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Νέα, μοντέρνα κτήρια θα κοσμούν
την Πανεπιστημιούπολη

Δύο νέα κτήρια αναμένεται να ανεγερθούν στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου και να αποτελέσουν ακόμη ένα «κό-
σμημα» στην Πανεπιστημιούπολη, με τα έργα να τονώ-
νουν την οικονομική και κατασκευαστική δραστηριότητα 
του τόπου και να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας για 
ερευνητές και επιστήμονες. 

Πρόκειται για τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και τους Χώρους Δι-
δασκαλίας 03, που θα φέρουν τις ονομασίες, «Κτήριο 
Βιολογικών Επιστημών Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη» και 
«Κτήριο Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστη-
μών ‘Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής’», των οποίων μέρος 
του κόστους ανέγερσης προήλθε από δύο δωρεές, του 
Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», ύψους έξι εκα-
τομμυρίων ευρώ, και του γιατρού Δρ Αρτέμη Χατζηπα-
ναγή, ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Η τελετή υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης των 
κατασκευαστικών εργασιών, για την ανέγερση των νέων 
κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών 
Επιστημών και των Χώρων Διδασκαλίας III στην Πανε-
πιστημιούπολη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 8 
Μαΐου 2020, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με την τήρηση 
όλων των απαιτούμενων μέτρων κοινωνικής αποστασι-
οποίησης και υγιεινής. Τη συμφωνία υπέγραψαν, εκ μέ-
ρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγη-
τής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους του εργοληπτικού 
οίκου Α. Aristotelous (Construction) Ltd, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος κ. Aριστοτέλης Αριστοτέλους. Η κατασκευή 
του έργου ανατέθηκε στην εν λόγω εργοληπτική εται-
ρεία, μετά από σχετικό διαγωνισμό και το ποσό του συμ-
βολαίου ανάθεσης ανέρχεται στα €31.636.000 ευρώ. 

Κατά την υπογραφή του συμβολαίου ανάθεσης του 
έργου ανέγερσης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ευχαρίστησε θερμά 
τους δύο ευεργέτες του Πανεπιστημίου και τόνισε ότι οι 
δύο δωρεές αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της εμπι-
στοσύνης των δύο ευεργετών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και στο έργο που επιτελεί το ανθρώπινο δυναμικό του, ένα 
έργο εστιασμένο στη διδασκαλία, στην έρευνα με επίδρα-
ση, στην καινοτομία και στην κοινωνική παρέμβαση. 

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, 
κύριος Χαράλαμπος Μπακιρτζής μετέφερε τα συγχαρη-
τήρια του Προέδρου του Ιδρύματος προς το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, το οποίο, όπως σημείωσε, εν μέσω της 
παρούσας δύσκολης κατάστασης, συνεχίζει το έργο του. 

Εκ μέρους του Δρος Αρτέμη Χατζηπαναγή, παρέστη η 
κυρία Άννα Μάντη, η οποία μετέφερε την ιδιαίτερη χαρά 
του ευεργέτη Δρος Χατζηπαναγή, για το γεγονός ότι με τη 
σημερινή υπογραφή αρχίζει η υλοποίηση του έργου, που 
αποτελούσε, όπως τόνισε, ένα όνειρό του, να προσφέρει 
στον τόπο του και εις ανταλλαγή των ευκαιριών που του 
δόθηκαν, να δώσει και ο ίδιος με τη σειρά του ευκαιρίες 
στα νέα παιδιά της Κύπρου για υλοποίηση των ονείρων 
τους και για προσφορά στην ευημερία του τόπου τους. 

Ένα αρχιτεκτονικό στολίδι στην Πανεπιστημιούπολη
Το νέο έργο στην Πανεπιστημιούπολη, οι κατασκευ-

αστικές εργασίες του οποίου αναμένεται να ολοκληρω-
θούν σε τρία χρόνια, το 2023, αποτελεί ένα απλό και 
μοντέρνο σύμπλεγμα κτηρίων με λιτές αρχιτεκτονικές 
γραμμές. Ο σχεδιασμός και η οργάνωσή τους, ανταπο-
κρίνονται στις απαιτούμενες λειτουργικές ανάγκες και 
προσδοκούν στη δημιουργία μιας σύγχρονης κτηρια-
κής ανάπτυξης σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον. Απο-
τελούν αρχιτεκτονικό δείγμα έκφρασης της στέγασης 
της γνώσης και της επιστήμης με τεχνολογικά σύγχρο-
νο τρόπο. Χαρακτηριστικό στοιχείο της ανάπτυξης της 
ιδέας είναι η πλατεία, η οποία αναμένεται να προσφέρει 
στο αρχιτεκτονικό σύνολο, χώρο χαλάρωσης και τόπο 
συγκέντρωσης μιας έντονης πορείας ροών.

«Κτήριο Βιολογικών Επιστημών Ιδρ. Α. Γ. Λεβέντη»
Το νέο κτήριο του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών 

της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο θα ονομαστεί «Κτήριο 
Βιολογικών Επιστημών Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη», μετά 
από τη σημαντική Δωρεά του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη 
ύψους €6.000.000, θα αποτελεί ένα ακόμη έργο ιδιαίτε-
ρης αξίας και θα καταλαμβάνει εμβαδό γύρω στα 8.400 
τ.μ. Το σύνθετο και απαιτητικό κτηριολογικό πρόγραμμα 
του Τμήματος, είναι οργανωμένο σε πέντε επίπεδα και σε 
δύο ζώνες ανάλογα με το βαθμό προσβασιμότητάς τους.

«Κτηρίο Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών 
Επιστημών Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής»

Το Κτήριο των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας 
καταλαμβάνει εμβαδό γύρω στα 6.000 τ.μ. Περιλαμβάνει 
5 αμφιθέατρα και 21 αίθουσες διδασκαλίας, υποστηρι-
κτικούς χώρους και κυλικείο. Όλοι οι χώροι διδασκαλί-
ας και τα αμφιθέατρα θα είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα 
μέσα διδασκαλίας. Οι νέοι χώροι διδασκαλίας θα ονο-
μαστούν «Κτήριο Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών 

Επιστημών Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής», μετά από μία 
επίσης κομβικής σημασίας δωρεά, για την πορεία ανά-
πτυξης του Πανεπιστημίου Κύπρου, ύψους €3.000.000 
του Δρος Αρτέμη Χατζηπαναγή, εις μνήμην των γονέων 
του, Χρυσταλλούς και Παναγιώτη Χατζηπαναγή. Ένα από 
τα πέντε αμφιθέατρα τα οποία θα ανεγερθούν εντός του 
εν λόγω Κτηρίου θα λάβει την ονομασία «ΚΥΘΡΕΑ», τό-
πος καταγωγής του δωρητή.

Τα δύο κτήρια, το «Κτήριο Βιολογικών Επιστημών 
Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη» και το «Κτήριο Διδασκαλίας 
Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών Δρ Αρτέμης Χα-
τζηπαναγής» χρηματοδοτούνται, επίσης, από το δάνειο 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το δάνειο της 
Τράπεζας Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
από την Πολιτεία, και από τα ίδια έσοδα του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου.

Έτοιμο το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ανέγερση του «Κτηρίου Βιολογικών 
Επιστημών Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη» και του «Κτηρίου Διδασκαλίας Ιατρικών 
και Βιολογικών Επιστημών ‘Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής’»
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Διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://covid19.
algolysis.com/glossary είναι από τις 20 Aπριλίου 2020 το 
ελληνικό γλωσσάριο όρων όπου εξηγούνται οι σημασίες 
των λέξεων που χρειάζεται ο καθένας να γνωρίζει για να 
παρακολουθήσει τις εξελίξεις της πανδημίας Covid-19. 
Το γλωσσάριο δημιουργήθηκε για όσους δεν έχουν εξει-
δικευμένες γνώσεις, αλλά χρησιμοποιούν καθημερινά 
την ορολογία της πανδημίας με διάφορες ιδιότητες: ως 
συντάκτες ειδήσεων και δελτίων Τύπου, ως δημοσιο-
γράφοι, ως μεταφραστές, ακόμη και ως κοινό που έχει 
ανάγκη να κατανοήσει, να κρίνει και να αξιολογήσει τις 
πληροφορίες που λαμβάνει. Η τελευταία ενημέρωση του 
ηλεκτρονικού αυτoύ έργου, αριθμεί 451 από τις νέες, 
εξειδικευμένες λέξεις που εισήλθαν τους τελευταίους 
μήνες στην καθημερινότητα των πολιτών: «εγγενής» 
έναντι «επίκτητης» ανοσίας, «ιχνηλάτηση κρουσμάτων», 
«αερογενής μετάδοση», «στενή επαφή» είναι έννοιες 
που, ακόμη και αν μας ήταν γνωστές, προσλαμβάνουν 
νέες σημασίες, οι οποίες μάλιστα μπορούν να εξελίσσο-
νται μαζί με τις συνθήκες και να χρειάζονται συνεχώς δι-
ευκρινίσεις ως προς το περιεχόμενό τους.

