγω Βραβείου στην Καθηγήτρια
Φώφη Κωνσταντινίδου έγινε κατά το ετήσιο συνέ-
δριο του ACRM που έλαβε χώρα στο Σικάγο των
Η.Π.Α., στις 7 Νοεμβρίου 2019, από την Πρόεδρο
του Οργανισμού Δρα Deborah Backus. Στην τελετή
απονομής του βραβείου, η Δρ Backus ανέφερε με-
ταξύ άλλων πως «Η εντυπωσιακή καριέρα της Δρος
Κωνσταντινίδου περιλαμβάνει ακαδημαϊκές θέσεις
στις ΗΠΑ και στην Κύπρο, διαχείριση πετυχημένων
ερευνητικών προγραμμάτων και πληθώρα χρημα-
τοδοτήσεων από αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς
φορείς, εποπτεία και καθοδήγηση φοιτητών και
ερευνητών... Η εμπλοκή της στο ACRM άρχισε από
το 2005 και έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στη συμ-
μετοχή ερευνητών από τον διεθνή χώρο στον ορ-
γανισμό και στην ανάπτυξη στρατηγικών πρωτο-
βουλιών του οργανισμού... Τόσο οι ηγετικές της
ικανότητες όσο και η προσωπικότητά της συνει-
σφέρουν ουσιαστικά στη λειτουργία του ACRM και
είμαστε τυχεροί που είναι μαζί μας...»
Το Αμερικάνικο Κογκρέσο Ιατρικής Αποκατάστασης
(American Congress of Rehabilitation Medicine –
ACRM), απαρτίζεται από 3,000 μέλη με σημαντική
πορεία δράσης στην έρευνα σε επιστήμες αποκατά-
στασης που ξεπερνά τα 100 χρόνια. Αξίζει να σημει-
ωθεί πως η Καθηγήτρια Κωνσταντινίδου είναι το πρώ-

το εκλεγμένο μέλος στο Διευθυντικό Συμβούλιο του
Οργανισμού που εργάζεται εκτός Ηνωμένων Πολι-
τειών και Βόρειας Αμερικής.
Επιπρόσθετα, η Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου
είναι η Πρόεδρος του Ιnternational Networking Group
του ίδιου Οργανισμού από το 2009 και της Επιτροπής
για Στρατηγικές Συνεργασίες από το 2017. Η ερευ-
νητική δράση των μελών του ACRM επιδρά στις πο-
λιτικές που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιά-
ζονται υπηρεσίες και θεραπευτικά προγράμματα απο-
κατάστασης, αλλά και στη διαμόρφωση πολιτικής με
αποτέλεσμα τη βελτίωση στην ποιότητα υπηρεσιών
που παρέχονται στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Όπως
υποστήριξε η Δρ Κωνσταντινίδου, η συνεργασία εμ-
πειρογνωμόνων και φορέων σε παγκόσμιο επίπεδο
έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στη χάραξη και διαμόρ-
φωση πολιτικής για παροχή υπηρεσιών αποκατάστα-
σης, σε σύγκριση με μεμονωμένες προσπάθειες. «Η
αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας στην Κύπρο
είναι η μεγάλη ευκαιρία για το κράτος μας, ώστε σε
συνεργασία με τους επαγγελματίες αποκατάστασης
να γίνει ο σχεδιασμός για συντονισμένες υπηρεσίες,
που δυστυχώς είναι σοβαρά ελλιπείς στη χώρα μας»,
τόνισε η Δρ Κωνσταντινίδου.
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Ο Καταλυτικός Σύνδεσμος Ν. Αφρικής στο πλαίσιο
του καθιερωμένου ετήσιου βραβείου “CATSA Emi-
nent Visiting Award”, για διεθνή αναγνώριση της
αριστείας και σημαντικών επιτευγμάτων στο ερευ-
νητικό πεδίο της Κατάλυσης από επιστήμονες
εκτός Ν. Αφρικής, απένειμε σε ειδική τελετή το βρα-
βείο αυτό για το 2019 στον Καθηγητή Χημείας του
Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρα  Άγγελο Μ. Ευσταθίου.
Το σκεπτικό της απόφασης ήταν η σημαντική προ-
σφορά του στην κατανόηση του μηχανισμού ετε-
ρογενών καταλυτικών χημικών αντιδράσεων με τη
χρήση δυναμικών τεχνικών και ισοτόπων. 

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου έδωσε
διαλέξεις σε πέντε  Πανεπιστήμια της Ν. Αφρικής
(University of Cape Town (ranked top 140 world-
wide), University of Johannesburg, University of
Pretoria, University of Kwazulu Nadal, University of
Witwatersrand), και ήταν ο κεντρικός ομιλητής
(Plenary Lecture) κατά τη διάρκεια του ετήσιου Συ-
νεδρίου “CATSA Conference 2019 – From Nanoma-
terials to Industrial Process”, το οποίο διεξάχθηκε
στο Cape Town. 

Η σημασία της βράβευσης αναδεικνύεται και
από το επιστημονικό κύρος και προέλευση προ-

ηγούμενων βραβευθέντων επιστημόνων με το ίδιο
βραβείο, όπως: Prof. Enrique Iglesia (University of
California, Berkeley), Prof. Graham Hutchings
(Cardiff University, UK), Prof. Hans Niemantsver-
driet (Eindhoven University of Technology), Prof.
Bert Weckhuysen (Utrecht University), Prof. Bruce
Gates (University of California, Davis), Prof. Walter
Leitner (Max Planck Institute for Chemical Energy
Conversion (MPI CEC), Director of Department
“Molecular Catalysis”), και Prof. Avelino Corma (In-
stitute of Chemical Technology (ITQ-CSIC)-Poly-
technical University of Valencia).

Διεθνής αναγνώριση για το επιστημονικό έργο ακαδημαϊκού 
Ο Καθηγητής Χημείας Άγγελος Μ. Ευσταθίου τιμήθηκε με το Βραβείο
“CATSA Eminent Visiting Award 2019”

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών πραγμα-
τοποιεί Ειδική Τελετή, στις 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 18.30, στο Δη-
μοτικό Θέατρο Λευκωσίας, με σκοπό την παρουσίαση, από τον Πρό-
εδρο της Ακαδημίας Καθηγητή Λουκά Γ. Χριστοφόρου, των Ιδρυτικών
Μελών της Ακαδημίας, τα οποία εξελέγησαν στις 10 Απριλίου 2019,
ημερομηνία που σηματοδότησε και την επίσημη έναρξη λειτουργίας
του ανώτατου πνευματικού ιδρύματος της χώρας μας.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. Αιμι-
λιανίδης θα προβεί στην ανακοίνωση της προκήρυξης του Αριστείου
της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο απονέμεται από την Ακαδημία
για το  2020, στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του και θα χαιρετίσει
ο Πρόεδρος  της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης.

Τα Μέλη της Ακαδημίας είναι:
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Λουκάς Γ. Χριστοφόρου, Χριστόφορος Πισσαρίδης, Κυριάκος Κ. Νι-
κολάου, Βάσος Καραγιώργης.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τάξη των Θετικών Επιστημών
Σωτήρης Καλογήρου, Λεόντιος Γ. Κωστρίκης, Κώστας Ν. Παπανικόλας,
Μάριος Πολυκάρπου.