Η παραγωγή του ηλεκτρονικού λεξικογραφικού αυ-
τού έργου αποτελεί πρωτοβουλία της Μαριάννας Κατσο-
γιάννου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Γλωσσολογίας 
στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, και υλοποιείται σε στενή συνερ-
γασία με τη Ζωή Στεφανίδου, βιολόγο με μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Πολιτική Υγείας, η οποία επιμελείται τους 
θεματικούς τομείς που σχετίζονται με το αντικείμενό της. 
Την ανάπτυξη του λογισμικού και την τεχνική υποστήριξη 
προσέφερε αφιλοκερδώς η κυπριακή εταιρεία έρευνας 
και καινοτομίας Algolysis Ltd (https://www.algolysis.
com), η οποία ενσωμάτωσε την ψηφιακή έκδοση του 
γλωσσαρίου COVID-19 στην πρώτη ανοικτή πλατφόρμα 
δεδομένων που αναπτύχθηκε στην Κύπρο ειδικά για τη 
συγκέντρωση, την αποθήκευση και την ανάλυση δεδο-
μένων σχετικών με την εξέλιξη και την εξάπλωση του 
ιού SARS-CoV-2 σε παγκόσμια κλίμακα. 

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του γλωσσαρίου: 
«Από τις 3 Δεκέμβρη του 2019, που εντοπίστηκε στην 
πόλη Wuhan της Κίνας η λοίμωξη που στη συνέχεια 
ονομάστηκε COVID-19, πολλές κυβερνήσεις υποχρε-
ώθηκαν να κηρύξουν τις χώρες τους σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, ενώ, τον Μάρτιο του 2020, ο Πα-
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την ασθέ-
νεια πανδημία. Σε τέτοιες καταστάσεις, γίνεται φανερή 
η ανάγκη της αποτελεσματικότερης επικοινωνίας, που 
θα βασίζεται όχι μόνο στην ακρίβεια των πληροφορι-
ών, αλλά και στη σαφή διατύπωσή τους. Μπορούμε να 

πούμε ότι η κατανόηση καθίσταται κυριολεκτικά ζήτη-
μα ζωής και θανάτου. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αυξάνεται 
η ανάγκη για γνώση και κατανόηση του λεξιλογίου που 
χρησιμοποιούμε από όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος 
του πληθυσμού […]. Το έργο βρίσκεται σε συνεχή εξέ-
λιξη, επειδή καθημερινά επεξεργαζόμαστε πληροφο-
ρίες που εξελίσσονται ανάλογα με τις συνθήκες και/ή 
τα ευρήματα των ερευνών (πιθανό κρούσμα, στενή 
επαφή, χλωροκίνη…), ενώ παράλληλα εμφανίζονται 
νέες έννοιες και όροι (drive-through δειγματοληψία, 
ιχνηλάτης, ασύγχρονη εκπαίδευση…). Οι όροι που πε-
ριέχει προέρχονται από διάφορους κλάδους: βιολογία, 
επιδημιολογία, διοίκηση, γλωσσικές, κοινωνικές και 
νομικές επιστήμες χρειάζεται να συνεργαστούν για να 
σκιαγραφηθεί το τοπίο της παγκόσμιας κρίσης και της 
επερχόμενης «νέας κανονικότητας» που προς το παρόν 
διατυπώνεται μόνο ως εικασία. 

Το γλωσσάρι της πανδημίας έχει προκαλέσει ήδη 
το ενδιαφέρον επιστημόνων στο εξωτερικό: οι Καθη-
γητές του Ιονίου Πανεπιστημίου, Αναστασία Παριανού 
και Παναγιώτης Κελάνδριας (Τμήμα Ξένων Γλωσσών, 
Μετάφρασης και Διερμηνείας) αποφάσισαν να συνερ-
γαστούν με την κα Κατσογιάννου με στόχο μία έντυπη 
έκδοση για την οποία θα μεταφράσουν το λημματολόγιο 
του γλωσσαρίου στην αγγλική και γερμανική γλώσσα, 
κάτι που θα διευρύνει περαιτέρω τη χρήση, αλλά και τη 
χρησιμότητα του έργου για το κοινό. Είναι σημαντικό να 
τoνισθεί ότι όλοι οι μέχρι τώρα συντελεστές εργάστη-
καν εθελοντικά, με μοναδικό γνώμονα την άμεση και 
ακριβή παροχή πληροφορίας.

Πόσοι δεν έχουμε ταλαιπωρηθεί 
από έντονες επιθυμίες για συγκε-
κριμένα φαγητά και ιδιαίτερα γλυκά; 
Και μπορεί να ταλαιπωρούμαστε δι-
ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε 
να το σκεφτόμαστε και όσο περισσό-
τερο το παλεύουμε τόσο περισσό-
τερο η επιθυμία εντείνεται και τόσο 
περισσότερο θέλουμε να φάμε το 
αγαπημένο μας γλυκό. 

Νέα μελέτη που διεξήγαγε η 
Δρ Μαρία Καρεκλά, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχο-
λογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και Επικεφαλής του Εργαστηρίου 
ACThealthy1 του Τμήματος Ψυχο-
λογίας, μαζί με ομάδα διακεκρι-
μένων ερευνητών συμπεριλαμ-
βανομένης και της δρος Γεωργίας 
Παναγιώτου, Καθηγήτριας του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, έρχεται να 
βοηθήσει στην αντιμετώπιση των 
επιθυμιών για κατανάλωση γλυ-
κών. Ιδιαίτερα με τον εγκλεισμό στο 
σπίτι, λόγω των περιοριστικών μέ-

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471015319301692?dgcid=author

τρων για την πανδημία COVID19 και 
την εύκολη πρόσβαση σε ερμάρια 
με γλυκά και το ψυγείο, η διαχείρι-
ση της επιθυμίας για γλυκά φαίνεται 
να βασανίζει πολλούς. 

Η νέα μελέτη με τίτλο «Cognitive 
Restructuring vs. Defusion: Impact 
on craving, healthy and unhealthy 
food intake», η οποία μόλις δημο-
σιεύτηκε στο έγκυρο επιστημονι-
κό περιοδικό “Eating Behaviors”, 
εξετάζει τεχνικές αντιμετώπισης 
των επιθυμιών για σοκολάτες και 
γλυκά. Τα ευρήματα αποδεικνύ-
ουν ότι η πάλη για να διώξουμε τις 
επιθυμίες ή σκέψεις μας δεν είναι 

αποτελεσματική μέθοδος. Πιο απο-
τελεσματικό, είναι να αναγνωρίζου-
με την επιθυμία ως άλλη μία σκέψη 
που βγάζει το μυαλό μας και ότι η 
σκέψη δεν ισούται με πράξη. Έτσι 
μπορούμε να επιλέξουμε πώς θα 
δράσουμε- να επιλέξουμε να μην 
φάμε το γλυκό ακόμα και αν έχου-
με την έντονη επιθυμία. Η επιθυ-
μία γίνεται βασανιστική μόνο όταν 
προσπαθούμε να μην την έχουμε, 
να την διώξουμε ή να την εξουδε-
τερώσουμε. 

Αυτό ισχύει και για άλλες επιθυ-
μίες, όπως επιθυμία για κάπνισμα, 
ποτό κτλ. Μάλιστα το αποτελεσματι-
κό και ερευνητικά υποστηριζόμενο 
διαδικτυακό πρόγραμμα διακοπής 
του καπνίσματος του Εργαστηρί-
ου ACThealthy της δρος Καρεκλά 
(https://flexiquit.com//) βασίζεται 
στις ίδιες αυτές αρχές και περιλαμ-
βάνει εκμάθηση των αποτελεσματι-
κών δεξιοτήτων για αντιμετώπιση 
των επιθυμιών.

To Εργαστήριο Ραδιοαναλυτικής και Περιβαλλοντικής 
Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου εκπροσωπεί την Κύπρο και συμμετέχει μαζί με εργα-
στήρια από άλλες 33 χώρες στο πρόγραμμα του Διεθνούς 
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) με το ακρωνύ-
μιο RER7015 και τίτλο “Enhancing Coastal Management 
in the Mediterranean, the Black Sea, the Caspian Sea 
and the Aral Sea by Using Nuclear Analytical Techniques” 
(«Ενίσχυση της διαχείρισης των ακτών στη Μεσόγειο, τη 
Μαύρη Θάλασσα, την Κασπία Θάλασσα με την ανάπτυξη 
και εφαρμογή πυρηνικών αναλυτικών τεχνικών»).

Το πρόγραμμα του ΔΟΑΕ, “RER7015”, περιλαμβάνει 
συστηματικές μελέτες και ραδιοχρονολογήσεις θαλάσ-
σιων ιζημάτων για αξιολόγηση των επιπέδων (ραδιο)
ιχνοστοιχείων και άλλων χημικών ρύπων, εκτίμηση της 
κατάστασης και πιθανών επιπτώσεων τους, στο θαλάσσιο 
περιβάλλον, καθώς επίσης και των επιπτώσεών της κλι-
ματικής αλλαγής στους ρυθμούς πελάγιας ιζηματογένεσης 
και διασποράς των ρύπων. Η επιμόρφωση και εκπαίδευ-
ση νέων ερευνητών σε αναλυτικές μεθόδους και τεχνικές 
που αφορούν τη δειγματοληψία και ανάλυση πελάγιων 

ιζημάτων αποτελούν βασικό πυρήνα του προγράμματος 
RER7015 και αποσκοπούν σε χρήση κοινών πρωτοκόλ-
λων δειγματοληψίας και ανάλυσης για βελτιστοποίηση της 
ομοιογένειας και αξιοπιστίας των σχετικών δεδομένων. Το 
τετραετές πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με έκδοση δημο-
σιεύσεων και δημιουργία βάσης/πλατφόρμας παλαιότε-
ρων και νέων δεδομένων για διευρυμένη πρόσβαση και 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.      

Εκπρόσωπος της κυπριακής συμμετοχής είναι ο 
Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου Ιωάννης Πασχαλίδης, ο οποίος είναι συντονι-
στής του Εργαστηρίου Ραδιοαναλυτικής και Περιβαλ-
λοντικής Χημείας. Ο Καθηγητής Πασχαλίδης σπούδα-
σε Χημεία στο Πολυτεχνείο Μονάχου και συνέχισε με 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Ραδιοχημείας 
του ιδίου Πολυτεχνείου σχετικά με την Υδατική Χημεία 
του πλουτωνίου. Ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης 
ασχολήθηκε με τη μελέτη της περιβαλλοντικής συ-
μπεριφοράς ραδιενεργών στοιχείων που περιέχουν τα 
πυρηνικά απόβλητα και τις πιθανές επιπτώσεις από την 
αποθήκευσή τους στη γεώσφαιρα.

Οι λέξεις της πανδημίας: το γλωσσάριο όρων
της νόσου Covid-19

Νέα έρευνα για την αντιμετώπιση της επιθυμίας
για σοκολάτες και γλυκά

To Εργαστήριο Ραδιοαναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας 
εκπροσωπεί την Κύπρο σε πρόγραμμα του ΔΟΑΕ

Mε πρωτοβουλία της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Γλωσσολογίας
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Μαριάννας Κατσογιάννου

https://covid19.algolysis.com/glossary
https://covid19.algolysis.com/glossary
https://www.algolysis.com
https://www.algolysis.com
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471015319301692?dgcid=author
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471015319301692?dgcid=author
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471015319301692?dgcid=author
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471015319301692?dgcid=author
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471015319301692?dgcid=author
https://flexiquit.com/
https://flexiquit.com/
https://flexiquit.com/
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Με αφορμή την πρωτοποριακή εμβρυολογική έρευ-
να υπό τον τίτλο «Basement membrane remodeling 
regulates mouse embryogenesis», που συνδημοσίευ-
σε πρόσφατα μαζί με άλλους ερευνητές στο βρετανικό 
διεπιστημονικό περιοδικό «Nature», το οποίο διεθνώς 
κατέχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες απήχη-
σης (με μετρικά 43.070 για το 2018) στον τομέα του, 
επιδιώξαμε να εξασφαλίσουμε μια περιεκτική συνέ-
ντευξη, με τον απόφοιτο και πλέον μεταδιδακτορικό 
ερευνητή του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Δρα Νεόφυτο Χριστοδούλου.

Γιατί αποφασίζει κανείς να ασχοληθεί με το πεδίο 
των βιολογικών επιστημών και μάλιστα σε ερευνη-
τικό επίπεδο;

Προσωπικά ασχολήθηκα ερευνητικά με την ανα-
πτυξιακή βιολογία, διότι ήθελα να κατανοήσω πώς 
από ένα κύτταρο -στην περίπτωση των θηλαστικών το 
γονιμοποιημένο ωάριο- δημιουργούνται πολύπλοκοι 
ζωντανοί οργανισμοί αποτελούμενοι από τρισεκατομ-
μύρια κύτταρα, διαφορετικούς ιστούς και όργανα. Κατά 
τον 20ό αιώνα έγιναν σημαντικές ανακαλύψεις στον το-
μέα της αναπτυξιακής βιολογίας, που συνέβαλαν στην 
κατανόηση των μοριακών μηχανισμών που ελέγχουν 
την ανάπτυξη και πολλές ασθένειες στον άνθρωπο. Τα 
σύγχρονα φάρμακα που στοχεύουν σε μοριακά μονο-
πάτια για διάφορες ασθένειες, οφείλονται στην ύπαρξη 
της πιο πάνω γνώσης. Επομένως μέσω της βασικής 
βιολογικής έρευνας, δημιουργείται η γνώση η οποία 
συμβάλλει όχι μόνο στην κατανόηση της ζωής, αλλά και 
στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Ποια είναι η επιστημονική και πρακτική εφαρμογή 
των συμπερασμάτων για την εμβρυϊκή ανάπτυξη 
στην εμπειρική έρευνα που έχετε διεξάγει, η οποία 
γενικότερα αφορά τα θηλαστικά; 

Η μελέτη έφερε στο φως τον ρόλο των δυνάμε-
ων που δημιουργούνται από εξωκυτταρικές δομές, 
οι οποίες μαζί με δυνάμεις που δημιουργούνται μέσω 
κυτταρικών κινήσεων, συμβάλλουν στον σχηματισμό 
ιστών κατά την πρώιμη εμβρυική ανάπτυξη. Μαζί με 
άλλες πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες, συμβάλλει 
στην κατανόηση της εμβρυικής ανάπτυξης και ανοίγει 
νέο κεφάλαιο έρευνας στη βιολογία και τη βιοφυσική. 
Πρακτικά, αυτή η γνώση μπορεί να συμβάλει στην κα-
τανόηση των υπεύθυνων μηχανισμών για την αποτυχία 
ενός μεγάλου ποσοστού ανθρώπινων εγκυμοσυνών, 
στα πρώιμα στάδια της εμβρυικής ανάπτυξης.