Τάξη  των Γραμμάτων και των Τεχνών
Δημήτριος Μιχαηλίδης, Έλενα  Μουζάλα, Ευφροσύνη Ριζοπούλου-
Ηγουμενίδου, Κυριάκος Χαραλαμπίδης.

Τάξη των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Αχιλλεύς  Κ. Αιμιλιανίδης, Ανδρέας Δημητρίου, Σταύρος Α. Ζένιος,
Σταύρος  Σ. Φωτίου.

Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών
Ειδική Τελετή στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας
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Η Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πόπη Καραολιά του Διεθνούς
Ερευνητικού Κέντρου Νερού «Νηρέας» του Πανεπιστημίου Κύπρου,
απέσπασε το Bραβείο της Καλύτερης Προφορικής Παρουσίασης
“Best Oral  Presentation Αward”,  στο Διεθνές Συνέδριο ²IV
Iberoamerican Conference on Advanced Oxidation Processes (IV
CIPOA)², το οποίο έλαβε χώρα στο Νατάλ της Βραζιλίας, από τις
18 έως τις 22 Νοεμβρίου 2019. Το Συνέδριο φιλοξένησε περισ-
σότερους από 330 συμμετέχοντες και ανέδειξε τις  καινοτόμες και
αειφόρες εφαρμογές των προχωρημένων διεργασιών χημικής
οξείδωσης (Advanced Oxidation Processes) σε εργαστηριακή και
πιλοτική κλίμακα ως προς την απομάκρυνση ρύπων αναδυόμενου
ενδιαφέροντος, όπως είναι τα αντιβιοτικά, τα βακτήρια που φέρουν
ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά καθώς και τα αντίστοιχά τους γο-
νίδια.

Η παρουσίαση της Δρος  Καραολιά με τίτλο
²Changes in urban wastewater bacterial
community structure after the application
of an MBR combined with solar photo-Fen-
ton oxidation² απέσπασε το Bραβείο
Kαλύτερης Προφορικής Παρουσίασης. Το
θέμα της παρουσίασης  αφορά τις αλλαγές
στη δομή της βακτηριακής κοινότητας των αστικών λυμάτων μετά
την εφαρμογή ενός βιοαντιδραστήρα μεμβρανών σε συνδυασμό με
τη διεργασία ομογενούς οξείδωσης φώτο-Fenton υπό πραγματική
ηλιακή ακτινοβολία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα της παρουσίασής
της, αποτελεί μέρος της ερευνητικής της εργασίας, στο πλαίσιο της
διδακτορικής της διατριβής, η οποία ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο
του 2019, υπό την επίβλεψη της Δρος Δέσπως Φάττα-Κάσινου.

Βράβευση Μεταδιδακτορικής Ερευνήτριας
Η Πόπη Καραολιά του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού «Νηρέας», 
απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Παρουσίασης

Εντυπωσιακή η παρουσία του «Νηρέα» 
στην «Βραδιά του Ερευνητή»
Μεγάλη επιτυχία αποτέλεσε για το Διεθνές Ερευνητικό
Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου η
συνδιοργάνωση με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
Κύπρου (ΙδΕΚ) της θεατρικής παράστασης «Ταξίδι στον
Μπλε Κύκλο», που δόθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης
«Βραδιά του Ερευνητή» τον Σεπτέμβριο του 2019. Η
θεατρική παράσταση αποτελεί μεταφορά κειμένου
του βραβευμένου παιδικού λογοτεχνικού βιβλίου «Το
Μυστικό Βιβλίο του Μπλε Κύκλου», του Αντώνη Πα-
παθεοδούλου (συγγραφέας), της Ίριδας Σαμαρτζή (ει-
κονογράφος) και της Δρος  Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Δι-
ευθύντριας του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού
Νηρέας, του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Στόχος του βιβλίου, το οποίο έχει αποσπάσει το πρώτο
βραβείο των Public Awards Ελλάδος 2019 στην κατη-
γορία Ελληνική Παιδική Λογοτεχνία και το δεύτερο
βραβείο στα Βραβεία του Αναγνώστη 2019 στην κα-
τηγορία Βιβλίο Γνώσεων, είναι η περιβαλλοντική ευαι-
σθητοποίηση των παιδιών μέσα από την ενημέρωση,
τη γνώση και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνεί-
δησης για την προστασία του πιο πολύτιμου αγαθού
στον πλανήτη μας, του ΝΕΡΟΥ. 

Οι συντελεστές καλωσόρισαν με τον πιο ευχάριστο,
διασκεδαστικό και ευρηματικό τρόπο τους μικρούς
μας φίλους στην «Κοινωνία του Αέναου Μπλε Κύκλου»,
με απώτερο σκοπό να γίνουν και αυτοί μέλη της, δηλαδή
υπερασπιστές, μελετητές, επιστήμονες και προστάτες
της πιο σπουδαίας ουσίας του πλανήτη: ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. 

Οι ηθοποιοί μάγεψαν τα παιδιά με την υποκριτική τους
και μέσα από τη διάδραση και το παιχνίδι χάρισαν στους
θεατές μια αξέχαστη εμπειρία διασκέδασης και γνώσης.
Τις πρωινές παραστάσεις παρακολούθησαν πέραν των
500 μαθητών από σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης από
όλες τις πόλεις της Κύπρου και περισσότεροι από 230
μαθητές γυμνασίων και λυκείων. Ενώ τις δύο βραδινές
παραστάσεις που ήταν ανοικτές προς το κοινό (παιδιά
και γονείς), παρακολούθησαν πέρα των 500 ατόμων.

Επίσης, οι ερευνητές του Νηρέα εκτός από τη δια-
φορετική και ιδιαίτερη συμμετοχή τους μέσω του «Τα-
ξιδιού στον Μπλε Κύκλο» και φέτος συμμετείχαν ενερ-
γά στη «Βραδιά του Ερευνητή» και  παρουσίασαν το
ερευνητικό τους έργο που αφορά τη διαχείριση και
επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων, την αει-
φόρο διαχείριση αστικών δικτύων υδατοπρομήθειας,
τη μελέτη υπόγειων υδροφορέων, τη μελέτη προσο-
μοιώσεων κυματογενών ροών σε παράκτιες περιοχές
και την παραγωγή και χρήση βιοκαρβούνου από διά-
φορα απόβλητα.   
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Ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου στη λίστα των
6.216 επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως
Στη λίστα «The Highly Cited
Researchers 2019» ο Κοσμή-
τορας της Ιατρικής Σχολής,
Καθηγητής Καρδιολογίας Γε-
ράσιμος Φιλιππάτος, η Ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια Δέ-
σπω Φάττα-Κάσινου του Τμή-
ματος Πολιτικών Μηχανικών
και Μηχανικών Περιβάλλον-
τος και ο Αναπληρωτής Κα-
θηγητής Ιωάννης Κρικίδης
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών

Για ακόμη μία χρονιά, τρεις
ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκονται
στη λίστα με τους 6.216 «εκλεκτούς» επιστήμονες -
περιλαμβανομένων 23 βραβευθέντων με το Βραβείο
Νόμπελ - που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή παγκο-
σμίως το 2019, που προκύπτει από την απήχηση του
έργου τους για την τελευταία 11ετια. Ο κατάλογος με
τίτλο «The Highly Cited Researchers» συντάσσεται
από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Web of
Science Group στο πλαίσιο του έργου Clarivate Ana-
lytics, στηρίζεται στα δεδομένα της ερευνητικής βάσης
δεδομένων της εταιρείας Web of Science και έχει ως
στόχο να αναδείξει τους κορυφαίους επιστήμονες
από ολόκληρο τον κόσμο με τη μεγαλύτερη επιρροή
και των οποίων η συγγραφική έρευνά τους έχει επη-
ρεάσει σημαντικά άλλους ερευνητές στον τομέα τους.
Από αυτούς οι 3.725 κατατάσσονται σε 21 επιστημο-
νικά πεδία και τομείς και οι 2.491 στην κατηγορία των
διεπιστημονικών πεδίων και τομέων. Ο πολυαναμε-
νόμενος κατάλογος εντοπίζει επιφανείς επιστήμονες
που παρήγαγαν πολλαπλές ερευνητικές δημοσιεύσεις
που κατατάσσονται στο κορυφαίο 1% των άρθρων
με το μεγαλύτερο αριθμό ετεροαναφορών για τον
τομέα και το έτος έκδοσής τους, επιδεικνύοντας ση-
μαντική ερευνητική επιρροή στους συναδέλφους
τους παγκοσμίως. 

Πιο συγκεκριμένα, στη λίστα συγκαταλέγονται ο Κο-
σμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Καρδιολο-
γίας Γεράσιμος Φιλιππάτος, η Αναπληρώτρια Καθηγή-

τρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και ο Ανα-
πληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Καρ-
διολογίας Γεράσιμος Φιλιππάτος, διακρίθηκε στον επι-
στημονικό κλάδο Clinical Medicine (Κλινική Ιατρική),
η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος στον επιστημονικό κλάδο Environment
and Ecology (Περιβάλλον και Οικολογία) και ο Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
στον επιστημονικό κλάδο Computer Science (Επιστήμη
των Υπολογιστών). 

Το μέγεθος της διάκρισης των ακαδημαϊκών του
Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί μία πολύ μεγάλη
τιμή και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και φυσικά για
την Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των
ερευνητών, παγκοσμίως, φτάνει τα 9 εκατομμύρια,
ενώ οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, κάτι που αποτελεί
τη βάση για τη βράβευση ενός εκάστου, ξεπερνούν
τα δύο εκατομμύρια ετησίως. Τα επιστημονικά «κα-
λύτερα μυαλά» του Πανεπιστημίου Κύπρου, που συμ-
περιλαμβάνονται στην έρευνα, επηρεάζουν τη μελ-
λοντική κατεύθυνση της επιστήμης τους, αλλά και ολό-
κληρου του κόσμου. 

Καθηγητής Καρδιολογίας
Γεράσιμος Φιλιππάτος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Δέσπω Φάττα-Κάσινου

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιωάννης Κρικίδης
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Η προτομή του Δάντη υποδέχεται από τον Δεκέμβριο
του 2019 το πολυπληθές κοινό του Πολιτιστικού Φε-
στιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου και τους εκατον-
τάδες επισκέπτες του Αρχοντικού Αξιοθέας ως ελάχιστο
φόρο τιμής στον κορυφαίο ποιητή του δυτικού κόσμου
από την εποχή του μεσαίωνα μέχρι τις μέρες μας.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής, η οποία αποτελεί
δωρεά της Società Dante Alighieri προς το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου, τέλεσαν ο Πρέσβης της Ιταλίας στην
Κύπρο, Andrea Cavallari,  ο Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, και ο Καθηγητής
Alessandro Masi, Γενικός Γραμματέας του “Dante
Alighieri Society” στη Ρώμη, σε μια σεμνή εκδήλωση,
την οποία τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος
της Società Dante Alighieri στην Κύπρο Umberto Mon-
dini, η Αντιπρόεδρος Consuelo Ballarino, η Αντιπρύ-
τανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και πρόεδρος του
Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου, Καθηγήτρια
Ειρήνη - Άννα Διακίδου, ο προκάτοχός της Ομότιμος
Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης, το μέλος του Συμ-
βουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Ομότιμη Καθηγή-
τρια Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, ο καλλι-
τέχνης και ποιητής Γλαύκος Κουμίδης, ο φιλόλογος
και ιδρυτικό μέλος του Θεατρικού Εργαστηρίου του
Πανεπιστημίου Κύπρου Σταύρος Αροδίτης, εκπρό-
σωποι της Πρεσβείας της Ιταλίας και της Società Dante
Alighieri στην Κύπρο, μέλη της ιταλικής κοινότητας
και πολλοί φίλοι της Αξιοθέας.

Ειδικά για την περίσταση, το Πανεπιστήμιο Κύπρου
είχε την τιμή να υποδεχτεί τον εδώ και 20 χρόνια Γε-
νικό Γραμματέα της Società Dante Alighieri στη Ρώ-
μη, Καθηγητή Alessandro Masi, ο οποίος προσφώ-
νησε την εκδήλωση εκ μέρους των δωρητών, τονί-
ζοντας τη σημασία του Δάντη για την εξέλιξη της
ευρωπαϊκής ποίησης και τις δράσεις του ομώνυμου
ιδρύματος για την προώθηση της ιταλικής γλώσσας,
λογοτεχνίας και πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Χαι-
ρετισμό απηύθυναν επίσης ο Πρέσβης της Ιταλίας

στην Κύπρο, Andrea Cavallari και ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστο-
φίδης. Ο κύριος Cavallari αναφέρθηκε στην επιθυμία
και τον στόχο της Πρεσβείας για διεύρυνση της εκ-
μάθησης ιταλικών στην Κύπρο ως ένα ακόμη μέσο
για την ανάπτυξη των ιστορικά και διαχρονικά στε-
νών πολιτισμικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.
Από την πλευρά του ο Πρύτανης εξέφρασε την προ-
θυμία του να μελετηθούν οι δυνατότητες για την
ίδρυση Ινστιτούτου Δάντη στο Πανεπιστήμιο, ακο-
λουθώντας το πρότυπο των ήδη επιτυχημένων Ιν-
στιτούτων Κομφούκιος και Θερβάντες.