Από τη δική σας οπτική, πώς εμπεδώνονται «πα-
ραγωγικά ορόσημα» προσωπικών επιστημονικών 
στόχων σε συνάρτηση με την τοπική κοινωνία ή τη 

διεθνή κοινότητα, σε έναν τεχνολογικά διασυνδε-
δεμένο κόσμο;
H εμπέδωση «παραγωγικών οροσήμων» από την ευρύτε-
ρη επιστημονική κοινότητα και κοινωνία είναι απαραίτητη. 
Η κατανόηση της επιστημονικής γνώσης από την ευρύ-
τερη επιστημονική κοινότητα προωθεί τη διεπιστημονική 
έρευνα, ωθώντας σε εξέλιξη της επιστήμης και τη γένεση 
νέας γνώσης. Έπειτα, η τήρηση ανοικτού δίαυλου επι-
κοινωνίας μεταξύ επιστημόνων και κοινωνίας (π.χ. ευρύ 
κοινό, κέντρα λήψης αποφάσεων) διασφαλίζει την επαρκή 
χρηματοδότηση για έρευνα. Τεχνολογικά η νεοαποκτηθεί-
σα γνώση μπορεί να μεταδοθεί απευθείας στα πιο πάνω 
ακροατήρια, μέσω ανοικτών διαλέξεων δια ζώσης ή μέσω 
διαδικτυακών πλατφορμών. Πολλοί επιστήμονες χρη-
σιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για διάχυση 
των επιστημονικών τους ευρημάτων στο γενικότερο κοι-
νό. Επίσης, αποτελεσματική πρακτική για μετάδοση γνώ-
σης στη νεολαία, είναι η δημιουργία διδακτικού υλικού και 
η διαδικτυακή διάθεσή του, ώστε να χρησιμοποιηθεί για τη 
διδασκαλία μαθητών και φοιτητών.

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, ο κ. Χριστοδούλου 
στέκεται στο ότι η κατάρτιση που απέκτησε στα χρόνια 
που έφυγαν, τον οδηγεί στο συμπέρασμα πως το πρώτο 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Κύπρου, συγκριτικά 
δεν υστερεί σε τίποτε με πανεπιστήμια διεθνούς φήμης 
όπου άλλοτε εργάστηκε, ότι ο ίδιος ουδέποτε αισθάν-
θηκε να μειονεκτεί επιστημονικά έναντι άλλων ευρέως 
αναγνωρισμένων συναδέλφων του. Μάλιστα συμπλη-
ρώνει πως το Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται σε συ-
νεχή ανοδική πορεία, μέσα από το ποιοτικό διδακτικό 
και ερευνητικό έργο που δημιουργεί.

Επιμέλεια συνέντευξης: Νεκτάριος Παρτασίδης,
Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης  Έργου, 

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Σε ερευνητική τροχιά με την αναπτυξιακή βιολογία
Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής Νεόφυτος Χριστοδούλου, του Τμήματος 
Βιολογικών Επιστημών, τοποθετείται για τους μοριακούς μηχανισμούς

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώ-
θηκε το «Εαρινό Σχολείο» με τίτλο, 
«Ραδιοχημεία για την Κοινωνία: 
το Πανεπιστήμιο συναντά το Λύ-
κειο», στο πλαίσιο του ερευνητικού 
προγράμματος με το ακρωνύμιο 
“MEET-CINCH” (“A Modular Europe-
an Education and Training Concept 
In Nuclear and RadioCHemistry”), 
το οποίο διεξήχθη στη Λάρνακα, 
από τις 2- 6 Μαρτίου 2020, και το 
οποίο συνδιοργάνωσε το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου μαζί με το Γερμανι-
κό Πανεπιστήμιο Leibniz Universi-
taet Hannover.

Στο πλαίσιο του «Εαρινού 
Σχολείου» τελειόφοιτοι μαθητές 
Λυκείων συναντήθηκαν με προ-
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές από όλους τους τομείς της 
Ραδιοχημείας. Τριανταπέντε (35) 
μαθητές και φοιτητές από 9 χώρες 
πέρασαν μαζί μια εβδομάδα, με δι-
εθνούς φήμης ομιλητές από τους 
τομείς της ραδιολογίας, της ραδι-
οφαρμακευτικής, της παραγωγής, 
ανακύκλωσης της τελικής αποθή-
κευσης πυρηνικών καυσίμων και 
των εφαρμογών ραδιο-ιχνηθετών. 
Εκτός από τις διαλέξεις το πρό-
γραμμα περιελάμβανε και πολλές 
πρακτικές ασκήσεις/εργαστήρια 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρο, που 
έδωσαν την ευκαιρία στους συμ-
μετέχοντες να αποκτήσουν γνώ-
σεις για το επιστημονικό πεδίο της 
Ραδιοχημείας και να ανακαλύψουν 
τη γοητεία της. Τα πειράματα περι-
ελάμβαναν τον προσδιορισμό του 
ουρανίου σε θαλάσσιο νερό και τη 
μέτρηση της συγκέντρωσης καλίου 
σε διαλύματα με ιονανταλλαγή και 
οξεοβασική τιτλομέτρηση, καθώς 
επίσης και με γάμμα-ραδιομετρία, 

με ραδιομετρία του φυσικού ραδι-
ενεργού ισοτόπου Κ-40. Επίσης, 
για πρώτη φορά οι συμμετέχοντες 
είχαν τη δυνατότητα να παίξουν στο 
δοσομετρικό παιχνίδι “EXIT”, στο 
οποίο οι παίκτες θα έπρεπε να απο-
δράσουν από την αίθουσα ελέγχου 
του κατεστραμμένου αντιδραστήρα 
IV, στο Τσερνομπίλ.

Ιδιαίτερα για τους μαθητές, η 
εμπειρία της ανταλλαγής απόψεων 
με φοιτητές από διάφορες χώρες, 
επιστήμονες, εμπειρογνώμονες 
από τη βιομηχανία αλλά και με άλ-
λους μαθητές, η ενεργή συμμετοχή 
τους σε συζητήσεις (στα Aγγλικά) 
και η απόκτηση πληροφοριών από 
πρώτο χέρι σχετικά με πιθανή πο-
ρεία των σπουδών τους ήταν μια 

συναρπαστική εμπειρία. Μετά από 
αυτό το «Eαρινό Σχολείο» το πεδίο 
της ραδιοχημείας, το οποίο ήταν 
ελάχιστα γνωστό, έχει κερδίσει σί-
γουρα αρκετούς νέους οπαδούς. 

Το πρόγραμμα MEET-CINCH 
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2017, με 
διάρκεια 36 μηνών, και σε αυτό 
συμμετέχουν 13 εταίροι από 10 δι-
αφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και 
στοχεύει μεταξύ άλλων στην προ-
σέλκυση νέων ταλέντων στο πεδίο 
των πυρηνικών επιστημών. Από 
την Κύπρο συμμετέχει ως εταίρος 
το Εργαστήριο Ραδιοαναλυτικής και 
Περιβαλλοντικής Χημείας του Τμή-
ματος Χημείας του Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, με συντονιστή τον Καθη-
γητή Ιωάννη Πασχαλίδη.

Διεθνές Εαρινό Σχολείο «Ραδιοχημεία για την 
Κοινωνία: το Πανεπιστήμιο συναντά το Λύκειο»

Η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου του «Κτηρίου Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών 
‘Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής’», θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
κ. Νίκο Αναστασιάδη, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020.

Κατάθεση Θεμέλιου Λίθου

http://www.cinch-project.eu.
http://www.cinch-project.eu.
http://www.cinch-project.eu.
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Βασικό χαρακτηριστικό της κυπριακής κοινωνίας είναι 
οι στενές φιλικές και οικογενειακές σχέσεις, η αλληλοϋπο-
στήριξη και οι κοινωνικές επαφές. Στο πλαίσιο, όμως, της 
πανδημίας, καλούμαστε να εφαρμόζουμε την ‘κοινωνική 
αποστασιοποίηση’, με στόχο την τήρηση φυσικών αποστά-
σεων μεταξύ μας, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μετάδο-
σης του ιού που προκαλεί τη νόσο COVID-19. Η δραστική 
αλλαγή στον τρόπο ζωής, η αβεβαιότητα, ο φόβος μετάδο-
σης της νόσου, η έλλειψη ελέγχου για την έκβαση της νό-
σου, η έλλειψη εμβολίου και αποτελεσματικής θεραπείας, 
οι διάχυτες επιπτώσεις στην οικονομία, και οι πολλαπλές 
επιπτώσεις στην καθημερινότητα, μπορούν να πυροδοτή-
σουν διάφορα συναισθήματα και να αυξήσουν το άγχος. Η 
αύξηση των συμπτωμάτων άγχους και θλίψης είναι αναμε-
νόμενα αρνητικά επακόλουθα μεγάλων κρίσεων και είναι 
αποτέλεσμα της φυσιολογικής αντίδρασης του ανθρώπου 
να διαχειριστεί καταστάσεις επίφοβες για τη διαβίωσή του. 

Η παρούσα έρευνα έχει στόχο την καταγραφή και 
κωδικοποίηση της ψυχολογικής επίδρασης της παν-
δημίας και των μέτρων περιορισμού και πρόληψης 
για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 στο γενικό 
πληθυσμό της Κύπρου. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ της 
11ης και 17ης μέρας μετά την εφαρμογή των αυστη-
ρών μέτρων από την κυπριακή κυβέρνηση και κατά τη 
διάρκεια της κορύφωσης της πανδημίας στη χώρα μας. 
Η μελέτη αποσκοπεί στην εκτίμηση της συχνότητας συ-
μπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης στην έξαρση της 
πανδημίας και στον εντοπισμό παραμέτρων που συμ-
βάλλουν στην εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων. 
Παράλληλα, αποσκοπεί στον προσδιορισμό παραγό-
ντων που έχουν προστατευτικό χαρακτήρα. Πέραν από 
την κατανόηση των φαινομένων αυτών, οι πληροφορί-
ες μπορεί να οδηγήσουν στη δημιουργία μηχανισμών 
στήριξης εντός της κοινότητας στην παρούσα φάση της 
πανδημίας αλλά και να προετοιμάσουν το σύστημα για 
την αντιμετώπιση προβλημάτων που αναμένεται να πα-
ρουσιαστούν στο εργατικό δυναμικό της χώρας μετά 
την άρση των αυστηρών μέτρων. Η διαχείριση των ψυ-
χοκοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν από την 
πανδημία με βάση διεθνείς έρευνες θα πρέπει να απο-
τελεί βασικό πυλώνα αντιμετώπισής της (Zhang, Wu, 
Zhao, & Zhang, 2020). 

Την έρευνα συμπλήρωσαν συνολικά 1642 εθελο-
ντές από τις 3 έως και τις 9 Απριλίου. Το ερωτηματο-
λόγιο λόγω του ότι χρησιμοποίησε τη διαδικτυακή με-
θοδολογία προσέλκυσε κυρίως άτομα κάτω των 60, τα 
οποία και αποτελούν και την πλειονότητα του ενεργού 
εργατικού δυναμικού της χώρας, αλλά και τις ηλικια-
κές ομάδες με τις περισσότερες διαγνώσεις της νό-
σου COVID-19 στην Κύπρο. 

Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας δείχνει πως 
η ποιότητα ζωής των κυπρίων πολιτών επηρεάστηκε ση-
μαντικά κατά τη διάρκεια των αυστηρών μέτρων. Εντού-
τοις, ένα μεγάλο ποσοστό συμμετεχόντων μπόρεσε να 
προσαρμοστεί και να διατηρήσει καλή ποιότητα ζωής. 
Όπως αναμενόταν από τη διεθνή βιβλιογραφία, περισ-
σότερες γυναίκες δήλωναν συμπτώματα άγχους και 
κατάθλιψης (McLean, Asnaani, Litz, & Hofmann, 2011; 
Nolen-Hoeksema, 2001; Piccinelli, M., & Wilkinson, 
2000). Στην παρούσα μελέτη 16,8% δήλωσαν ιστορικό 
καταθλιπτικής ή αγχώδους διαταραχής πριν την πανδη-
μία, ποσοστό που συνάδει και με τη διεθνή βιβλιογραφία 
και που προδιάθεσε για ψηλά συμπτώματα και στην πα-
ρούσα έρευνα. Ένα μεγάλο ποσοστό όμως του δείγματος 
χωρίς ψυχιατρικό ιστορικό δήλωσε ήπια συμπτώματα 
άγχους (41%) και κατάθλιψης (48,1%) κατά τη διάρκεια 
της μελέτης, ενώ μία μεγάλη μερίδα του πληθυσμού 
δήλωσε μέτρια έως σοβαρή συμπτωματολογία άγχους 
(23%) και κατάθλιψης (9,3%), δεδομένο που ξεπερνά τα 
αναμενόμενα ποσοστά του γενικού πληθυσμού σε συμ-
βατικές συνθήκες διαβίωσης. Επιβαρυντικοί παράγοντες 
ήταν το φύλο, οι ανησυχίες για οικονομικά προβλήματα 
και η μοναχική διαβίωση.

Τα αποτελέσματα της παγκύπριας έρευνας του του 
Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου μπορούν να καθοδηγήσουν τα 
Υπουργεία Υγείας και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων για τη δημιουργία προγραμμάτων 
στην ευρύτερη κοινότητα με στόχο τη σωστή διαχείρι-
ση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που προκύ-
πτουν από την πανδημία για να διασφαλιστεί η έγκαιρη 
αντιμετώπισή τους και η πρόληψη μελλοντικών προ-
βλημάτων ψυχικής υγείας. Επιπρόσθετα, μπορούν να 
καθοδηγήσουν εργοδότες για πιθανές δυσκολίες που 
μπορούν να αντιμετωπίσουν συνεργάτες και εργοδο-
τούμενοί τους και για ανάπτυξη μηχανισμών αποτελε-
σματικής στήριξής τους.  

Ψυχολογική επιβάρυνση της πανδημίας και των 
μέτρων αντιμετώπισής της στον κυπριακό πληθυσμό

Α΄ Φάση Αποτελεσμάτων Παγκύπριας  Έρευνας του Κέντρου 
Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου

H φυσική (σωματική) δραστη-
ριότητα και η ενεργός μετακίνηση 
(ποδηλασία, περπάτημα) παραμένει 
ωφέλιμη για την υγεία ακόμα και σε 
πόλεις, οι οποίες εμφανίζουν υψη-
λές τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Αυτό είναι το κύριο εύρημα της πρό-
σφατης έρευνας με τίτλο “The long-
term impact of restricting cycling 
and walking during high air pollution 
days on all-cause mortality: Health 
Impact Assessment study”, η οποία 
δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστη-
μονικό περιοδικό “Environment 
International”. Εκ μέρους του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου στη συγγρα-
φή της μελέτης έλαβαν μέρος ο 
μεταδιδακτορικός ερευνητής του 
Εργαστηρίου Αναπνευστικής Φυσι-
ολογίας της Ιατρικής Σχολής Δρ Πα-
ναγιώτης Κουής και ο διδακτορικός 
φοιτητής του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκη-
σης κ. Γιώργος Γιάλλουρος.

Η μελέτη που πραγματοποιήθη-
κε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Περιβάλλοντος SYKE στη Φινλανδία, 
το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και το 
Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, χρησι-

μοποίησε μετρήσεις αιωρούμενων 
σωματιδίων (PM2,5) από έξι πόλεις 
με διαφορετικά επίπεδα ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης (Ελσίνκι, Λονδίνο, Σάο 
Πάολο, Βαρσοβία, Πεκίνο, Νέο Δελχί) 
και περιελάμβανε την ανάπτυξη υπο-
λογιστικού μοντέλου για την ανάλυση 
των επιπτώσεων στην υγεία (Health 
Impact Assessment modelling).