Για την παρουσία του Δάντη στη νεοελληνική ποί-
ηση και την υποδοχή του έργου του στην Αξιοθέα
μίλησε ο επίτιμος διευθυντής του Πολιτιστικού Κέν-
τρου, Καθηγητής Μιχάλης Πιερής, ο οποίος αναφέρ-
θηκε συνοπτικά στην τεράστια επιρροή που άσκησε
η ποίηση του Δάντη στους νεοέλληνες ποιητές των
τελευταίων δύο αιώνων, ξεκινώντας από τον Κορ-
νάρο, τον Σολωμό και τον Κάλβο και φτάνοντας μέ-
χρι τον Καβάφη, τον Καζαντζάκη, τον Σεφέρη και σε
πολλούς άλλους.. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε
η παρουσίαση των δαντικών στοιχείων στο έργο
«Παγκόσμιο Άσμα» του Κύπριου ποιητή Χριστόδου-
λου Γαλατόπουλου, το οποίο αναδείχθηκε τα τελευ-
ταία δύο χρόνια μέσα από τη δραματοποίησή του
και τη σκηνική του αναπαράσταση από το Θεατρικό
Εργαστήρι του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Αποκαλυπτήρια προτομής Δάντη στην Αξιοθέα
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Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νε-
ολαίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου, επισκέφθηκε την
Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου
και είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τις Πρυτανικές Αρχές.
Ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης αφού κα-
λωσόρισε τον κ. Προδρόμου και την αντιπροσωπεία
που τον συνόδευε, προέβη σε σύντομη αναφορά στο
έργο του Πανεπιστημίου. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης, έγινε αναφορά, μεταξύ
άλλων στην εισδοχή φοιτητών στα ξενόγλωσσα προ-
πτυχιακά προγράμματα σπουδών. Εκτός από τα ξενό-
γλωσσα προγράμματα, για εμάς είναι πάρα πολύ ση-
μαντικό, είπε ο Πρύτανης, να διαμορφωθούν εκείνες
οι υποδομές που θα προσελκύσουν περισσότερους
φοιτητές με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Ένα από
αυτά τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν προσφέ-
ροντας ευκολίες στους φοιτητές είναι η στέγη. Η υλοποί-
ηση της δεύτερης φάσης της των φοιτητικών εστιών  σε
ορίζοντα πέντε χρόνων, προνοεί 700 επιπλέον δωμάτια.
Έχουν γίνει επαφές, είπε, με το Υπουργείο Οικονομικών,
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με την Τράπεζα
Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες δη-
λώνουν έτοιμες να χρηματοδοτήσουν την προσπάθεια
αυτή.

Η στήριξη του Υπουργείου για την προσέλκυση ξέ-
νων φοιτητών, θεωρείται πολύ σημαντική και συνδέεται
επίσης με την ανάπτυξη και αειφόρου συγκοινωνιακής
υποδομής, σημείωσε ο κ. Χριστοφίδης, αναφέροντας
παράλληλα και την ανάπτυξη και προσφορά κοινών

προγραμμάτων σπουδών από τη συμμαχία YUFE
(Young Universities for the Future of Europe) στην οποία
μετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με στόχο την ίδρυση
ενός ενοποιημένου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πολύ μεγάλη σημασία σ’ αυτήν
την προσπάθεια, ανέφερε ο Πρύτανης, προσθέτοντας
ότι για να διατηρήσουμε τη δυναμική, το επίπεδο σπου-
δών, και γιατί όχι και να είμαστε πρωταγωνιστές στον
διεθνή χώρο, επιβάλλεται η συμμαχία με άλλα πανεπι-
στήμια. 

Από την πλευρά του ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας τόνισε τη σημασία που
αποδίδει η Πολιτεία στα δημόσια Πανεπιστήμια δηλώ-
νοντας ότι θα παραμείνει σε συνεχή επικοινωνία και
διάλογο. Στο αμέσως επόμενο διάστημα, είπε, θα πραγ-
ματοποιηθούν συναντήσεις με όλα τα πανεπιστήμια
για συζήτηση επί μέρους θεμάτων με στόχο να καταστεί
η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκε 
ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση της Ημερίδας υποψηφίων Διδα-
κτόρων του 2018,  ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2019
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη συμμετοχή Καθηγητών και Διδακτορικών
φοιτητών του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε μια σειρά παρουσιάσεων κατά τη διάρκεια
του πρώτου μέρους της ημερίδας. Τρεις μεγάλες παρουσιάσεις δόθηκαν
από την Καθηγήτρια Catherine Schnedecker του Πανεπιστημίου του Στρα-
σβούργου, στα γαλλικά. Οι παρουσιάσεις θα έχουν ως θέμα τη διατριβή,
την υπεράσπιση και την αξιοποίηση του επιστημονικού έργου. Κατά τη
διάρκεια των παρουσιάσεων τέθηκαν ερωτήσεις από τα μέλη του ακρο-
ατηρίου και μετά από κάθε παρουσίαση ακολουθούσε συζήτηση.
Το δεύτερο μέρος της ημερίδας περιελάμβανε παρουσιάσεις από τους
διδακτορικούς φοιτητές του Τμήματος. Περίπου 30 φοιτητές παρουσίασαν
το ερευνητικό τους πρόγραμμα στους συμφοιτητές τους καθώς και στους
Καθηγητές του Τμήματος, σε μία από τις τρεις γλώσσες του προγράμματος,

δηλαδή στα γαλλικά, τα αγγλικά ή τα ελληνικά, σύμφωνα με τη γλώσσα
των γραπτών διατριβών. Κάθε παρουσίαση διήρκεσε τρία λεπτά με την
υποστήριξη μιας PowerPoint διαφάνειας και στο τέλος κάθε παρουσίασης
ακολούθησε σύντομη συζήτηση με ερωτήσεις από το κοινό.
Η Ημέρα της Διδακτορικής Διατριβής επέτρεψε στους διδακτορικούς φοι-
τητές να παρουσιάσουν το θέμα τους με απλά λόγια σε μη εξειδικευμένο
και ευρύ κοινό, με στόχο την ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας
του Τμήματος και την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου. 
Συνολικά, η ημερίδα υποψηφίων διδακτόρων του 2019 ήταν μια επιτυ-
χημένη εκδήλωση και μια πολύ καλή ευκαιρία για συζήτηση, ανταλλαγή
ιδεών και δικτύωση για συνεργασία σε τρέχοντα ή/και μελλοντικά έργα. 
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών, Καθηγητής Χαρίδιμος
Τσούκας, ανέφερε, μεταξύ άλλων,  ότι  η δομή και το περιεχόμενο της
Ημέρας της Διδακτορικής Διατριβής είναι μια άριστη πρακτική την οποία
η ΣΜΣ συνιστά, σε εκδοχή που αυτά θα επιλέξουν, σε όλα τα Τμήματα. 

Ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Γαλλικών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών



Παναγιώτης Σεντώνας: 
Bαδίζοντας με νέα βήματα στον δημόσιο βίο ως 
Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Συνέντευξη με τον Παναγιώτη Σεντώνα, Αναπληρωτή Κυβερνητικό
Εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος είναι απόφοιτος
του Πανεπιστημίου Κύπρου (Πτυχίο Φιλοσοφίας, Μεταπτυχιακό στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων και  Δημόσια Διοίκηση και Μεταπτυχιακό στις
Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες).

Προεδρικό Μέγαρο, Ιανουάριος 2020

Ο Παναγιώτης Σεντώνας, διατελέσας Λειτουργός
της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου,  με «γλυκόπικρη γεύση» και απο-
χαιρετώντας «μια δεύτερη οικογένεια» όπως ανέ-
φερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογα-
ριασμό στο Twitter, ανέλαβε καθήκοντα Αναπλη-
ρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου στην Προεδρία
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την πλευρά του
ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ευχή-
θηκε στον ίδιο «καλή αρχή», σημειώνοντας ότι η
συσσώρευση πείρας την οποία απέκτησε ως μέλος
της πανεπιστημιακής κοινότητας, αποτελεί εχέγγυο
για την παραπέρα σταδιοδρομία του. Ακολουθεί
μια σύντομη και περιεκτική συνέντευξη αναφορικά
με το νέο του ξεκίνημα.