Η έλλειψη φυσικής δραστηριότη-
τας αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD), 
διαβήτη τύπου 2 και καρκίνου, προ-
καλώντας περίπου το 9% της πα-
γκόσμιας πρόωρης θνησιμότητας. 
Αντίθετα, η ενεργή μετακίνηση, δη-

λαδή η ποδηλασία ή το περπάτημα 
από και προς τον χώρο εργασίας, 
συμπεριλαμβάνεται πολύ συχνά στις 
συστάσεις πολιτικής δημόσιας υγείας 
καθώς τα οφέλη για την υγεία λόγω 
της ενσωμάτωσης φυσικής δραστη-
ριότητας στην καθημερινή ζωή ανα-
μένονται να είναι μεγάλα. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης δεί-
χνουν ότι η ποδηλασία ή το περπάτη-
μα μειώνουν τον κίνδυνο πρόωρου 
θανάτου, ακόμη και υπό συνθήκες 
υψηλής ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στα αστικά κέντρα. Η επιλογή για με-
τακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς 
ή και η εργασία από το σπίτι σε ημέ-
ρες με υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση 
δεν είχε κανένα όφελος για την υγεία 
σε πόλεις με σχετικά χαμηλή ή μέτρια 
ατμοσφαιρική ρύπανση όπως το Ελ-
σίνκι, το Λονδίνο, το Σάο Πάολο και 
η Βαρσοβία. Επιπρόσθετα, σε αστικά 
κέντρα με υψηλή ρύπανση, το Πεκίνο 
και το Νέο Δελχί, ο αποκλεισμός της 
ποδηλασίας και του περπατήματος, 
τις ημέρες με επίπεδα ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης PM2.5 μέχρι 150 μg/m3, 
θα οδηγούσε σε ακόμα υψηλότερο 
κίνδυνο θανάτου για το πληθυσμό. 

Ερευνητικά ευρήματα για τη
φυσική σωματική δραστηριότητα

Με ένα διαφορετικό τρόπο θα αναγνωρίσει φέτος 
τους 1233 αποφοίτους του το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Για πρώτη φορά στην ιστορία του και λόγω των πε-
ριοριστικών μέτρων που εφαρμόζονται, αλλά και των 
νέων δεδομένων που προκύπτουν από τα επίσημα 
πρωτόκολλα για προστασία της δημόσιας υγείας από 
την πρόσφατη πανδημία του νέου κορωνοϊού (SARs-
C0V-2), θα τιμήσει τους αποφοίτους και θα αναδείξει 
το επιστέγασμα των προσπαθειών τους αξιοποιώντας 
την ψηφιακή τεχνολογία.
Αυτό μεταφράζεται σε διεξαγωγή της διαδικτυακής 
Τελετής Αναγνώρισης των Προπτυχιακών και Μετα-
πτυχιακών Αποφοίτων που θα μεταδοθεί την Τετάρτη, 
22 Ιουλίου 2020, στις 8:00 μ.μ. Τα διαδικαστικά της Τε-
λετής, οργανωτικά συνεπάγονται απαιτητικές προδια-
γραφές, όμως ταυτόχρονα με πρωτότυπο και εμπλου-
τισμένο υλικό, εναλλάσσοντας δεδομένες πτυχές του 
καθιερωμένου προγράμματος.
Το πρόγραμμα της Τελετής θα ανοίξει με τα παιδιά και 
τους καθηγητές του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσι-
κών Ταλέντων και τη «Βασιλική Μουσική των Νερών» 
του Γ. Φ. Χαίντελ. Θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από 

τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Ανα-
στασιάδη, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, κ. Γιώργο Δαυίδ και τον αριστεύσαντα 
προπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Φυσικής, Ηρόδοτο 
Ηροδότου. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, θα κάνει σύντομη ομι-
λία με τίτλο «Ο ιός που μας άλλαξε». Έπειτα, θα γίνει 
αναφορά στα Βραβεία που εξασφάλισαν οι πρωτεύσα-
ντες προπτυχιακοί φοιτητές από μεγάλους δωρητές και 
ευεργέτες που συμβάλλουν στην ανέγερση κτηριακών 
εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη.
Το πρόγραμμα θα συνεχίσει μουσικά με το «Καλοκαί-
ρι» (ΙΙΙ. Presto) από τις «4 Εποχές» του Α. Βιβάλντι και 
πάλι με τη συμμετοχή των παιδιών του Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων, ενώ η Τελετή 
θα ολοκληρωθεί με την αναγνώριση των αποφοίτων, 
προβάλλοντας την κάθε Σχολή ξεχωριστά με αλφα-
βητική σειρά. Η μετάδοση της Τελετής στο κανάλι του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, (youtube.com/c/UcyAcCy) 
θα αρχίσει από τις 19:30, προβάλλοντας στιγμιότυπα 
από διάφορες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Διαδικτυακή Τελετή Αναγνώρισης Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Αποφοίτων

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105679
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105679
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105679
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105679
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105679
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Η επαναλειτουργία των νηπιαγω-
γείων και των βρεφοκομικών σταθ-
μών, υπό τις συνθήκες της πανδημί-
ας του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 
(COVID-19) στην Κύπρο, ήταν μια 
μεγάλη πρόκληση για το εκπαιδευτι-
κό σύστημα του τόπου, τους γονείς, 
και κυρίως τα ίδια τα παιδιά. Η φυσι-
κή τους επιστροφή στο σχολικό περι-
βάλλον μετά από περίπου τρεις μήνες 
απουσίας, χρειαζόταν να γίνει σε κα-
τάλληλες, ελεγχόμενες και ιδιαίτερα 
προσεγμένες συνθήκες ασφάλειας 
και υγείας, έτσι ώστε να περιοριστεί, 
στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ο κίνδυ-
νος εξάπλωσης της ιογενούς νόσου, 
τόσο για  μαθητές/τριες και τους ερ-
γαζόμενους/ες στα σχολεία (εκπαι-
δευτικούς και άλλο προσωπικό), όσο 
και  για το κοινωνικό σύνολο (γονείς/
κηδεμόνες κ.ά.).

Η κάθε σχολική μονάδα είχε να 
αντιμετωπίσει πολλές και αλλεπάλ-
ληλες προκλήσεις. Από τις κυριότε-
ρες ήταν  η ψυχολογία των παιδιών 
κατά την περίοδο «εγκλεισμού», με 
αποτέλεσμα την τήρηση κοινωνικής 
απόστασης  από φίλους, δασκάλες/
ους, παππούδες, γιαγιάδες και άλλα 
γνώριμα πρόσωπα, την απομόνω-
ση στο περιβάλλον του σπιτιού, τις 
απρόσμενες αλλαγές στην καθημε-
ρινότητα παιδιών και γονέων, την 
απουσία και διακοπή της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας. Επιπρόσθετα,  ζή-
τημα ήταν και όλα τα μέτρα υγειονο-
μικής προστασίας που έπρεπε άμεσα 
να εφαρμοστούν, ο κατευνασμός και 
η διαχείριση εύλογα συσσωρευμέ-
νων ανησυχιών παιδιών και γονέων. 

Το Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπα-
χριστοφόρου» και ο Βρεφοκομικός 
Σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης 
εναλλακτικών συνθηκών φοίτησης 
των μαθητών/ριών, όπως και  ειδι-
κού περιβάλλοντος εργασίας για το 
προσωπικό της σχολικής μονάδας, 
ακολουθώντας τα δημοσιευμένα δια-
τάγματα/ πρωτόκολλα και με τη συν-
δρομή ακαδημαϊκού προσωπικού 
του Ιδρύματος με εμπειρογνωμοσύ-

νη στο θέμα, πέτυχαν να συνθέσουν  
το πλαίσιο λειτουργίας του σταθμού. 
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ενη-
μέρωση όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων για τον καινούριο τρόπο 
λειτουργίας του νηπιαγωγείου και 
επεξηγήθηκαν οι πτυχές του υγει-
ονομικού πρωτόκολλου. Στη συνέ-
χεια ακολούθησε εκπαίδευση του 
προσωπικού του νηπιαγωγείου σε 
θέματα ασφάλειας, υγείας, αλλά και 
πρακτικής προστασίας των ιδίων των 
εργαζομένων, όπως και των παιδιών. 
Ακολούθησε αναδιαμόρφωση του 
σχολικού περιβάλλοντος με βάση το 
υγειονομικό πρωτόκολλο, συμπερι-
λαμβανομένης της προπαρασκευ-
αστικής προετοιμασίας παιδιών και 
γονέων για φυσική επαναφορά στη 
σχολική μονάδα μέσω συγκεκριμέ-
νου προγράμματος  και αντίστοιχων 
βημάτων που σχεδιάστηκαν.