• Γιατί «εγκαταλείπει» κανείς -αν μπορεί να ειπωθεί
κάτι τέτοιο- την πανεπιστημιακή κοινότητα, προ-
κειμένου να ενταχθεί στον μηχανισμό της δια-
κυβέρνησης ενός κράτους και κατ’ επέκταση τη
δημόσια σφαίρα;

Θα σας πω κάτι που έλεγα συχνά και στους νέους
που είχα την ευκαιρία να συναντώ, είτε ως πρό-
εδρος του ΟΝΕΚ, είτε ως εργαζόμενος στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου. Δείτε τις χώρες που αναπτύσ-
σονται και προοδεύουν και συγκρίνετέ τις με τις
χώρες που παραμένουν στάσιμες. Η πολιτική είναι
ένας κρίσιμος και καθοριστικός παράγοντας που
βοηθά τις μεν να πηγαίνουν μπροστά και τις δε να
μένουν στο ίδιο σημείο. Οπότε έχει νόημα να διεκ-
δικούμε ρόλο και λόγο στην πολιτική. Γιατί επηρε-
άζει και το τώρα μας και το αύριό μας. Με κάθε τρό-
πο στήριζα και θα στηρίζω, επίσης, την ενεργό συμ-
μετοχή των πολιτών. Ειδικότερα των νέων ανθρώ-
πων. Γιατί η ενεργός συμμετοχή της νέας γενιάς εί-

ναι το όχημα για τον σχηματισμό μιας δυναμικής
κοινωνίας των πολιτών. Και μια δυναμική κοινωνία
των πολιτών είναι σε θέση να βοηθά στην εδραίωση
της ποιότητας της δημοκρατίας και της χρηστής
διακυβέρνησης. 

• Ως νέος άνθρωπος, μπορείτε να εντοπίσετε με-
ρικούς λόγους, ένεκα των οποίων οι νέοι και νέες
φαίνονται αποκαρδιωμένοι με την πραγματικό-
τητα της κυπριακής κοινωνίας; Πώς μπορεί αυτό
να ανατραπεί;

Η σχέση των πολιτών – και ειδικά των νέων - με την
πολιτική είναι βαθιά τραυματισμένη. Η διάσταση
λόγου και πράξης, η απουσία λογοδοσίας, η απου-
σία ορθολογισμού είναι ανάμεσα στους λόγους
που την λαβώνουν. Πολλοί αντιμετωπίζουν την πο-
λιτική σαν ένα βουητό που συμβαίνει πέρα και έξω
από τη ζωή τους. Για να επανέλθει η σχέση εμπι-
στοσύνης ο μόνος δρόμος είναι να κτίσουμε μια
καινούρια κουλτούρα. Τα στοιχεία της είναι απλά.
Να μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας. Να μην υπόσχε-
σαι πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις. Και να
δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό για να κάνεις πράξη
αυτό που λες.
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• Σημαντική πρόκληση είναι και η προώθηση μιας
σειράς μεταρρυθμίσεων. Πώς βλέπετε να συνεχί-
ζεται το μεταρρυθμιστικό έργο της Κυβέρνησης;

Η συνέχιση με πιο γοργούς ρυθμούς του μεταρρυθ-
μιστικού έργου από την Κυβέρνηση  είναι μονόδρο-
μος, για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πο-
λιτών που θέλουν να δουν ένα κράτος σύγχρονο,
ευέλικτο και αποτελεσματικό. Έχουν μέχρι σήμερα
υλοποιηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε ζητή-
ματα μάλιστα που για δεκαετίες βρισκόντουσαν
στη σφαίρα της θεωρητικής συζήτησης. Το ΓΕΣΥ,
το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας μέσω της υιοθέ-
τησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το
νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών,  η μεί-
ωση της στρατιωτικής θητείας και πληθώρα άλλων.
Πέραν των όσων μεταρρυθμίσεων έχουν υλοποι-
ηθεί, πρέπει να τεθούν σε τροχιά υλοποίησης και
πολλές άλλες που βρίσκονται στο πρόγραμμα δια-
κυβέρνησης του Προέδρου Αναστασιάδη. Βεβαίως,
πρέπει να πούμε ότι όταν πραγματώνονται μεταρ-
ρυθμιστικά έργα, είναι δύο στοιχεία που είναι ανα-
γκαία για να ξεπερνιούνται οι «συμπληγάδες». Το
πρώτο αφορά στη συναίνεση και τη σύνθεση, μέσα
από έναν ζωντανό διάλογο με τα κόμματα, τις συν-
δικαλιστικές οργανώσεις, τις οργανώσεις της κοι-
νωνίας των πολιτών. Το δεύτερο είναι η διάθεση
διόρθωσης λαθών και παραλείψεων, που όταν πα-

ράγεται έργο αναπόφευκτα προκύπτουν.  Αυτή είναι
και η κατεύθυνση που έχει δώσει ο ίδιος ο Πρόεδρος
στο νέο κυβερνητικό σχήμα.

• Τι συνεπάγονται τα καθήκοντα που έχετε ανα-
λάβει ως Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος και πώς συμβάλλουν στη σχέση μεταξύ
κοινωνίας και πολιτείας;

Είναι οπωσδήποτε μεγάλη ευθύνη. Χρειάζεται μελέτη
των θεμάτων, τα οποία έχουν έναν οριζόντιο χαρα-
κτήρα, αφού καλείσαι να μιλήσεις για θέματα που
αφορούν όλους σχεδόν τους τομείς της διακυβέρνη-
σης. Είμαι της άποψης ότι η  σχέση κράτους – πολιτών
πρέπει να εδράζεται στην αλήθεια, την υπευθυνότητα,
την ενσυναίσθηση. Και να είναι μια σχέση αμφίδρομης
επικοινωνίας. Αυτός πιστεύω είναι ο δρόμος. 

• Ποιοι είναι οι άμεσοι σχεδιασμοί προς εφαρμογή
από τη νέα σας θέση; 

Βασικό καθήκον της θέσης που κλήθηκα να υπηρε-
τήσω είναι η ενημέρωση των πολιτών για αποφάσεις
ή θέσεις της Κυβέρνησης. Και θέλω να το κάνω με
έναν τρόπο υπεύθυνο και ορθολογικό. Πιστεύω ότι
οι πολίτες στις σύγχρονες κοινωνίες δίνουν προσοχή
στην πολιτική που μιλά απλά, καθαρά, συγκεκριμένα.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα προσπαθήσω να δώσω
τον καλύτερό μου εαυτό. 

Επιμέλεια συνέντευξης: 
Νεκτάριος Παρτασίδης

Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης  Έργου,
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
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Με κύριο στόχο να αναδειχθεί η σημασία ένταξης της
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορούμε
ως κράτος μέλος να αξιοποιήσουμε καλύτερα τη συμ-
μετοχή μας, αλλά και ποιες δυνατότητες και ευκαιρίες
προσφέρονται στους Ευρωπαίους πολίτες, το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου πραγματοποίησε στις 22 Ιανουα-
ρίου 2020, ανοικτή συζήτηση με κύριο ομιλητή τον
Γενικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Πρέσβη,
κ. Κορνήλιο Κορνηλίου.

Στην εισαγωγή του ο κ. Κορνηλίου αναφέρθηκε
στη φήμη του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία όπως
είπε, έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας  έχοντας
καθιερωθεί στις λίστες των καλυτέρων πανεπιστημίων
παγκοσμίως, ενώ  και από την κοινή γνώμη θεωρείται
ως αξιόπιστος θεσμός, ιδιαίτερα σε μια περίοδο, όπου
οι θεσμοί τείνουν να απαξιώνονται.

Ακολούθως, ο Πρέσβης προέβη σε σύντομη ανα-
δρομή για την ίδρυση και τον ρόλο της Ένωσης, αλλά
και τους λόγους για τους οποίους η Κύπρος επιδίωξε
να ενταχθεί στους κόλπους της  αφού κατ’ αυτόν τον
τρόπο ενισχύθηκε  και η θέση του νησιού μας  στις
προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Ο κ. Κορνηλίου
αναφέρθηκε επίσης στα οφέλη από τη συμμετοχή
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τον σεβασμό στα
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ανθρώ-
πινες ελευθερίες, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυ-
ναικών,  την πρόσβαση στην παροχή ίσων ευκαιριών,
την αποδοχή της διαφορετικότητας, την κοινωνική
προστασία και ασφάλεια, τα δικαιώματα των ασθενών
και των ευάλωτων ομάδων και τα υψηλά πρότυπα
προστασίας του καταναλωτή. Παράλληλα, η Κύπρος,
πρόσθεσε, έχει ισχυρή φωνή, η οποία μας επέτρεψε
να φτάσουμε στο σημερινό επίπεδο συνεργασιών
μας με τις χώρες της περιοχής μας, καθώς η Δημο-
κρατία πρωτοστατεί στην ενίσχυση των σχέσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μέσης Ανατο-
λής. Παρά τα επιτεύγματα της Ενωμένης Ευρώπης,
όπως η εμπέδωση ειρήνης και συνεργασίας στην
ήπειρο, η προάσπιση της δημοκρατίας και της δικαιο-
σύνης και η αλληλεγγύη και η ευημερία, φαίνεται ότι
δεν μπορούν να εμπνεύσουν τους νέους, είπε ο κ.
Κορνηλίου. Δεν πρέπει όμως, καθώς όπως ανέφερε,
αυτές οι επιτυχίες αντανακλώνται στις ζωές των νέων,
ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και

της ανεργίας, μέσα από τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.
Δηλαδή, η δυνατότητα να διακινείται ελεύθερα, να
εργάζεται, να ζει κάποιος σε 28  χώρες, οι ευκαιρίες
μόρφωσης μέσα από το Πρόγραμμα «Erasmus+»,
αλλά και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, επιμόρφωσης, εκ-
μάθησης ξένων γλωσσών, μέσα από τη συμμετοχή σε
ερευνητικά προγράμματα.

Τα οφέλη, πρόσθεσε, είναι πάρα πολλά, τα οποία
πολλές φορές θεωρούμε αυτονόητα. Επειδή για εσάς
τους νέους, είπε, η Ευρώπη, όπως έχει εξελιχθεί, είναι
η καθημερινότητά σας, θα πρέπει να έχετε υπόψη
σας ότι από εσάς εξαρτάται να αξιοποιήσετε τις ευ-
καιρίες που προσφέρει η συμμετοχή μας σ’ αυτήν,
διεκδικώντας αυτό που αξίζετε, ένα καλύτερο μέλλον.
Εμείς, ως Κύπριοι, κατέληξε ο κ. Κορνηλίου, που η χώ-
ρα μας είναι υπό κατοχή και η εθνική μας κυριαρχία
παραβιάζεται και αμφισβητείται απροκάλυπτα, οφεί-
λουμε να αντιληφθούμε την τεράστια σημασία της
ένταξής μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης,
ενώ τον συντονισμό της ανέλαβε ο Καθηγητής του
Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Ιω-
σήφ Ιωσήφ. Στη διαδραστική συζήτηση που ακο-
λούθησε, συμμετείχαν βουλευτές, ακαδημαϊκοί και
φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και ενερ-
γοί πολίτες, με  ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον.

Τα οφέλη της Κύπρου και των νέων της μέσα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πρέσβης Κ. Κορνηλίου: «Η Ευρώπη δεν είναι μόνο το ευρώ, είναι μία ένωση κοινών αρχών και αξιών»
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Ο ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ομιλητής 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την Γιορτή των Γραμμάτων
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως κάθε χρόνο, τίμησε
τη Γιορτή των Γραμμάτων. Σε εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2020, στην
Πανεπιστημιούπολη, ο ποιητής και δοκιμιογράφος
Κυριάκος Χαραλαμπίδης στην ομιλία του με τίτλο
«Γλώσσης Επίσκεψις» αναφέρθηκε στον καθοριστικό
ρόλο της γλώσσας ως προς τη συγκρότηση και ολο-
κλήρωση του ατόμου. 

Η πνευματική  διάσταση του ανθρώπου, συνυφα-
σμένη με  την ολιστική αντίληψή του για τον κόσμο,
ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης, εκφράζει κάτι από τη
σύνθεση και την ποιητική ουσία –τον «λόγο» δηλα-
δή– των πραγμάτων. Η διαστρωματική χρήση της
γλώσσας ως δομικού υλικού, συνέχισε, συνεξετάζεται
με την καλλιτεχνική δημιουργία ως εν δυνάμει απο-
καλυπτική θεώρηση της ζωής και των θεμελιωδών
αρχών της. Ιδιαίτερα, είπε, υπογραμμίζεται η λειτουρ-
γική και υποστασιακή σχέση της ελληνικής γλώσσας
με τις «μεγάλες ουσίες», καθώς και ο βαθύτερος χα-
ρακτήρας της. 

Με αναφορά σε λέξεις αρχετυπικές επιχειρείται δι-
είσδυση στο Είναι και ρυθμιστική επαναγωγή στο χα-
μένο κέντρο του ανθρώπου, ανέφερε ο κ. Χαραλαμ-
πίδης, και συνέχισε λέγοντας ότι η ισοστάθμιση της
απώλειας (σε πλαίσιο ιστορικό) με την εσωτερική
ωρίμανση και την άντληση γνώσης από τραγικά συμ-
βάντα, συντελεί στη διέκταση του νου και τον μυστη-
ριακό εμπλουτισμό του.  «Η διάκριση του φωτός, η
σοφία και η σωφροσύνη καθίστανται σύμφυτα στοι-
χεία της δικής του αληθείας, σύμφωνα και με το πρό-
τυπο των εκ Καππαδοκίας τριών  μεγάλων Ιεραρχών.
Η σχέση γλώσσας και ήθους, νόμου και ψυχής,  όχι
μονάχα σε κοινωνικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο,
καθορίζει τον αναστάσιμο κώδικα της οικουμενικής
εσχατολογίας», υπογράμμισε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση, την οποία τίμησαν με
την παρουσία τους άνθρωποι της ποίησης και των

γραμμάτων, αλλά και εκτιμητές του έργου του κ. Χα-
ραλαμπίδη, απηύθυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης. Ανάμεσα σε
άλλα, ο κ. Χριστοφίδης, υπογράμμισε  τη σημασία της
Γιορτής των Γραμμάτων, αναφέροντας ότι δεν θα μπο-
ρούσαμε αυτήν τη χρονιά να μην μιλήσουμε για τη
γλώσσα ως εργαλείο επικοινωνίας με τον διπλανό μας
και ως μέσο δημιουργίας και έκφρασης. Η γλώσσα,
είπε, είναι καθρέφτης του είναι μας. Τα γράμματα και
ο πολιτισμός, πρόσθεσε, εμπλουτίζονται με νέα στοι-
χεία και λειτουργούν στις συνθήκες που επιτάσσει η
εποχή. Ο Πρύτανης κατέληξε στον χαιρετισμό του λέ-
γοντας ότι η γλώσσα ως εκφραστής συναισθημάτων,
ως μετουσίωση της σκέψης μας σε πράξεις είναι το κυ-
ριότερο θεμέλιο για την ανάπτυξη της κοινωνίας μας
σε συνθήκες αλληλοσεβασμού, έγνοιας για το αληθινό
και το ωφέλιμο, το ηθικό και το δίκαιο.