Η πρώτη μέρα επιστροφής των 
παιδιών στο πανεπιστημιακό νηπια-
γωγείο σηματοδοτούσε την έναρξη 
της υλοποίησης του προγράμματος 
προστασίας των παιδιών, αλλά ταυ-
τόχρονα και την αρχή της  εκπαί-
δευσής τους σε θέματα υγιεινής και 
προστασίας των ιδίων και των γύρω 
τους. Τα παιδιά αντικρύζοντας τις 
δασκάλες/ους αλλά και τους φίλους 
τους, μάλλον αισθάνθηκαν αυτόματα  
ασφάλεια και χαρά. Ενώ αποχαιρε-
τούσαν τους γονείς τους, φορώντας 
το καλύτερό τους χαμόγελο, εισέρ-
χονταν στην πλειοψηφία τους ήρεμα 

και χαρούμενα στο σχολείο, εντυπω-
σιάζοντας τους ενίοτε φοβισμένους 
γονείς που είχαν έγνοια την προσαρ-
μογή των παιδιών μετά το μεγάλο δι-
άστημα απουσίας τους. 

Καθοριστικός παράγοντας για τα 
επίπεδα προσωπικής ετοιμότητας 
των παιδιών, καθώς και της ομα-
λής επαναφοράς τους στο σχολικό 
περιβάλλον, ήταν  η καθημερινή 
επιμόρφωση και επικοινωνία που 
είχαν μέσω του προγράμματος της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του 
Σχολείου, τα παιδιά, οι γονείς, και οι 
εκπαιδευτικοί. Τα παιδιά μέσω του 
προγράμματος είχαν την ευκαιρία να 
αλληλεπιδρούν σε καθημερινή βάση 
με τους και ανέπαφα με τους φίλους 
και τις δασκάλες/ους τους, συνεχίζο-
ντας απρόσκοπτα  το πλάνο μάθησης, 
από το περιβάλλον του σπιτιού τους. 

Η προσέλευση των παιδιών στο 
σχολικό περιβάλλον 

Προκειμένου να εισέλθουν στους 
χώρους του πανεπιστημιακού νηπια-
γωγείου, πρωτίστως γίνεται  μέτρηση 
της θερμοκρασίας τους, ξεπλένουν 
σχολαστικά τα χέρια τους με σαπού-
νι και νερό. Ταυτόχρονα τηρούν τις 
αποστάσεις, οι οποίες οριοθετήθηκαν 
από το προσωπικό, σύμφωνα πάντο-
τε με τις πρόνοιες του πρωτοκόλλου. 
Στη συνέχεια απολυμαίνουν τα χέρια 
με αντισηπτικό και ακολούθως με τη 
συνοδεία της νηπιαγωγού τους, με-
ταβαίνουν στην τάξη τους. 

Καθ’ όλη την διάρκεια της ημέ-
ρας, τα παιδιά εποπτεύονται, ώστε 
να τηρούν πιστά όλους τους κανόνες 
ασφάλειας και υγιεινής που έχουν 
διδαχθεί να εφαρμόζουν. Πρόσθε-
τα,  η διεύθυνση και το προσωπικό 
του νηπιαγωγείου, έχουν σχεδιάσει 
ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το 
οποίο απαρτίζεται από παραμύθια, 
θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων, 
δομημένες δραστηριότητες και ελεύ-
θερο παιχνίδι. Είναι σημαντικό να 
καταγραφεί πως με αφορμή τις πα-
ρούσες υγειονομικές περιστάσεις, τα 
παιδιά εκπαιδεύονται και ενισχύονται 
στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης 
και της προστασίας του εαυτού τους, 
από τους ιούς και τις ασθένειες γενι-
κότερα. Εκτός από το τακτικό, αλλά 
και σωστό πλύσιμο των χεριών, τα 
παιδιά τηρούν τις αντίστοιχες απο-
στάσεις κατά τη διαδικασία της μετά-
βασης στην τουαλέτα, κατά τη διάρ-
κεια των γευμάτων και στις διάφορες 
μεταβάσεις τους εντός ή εκτός του 
χώρου της τάξης τους. Κάθε παιδί 
έφτιαξε επίσης το δικό του ατομικό 
κουτί αποθήκευσης προσωπικών 
αντικειμένων, έτσι ώστε να χρησιμο-

ποιεί αποκλειστικά τα δικά του μέσα 
και υλικά, για να αποφεύγεται η κοινή 
χρήση αντικειμένων. 

Πάντως κατά τα παρατηρούμε-
να φαινόμενα, το ελεύθερο παιχνίδι 
μάλλον παραμένει ως το αγαπημένο 
των παιδιών, αφού μέσα από την 
εκπαίδευση της οποίας έτυχαν σε 
θέματα υγιεινής και ασφάλειας κατά 
την περίοδο της πανδημίας, έχουν 
εφεύρει νέες προσθήκες «δράσης» 
και κανόνες για το παιχνίδι τους. 

Παρά τις πολλαπλές προκλήσεις 
της νέας πραγματικότητας στο σχο-
λικό περιβάλλον, ο στόχος είναι εκεί: 
Να ενισχύσουμε τα νήπια και τα παι-
διά για να έχουν αυτοπεποίθηση, δυ-
ναμισμό και να κρατήσουν αμείωτη 
τη δημιουργικότητά τους, ακόμα και 
στις πιο δύσκολες συνθήκες. Απο-
δεικνύουν άλλωστε καθημερινά τα 
παιδιά ότι είναι ευπροσάρμοστα και 
υπενθυμίζουν έτσι στους μεγαλύτε-
ρους ότι χρειάζεται να ξανα-ανακα-
λύψουν τα θετικά αυτά χαρακτηρι-
στικά της παιδικότητας, που κάπου 
ίσως να ξέχασαν, απορροφημένοι 
στη ρουτίνα τους. Ομολογουμένως 
και για τη διεθνή βιβλιογραφία, τόσο 

σε ψυχολογικό όσο και σε κοινωνιο-
λογικό επίπεδο, η ανάπτυξη και ενί-
σχυση της υγιούς αυτοπεποίθησης 
ως χαρακτηριστικού στην προσωπι-
κότητα του ανθρώπου είναι μια δυ-
ναμική διαδικασία που ξεκινά από τη 
βρεφική ηλικία και συνεχίζεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του,  και 
σαφώς είναι καθοριστική για την ψυ-
χοκοινωνική υγεία. Η ενδυνάμωση 
των παιδιών έτσι ώστε να αναλαμ-
βάνουν τα ίδια υπευθυνότητες και 
πρωτοβουλίες  τηρώντας ταυτόχρο-
να κανόνες και ανταπεξερχόμενοι σε 
δυσκολίες και περιστάσεις, συνιστά 
υψίστης σημασίας στόχο του ανα-
λυτικού προγράμματος της προσχο-
λικής ηλικίας και του συστήματος 
εκπαίδευσης γενικότερα. 

Η κοινωνία μας χρειάζεται πο-
λίτες με αυτοπεποίθηση, κριτική 
σκέψη, δυναμισμό και αποφασιστι-
κότητα. Αυτοί είναι οι στόχοι των 
νηπιαγωγείων του τόπου μας.  Καλή 
αρχή και καλή δύναμη σε όλους. 

Νάσια Χαραλάμπους,
Διευθύνουσα Νηπιαγωγείου

«Λητώ Παπαχριστοφόρου» και
Βρεφοκομικού Σταθμού 

 Η προσαρμοστικότητα των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον
εν μέσω της νόσου COVID-19 εντυπωσιάζει

Η περίπτωση του Πανεπιστημιακού Νηπιαγωγείου

Από τις 7 Απριλίου 2020 που ξεκίνησε το Διαδικτυ-
ακό Φεστιβάλ της Αξιοθέας, μέχρι και σήμερα, κανείς 
δεν γνώριζε την ανταπόκριση που θα είχε αυτό το εγ-
χείρημα. Οι συνθήκες ήταν πρωτόγνωρες για όλους, 
η «σκιά» της πανδημίας βάραινε την καθημερινότητά 
όλων μας, και είχε τον έλεγχο των κινήσεων, ακόμη 
και των σκέψεών μας. 

Ωστόσο, και μολονότι αναγκαστήκαμε να ακυρώ-
σουμε το κανονικό φεστιβάλ, η ανάγκη για επαφή με 
το κοινό της Αξιοθέας, μας έδωσε το κίνητρο για να 
ανοίξουμε ξανά τις πόρτες και να καλέσουμε τον κό-
σμο μας, όχι πλέον στη μαγευτική αυλή του αρχοντι-
κού, αλλά μέσα από τα δωμάτια της απομόνωσης και 
τις οθόνες των υπολογιστών.