Ολόκληρη η ομιλία του κ. Χαραλαμπίδη, η οποία
μεταδόθηκε και  από το Πρώτο Πρόγραμμα Ραδιο-
φώνου του ΡΙΚ, παρατίθεται στο σύνδεσμο που
ακολουθεί:
https://ucy.ac.cy/pr/documents/speeches/2020/GL
OSSIS_EPISKEPSIS.pdf 
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Η ποίηση του Καθηγητή και Επίτιμου Διευθυντή του
Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Mιχάλη Πιερή, έχει προ πολλού κερδίσει ένα αξιόλογο
αναγνωστικό κοινό στην Ιταλία μέσα από την ποιητική
ανθολογία Metamorfosi di città (Μεταμορφώσεις πό-
λεων), η οποία κυκλοφορεί εδώ και 12 χρόνια στην
ιταλική αγορά βιβλίων από τον σπουδαίο εκδοτικό
οίκο Donzelli Editore, καθώς και μέσα από μεταγενέ-
στερες εκδόσεις ποιημάτων του (Memoria di luna a
Palermo e altrе poesie. [Φεγγάρι μνήμη στο Παλέρμο],
Edizioni Lussografica, Παλέρμο 2011. Songo a Ballaro
[Όνειρο στην Μπαλαρό], Παλέρμο 2013. Narrazione
[Αφήγηση], Edizioni Ensemble, Ρώμη 2018).

Στο μεταίχμιο του απερχόμενου και του νέου έτους,
η ποίηση του Πιερή τιμήθηκε σε δύο ειδικά αφιερώ-
ματα τα οποία φώτισαν διαφορετικές πτυχές της θε-
ματικής που πραγματεύεται ο ποιητής στο δημιουργικό
έργο του. Το πρώτο αφιέρωμα πραγματοποιήθηκε στα
τέλη Νοεμβρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ρώμης
(Biblioteca Nazionale Centrale di Roma) και εστίασε
στο θέμα «τείχος – σύνορο – όριο», το οποίο στην ποί-
ηση του Πιερή αναπόφευκτα περνά μέσα από τη δι-
χοτόμηση της Κύπρου, ιδωμένη από μια πανανθρώ-
πινη και οικουμενική σκοπιά, αλλά αγγίζει και υπαρ-
ξιακά ζητήματα που αφορούν στα εσωτερικά τείχη και
σύνορα του ανθρώπου. Την παρουσίαση ανέλαβαν οι
Ιταλοί μεταφραστές του ποιητή Matthias Kappler και
Paola Maria Minucci. Διαβάστηκαν ποιήματα στα ιτα-
λικά και στα ελληνικά και ο Μιχάλης Πιερής απάντησε
σε ερωτήσεις του κοινού. Την εκδήλωση συντόνισε η
Καθηγήτρια συγκριτικής λογοτεχνίας του Πανεπιστη-
μίου Sapienza της Ρώμης, Barbara Ronchetti.

Η δεύτερη τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στις 13 Ιανουαρίου 2020, στο Πανεπιστήμιο της
Κατάνιας, υπό την επιμέλεια του Cristiano Diste-
fano, και ήταν αφιερωμένη σε ποιήματα του Πιερή,
τα οποία αναδεικνύουν το θέμα της μυθοποίησης
της γενέθλιας γης και της λειτουργίας του μύθου
στην παιδική ηλικία. Η επιλογή των ποιημάτων έγι-
νε από την Καθηγήτρια Renata Lavagnini και βα-
σίζεται στο μελέτημά της με τίτλο «Μυθολογία της
παιδικής ηλικίας ενός Κύπριου ποιητή» που δημο-
σιεύεται στον τόμο Από τον Όμηρο στο Ελύτη. Η με-
ταφορά του μύθου από την αρχαιότητα στη σύγχρο-
νη λογοτεχνία (Edizioni Lussografica, Caltanissetta
2019), ο οποίος παρουσιάστηκε την ίδια μέρα. 

Αξίζει να παραθέσουμε ένα σύντομο απόσπα-
σμα από το κείμενο της καταξιωμένης νεοελλη-
νίστριας και μεταφράστριας:

Στην ποίηση του Μιχάλη Πιερή, οι αναμνήσεις της
παιδικής ηλικίας και της εφηβείας, οι ασύνειδες αι-
σθήσεις, οι στιγμές και οι τόποι που έχουν χαθεί, κρυ-
σταλλώνονται γύρω από την είδηση για το θάνατο
της μητέρας του στο Σίδνει της Αυστραλίας. Η μητέρα
του ποιητή, η πρωταγωνίστρια των τριών από τα έξι
ποιήματα που παρουσιάζονται εδώ, είναι μια φιγούρα
μοναχική και ισχυρή, αυστηρή και γι’ αυτό τον λόγο
ακόμα πιο αγαπημένη, που αφιέρωσε τον εαυτό της
στην προσπάθεια μετάδοσης των κανόνων επιβίω-
σης, στην έννοια της παράδοσης και την αφοσίωση
στη γη, και χωρίς καμία υποταγή στην ανδρική εξου-
σία. Στα ποιήματα, ιδιαίτερα σ’ αυτά όπου είναι πα-
ρούσα η φιγούρα της μητέρας, επανέρχεται, με την
αρχαία γοητεία της, η κυπριακή διάλεκτος.

Οι εκδηλώσεις αυτές προστίθενται σε μια σειρά
από τιμητικές διακρίσεις που έλαβε ο Μιχάλης
Πιερής στην Ιταλία τα τελευταία 20 χρόνια, ανά-
μεσα στα οποία ο τίτλος του Επίτιμου Δημότη του
Παλέρμο (1998), το ειδικό αφιέρωμα στο σημαν-
τικότερο ίσως λογοτεχνικό περιοδικό της Ιταλίας
Poesia (2005), τo Διεθνές Βραβείο Ποίησης «Lazio
between Europe and the Mediterranean» της Re-
gione Lazio της Ιταλίας (2009) και το παράσημο
του Commendatore του Τάγματος του Αστέρα της
Ιταλικής Αλληλεγγύης της Ιταλικής Δημοκρατίας
το οποίο του απονεμήθηκε για τη συμβολή του στην
προβολή του ιταλικού πολιτισμού στην Κύπρο και
την ανάπτυξη των πολιτισμικών σχέσεων μεταξύ
των δύο χωρών (2011). Οι διακρίσεις αυτές αναμ-
φίβολα συμβάλλουν και στην προβολή του πολιτι-
σμού της Κύπρου στη Χερσόνησο των Απεννίνων.

Τιμητικά αφιερώματα στην ποίηση του Μιχάλη Πιερή στην Ιταλία

O Μ. Πιερής στο Πανεπιστήμιο της Κατάνιας,
απευθύνοντας χαιρετισμό εκ μέρους

του Πανεπιστημίου Κύπρου στην ημερίδα 
για την παρουσίαση του τόμου “Da Omero a Elytis”
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Η ανάγκη για εξισορρόπηση της προσωπικής 
και εργασιακής μας ζωής

Καθηγήτρια Ελένη Σταύρου-Κωστέα
Διευθύντρια  του Μεταπτυχιακού
στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στους γρήγορους ρυθμούς της σημερινής κοινωνίας,
οι εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν τις αυξα-
νόμενες απαιτήσεις της εργασίας τους, αλλά και τις
πολύπλευρες ευθύνες που τους αναλογούν στην προ-
σωπική και κοινωνική τους ζωή και κατ’ επέκταση
στην οικογενειακή τους εστία. Ταυτόχρονα οι επιχει-
ρήσεις προσπαθούν να βελτιώσουν τις λειτουργίες
τους και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
μέσα από τους εργαζόμενούς τους γιατί αυτοί απο-
τελούν τη μοναδική πηγή μακροχρόνιου ανταγωνι-
στικού πλεονεκτήματος.

Για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αυτών απαι-
τήσεων, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιχειρήσεις,
αναζητούν όλο και πιο πολύ την εφαρμογή ευέλικτων
μεθόδων απασχόλησης όπως και άλλων πρακτικών
διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού που θα βοηθή-
σουν τους εργαζομένους να εξισορροπήσουν την
προσωπική με την εργασιακή τους ζωή.  Με αυτό τον
τρόπο, οι εργαζόμενοι επιζητούν ένα καλύτερο ισο-
ζύγιο μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, ενώ οι
οργανισμοί εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές για την
επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η υιοθέτηση ευέ-
λικτων μεθόδων απασχόλησης και άλλων σχετικών
πρακτικών διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού πρέ-
πει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής

ενός οργανισμού που θα έχει ως αποτέλεσμα το
συμφέρον του οργανισμού σε κόστος και απόδοση
και ταυτόχρονα το συμφέρον των εργαζομένων,
ώστε να νιώθουν ότι έχουν ισορροπία στη ζωή τους.
Συγκεκριμένα, από πλευράς υπαλλήλων η ευελιξία
μπορεί να τους προσφέρει περισσότερη ελευθερία,
ώστε να μπορούν να οργανώσουν την εργασία τους
για να ταιριάζει με άλλα κομμάτια της προσωπικής
τους ζωής. Από την άλλη, για τους εργοδότες, η ευε-
λιξία συμβαδίζει με την ικανότητα του οργανισμού
να σχεδιάζει τις διαδικασίες με τρόπο που να συμβα-
δίζουν με τις ποικίλες ανάγκες των πελατών και με
διακυμάνσεις στη ζήτηση.

Πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς για να διευ-
κολύνουν την ισορροπία της εργασιακής και προσω-
πικής ζωής των εργαζομένων περιλαμβάνουν ευέλι-
κτο ωράριο, τηλεργασία ή εργασία από το σπίτι, με-
ρική απασχόληση, συμπιεσμένα ωράρια και συμβό-
λαια ετήσιων ωρών. Περιλαμβάνουν επίσης την πα-
ροχή παιδικού σταθμού στον χώρο εργασίας για γο-
νιούς με μικρά παιδιά, προγράμματα μείωσης του άγ-
χους και αύξηση της προσωπικής ευεξίας των εργα-
ζομένων, ακόμα και χώρους όπου μπορούν οι εργα-
ζόμενοι να γυμναστούν ή να χαλαρώσουν. Η λογική
είναι ότι όσο πιο καλές είναι οι πρακτικές ισορρόπη-
σης της εργασιακής-προσωπικής ζωής, τόσο πιο χα-
μηλά θα είναι τα επίπεδα αποχωρήσεων και απουσιών
και τόσο πιο ψηλή η απόδοση των εργαζομένων. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αποτελώντας έναν  σύγ-
χρονο οργανισμό, ο οποίος νοιάζεται για τους εργα-
ζόμενούς του έχει εφαρμόσει πρακτικές και πολιτικές
για να τους βοηθήσει να εξισορροπήσουν την προ-
σωπική με την εργασιακή τους ζωή. Από τις πιο αξιο-
σημείωτες αποτελούν το Νηπιαγωγείο Λητώ Παπα-
χριστοφόρου και Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπι-
στήμιου Κύπρου που φιλοξενεί στους χώρους του
εδώ και λίγα χρόνια και το υπερσύγχρονο Αθλητικό
Κέντρο,  το οποίο, όχι μόνο φιλοξενεί εργαζόμενους
και φοιτητές/τριες, αλλά προσφέρει προγράμματα
ευεξίας ειδικά για το προσωπικό του.

Αθλητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου
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Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Ένας χρόνος δημιουργικής και καρποφόρας λειτουργίας

Το 2019 αποτέλεσε έτος ορόσημο για τη Βιβλιοθήκη,
αλλά και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου γενικότερα, κα-
θώς ήταν ο πρώτος χρόνος κατά τον οποίο η Βιβλιοθήκη
λειτούργησε στο νέο κτήριο Κέντρο Πληροφόρησης
– Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». Η μετεγκατάσταση
έγινε περί τα τέλη του 2018, ενώ παράλληλα άνοιξαν
και οι πύλες για την υποδοχή του κοινού. Στο σύντομο
αυτό χρονικό διάστημα  η νέα Βιβλιοθήκη έτυχε πολύ
θετικής – έως και ενθουσιώδους – αποδοχής  από τα
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, του ευρύτερου
κοινού από την Κύπρο ή το εξωτερικό. 

Κατά το 2019 η Βιβλιοθήκη δέχτηκε 573.000 περίπου
επισκέψεις, περιλαμβανομένων σε αυτές πέραν των
5.000 επισκεπτών, οι οποίοι  συμμετείχαν σε μία από
τις 294 οργανωμένες ξεναγήσεις ή εκπαιδευτικές επι-
σκέψεις που πραγματοποιήθηκαν. Η θετική εικόνα του
Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάν-
νου» αντανακλάται και στα αποτελέσματα της πρό-
σφατης  «Έρευνας Αξιολόγησης της ποιότητας των υπη-
ρεσιών που παρέχονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες
προς την ακαδημαϊκή κοινότητα» που πραγματοποίησε
το Πανεπιστήμιο Κύπρου τον Νοέμβριο του 2019, όπου
έλαβε  γενική βαθμολογία 4,28 / 5,00. Στο ίδιο πλαίσιο,

καθοριστικής σημασίας επιτεύγματα αποτέλεσαν αξιό-
λογες συνεργασίες με φορείς και προσωπικότητες της
Κύπρου. Αυτές οι συνεργασίες περιλάμβαναν τόσο
έργα ψηφιοποίησης, όσο και αποδοχής σημαντικών
δωρεών σε βιβλία ή ολόκληρα αρχεία. 

Σημαντική επίσης απήχηση είχε σειρά εκδηλώσεων
που πραγματοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη μέσω του
Παιδικού Τμήματος και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκ-
μηρίωσης, καθώς και διάφορες συνδιοργανώσεις για
βιβλιοπαρουσιάσεις ή άλλες δραστηριότητες.

Η Βιβλιοθήκη θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες
της στηρίζοντας πάντοτε τη διδασκαλία, την έρευνα,
την κοινωνική προσφορά προς τον τόπο.
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