Ανατρέξαμε έτσι στο πλούσιο αρχείο του Πολιτιστι-
κού Φεστιβάλ και αρχίσαμε τις δημόσιες προβολές, αρχι-
κά με τις οπτικογραφημένες παραστάσεις του Θεατρικού 
Εργαστηρίου και στη συνέχεια, με διάφορα ντοκιμαντέρ 
που αφορούσαν τα έργα του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. και τις περιοδείες 
του. Οι διαδικτυακοί φίλοι της Αξιοθέας αλλά και άλλοι, 
που δεν μπορούσαν να μας επισκεφθούν, είχαν τη δυνα-
τότητα, δύο φορές την εβδομάδα, να έρθουν σε επαφή 
με τον Κορνάρο, τον Μαχαιρά, τον Μιχαηλίδη, τον Καβά-
φη, τον Μόντη, τον Γαλατόπουλο. Είχαν όμως την ευκαι-
ρία να απολαύσουν και τους κατά καιρούς φιλοξενούμε-
νους καλλιτέχνες που πέρασαν κάτω από τα γιασεμιά της 

Αξιοθέας και μας χάρισαν μοναδικές στιγμές μέσα από 
συναυλίες, παραστάσεις και δρώμενα.

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν συγκινητική. Οι 
πραγματικοί φίλοι της Αξιοθέας αγκάλιασαν αυτήν την 
προσπάθεια και τα μηνύματα ήταν άκρως ενθαρρυντικά. 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας στήριξαν 
και μας παρακολούθησαν όλες αυτές τις εβδομάδες.

Ο Σεπτέμβριος πλησιάζει και η Αξιοθέα ετοιμάζεται 
να υποδεχτεί τους φίλους του Πολιτιστικού Φεστιβάλ, 
αυτή τη φορά από κοντά, εφόσον βέβαια οι συνθήκες 
το επιτρέψουν. Κάνουμε την ευχή να δούμε ξανά τον 
κόσμο της Αξιοθέας στις κερκίδες του αρχοντικού κατά 
τις δροσερές νύχτες του λευκωσιάτικου φθινοπώρου. 
Και παρόλο που υπό τις περιστάσεις, είμαστε επιφυλα-
κτικοί στη δέσμευσή μας απέναντι στο κοινό, θέλουμε 
να μοιραστούμε τη χαρά μας ότι η αυλή της Αξιοθέας 
«ζωντάνεψε» ξανά, καθώς ξεκίνησαν οι πρόβες του 
Θ.Ε.ΠΑ.Κ. για τις παραστάσεις «Το Άσμα του Γιοφυ-
ριού» και «Νερά της Κύπρου, της Συρίας, και της Αι-
γύπτου. Σπουδή στον ‘θεατρικό’ Καβάφη», οι οποίες 
θα παρουσιαστούν το φθινόπωρο στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας μας με τον Δήμο Αραδίππου και την εταιρεία 
Medochemie, αντίστοιχα. Εξετάζουμε επίσης τις δεκά-
δες αξιόλογες προτάσεις που λάβαμε από καλλιτέχνες 
απ’ όλη την Ευρώπη, με την ελπίδα ότι θα έχουμε τη 
δυνατότητα να υποδεχτούμε και κάποιους απ’ αυτούς.

Το διαδικτυακό Φεστιβάλ και η φθινοπωρινή επανέναρξη της Αξιοθέας 
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Αναγνωρίζοντας τις πολλαπλές συ-
νέργειες και προοπτικές που θα δημι-
ουργήσει η μεταξύ τους συνεργασία, 
τέσσερα εργαστήρια από τρεις διαφο-
ρετικές Σχολές του Πανεπιστημίου 
Κύπρου ένωσαν τις δυνάμεις τους για 
να δημιουργήσουν το UCY-RespiHub 
(htttp://www.ucy-respihub.org), μια 
διεπιστημονική πλατφόρμα, η οποία 
φιλοξενεί κάτω από μια κοινή στέ-
γη, εργαστήρια του ιδρύματος που 
δραστηριοποιούνται στην έρευνα του 
ανθρώπινου αναπνευστικού συστή-
ματος και των παθήσεών του. 

Σε πρώτο στάδιο, τα συνεργαζό-
μενα εργαστήρια περιλαμβάνουν το 
Εργαστήριο Αναπνευστικής Φυσιο-
λογίας (Res-Lab) της Ιατρικής Σχο-
λής με επικεφαλής τον Καθηγητή 
Παιδιατρικής Παναγιώτη Γιάλλουρο, 
το Ερευνητικό Κέντρο Μοριακής Ια-
τρικής και Βιοτράπεζας (Molecular 
Medicine Research Center and CY-
Biobank) της Σχολής Θετικών και 
Εφαρμοσμένων Επιστημών, με Επι-

κεφαλής τον Καθηγητή Βιολογίας 
Κωνσταντίνο Δέλτα, το Εργαστή-
ριο Διαταραχών ‘Ύπνου (Sleep and 

Motion Lab) της Ιατρικής Σχολής, με 
Επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγη-
τή Νευρολογίας Παναγιώτη Μπαρ-
γιώτα, και το Εργαστήριο Υπολογι-
στικών Επιστημών (UCY-CompSci) 
της Πολυτεχνικής Σχολής, με επι-

κεφαλής τον Καθηγητή Μηχανικής 
Σταύρο Κάσινο. Η πλατφόρμα UCY-
RespiHub είναι ανοικτή σε όλες τις 
ερευνητικές ομάδες που δραστηρι-
οποιούνται στη μελέτη του ανθρώ-
πινου αναπνευστικού συστήματος 
και η ιδρυτική ομάδα αισιοδοξεί ότι 
στο μέλλον το UCY-RespiHub θα φι-
λοξενήσει και άλλα εργαστήρια του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ήδη το RespiHub έχει ζητήσει να 
ενταχθεί στο πρόγραμμα RESPIRE 
της Ευρωπαϊκής Αναπνευστικής 
Εταιρείας για τη φιλοξενία μεταδιδα-
κτορικών ερευνητών μέσω του προ-
γράμματος υποτροφιών Marie Curie 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στον απόηχο της πανδημίας 
COVID-19, η νέα αυτή πρωτοβουλία 
του Πανεπιστημίου Κύπρου αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία αφού τα συνερ-
γαζόμενα εργαστήρια έχουν ήδη 
αναπτύξει το καθένα πρωτοβουλίες 
προς αντιμετώπιση των επιπτώσε-
ων του κορωνοϊού. 

Συλλεκτικό αργυρό επετειακό κέρμα για τα τριάντα 
χρόνια από την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου 
εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ). 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΤΚ, στο κέντρο 
του σχεδίου απεικονίζεται το έμβλημα του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, το οποίο περιβάλλεται από μοτίβο που 
σχηματίζεται από μέρος του ιδίου εμβλήματος επα-
ναλαμβανόμενο. Το πολλαπλασιαζόμενο κυκλικά έμ-
βλημα προσομοιάζει με ηλιακή ακτινοβολία συμβολί-
ζοντας τη μετάδοση και μεταλαμπάδευση της γνώσης, 
που είναι η αποστολή του Πανεπιστημίου. Το κέρμα 
φιλοτεχνήθηκε από τον καλλιτέχνη Γιώργο Σταματό-
πουλο. Η κοπή του κέρματος έγινε από το Ελληνικό 
Νομισματοκοπείο.

Παρά το «νεαρό» της ηλικίας του το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου διακρίνεται για το διδακτικό και ερευνητικό 
του έργου. Κατατάσσεται στα κορυφαία 401-500 πανε-
πιστήμια παγκοσμίως σύμφωνα με την κατάταξη των 
TIMES, στα κορυφαία 601-700 πανεπιστήμια σύμφω-
να με την κατάταξη της Σαγκάης, και προσφάτως,  στα 
κορυφαία 477 πανεπιστήμια διεθνώς, σύμφωνα με την 
κατάταξη QS World University Rankings 2021.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεχωρίζει για την απορ-
ρόφηση ερευνητικών κονδυλίων από ευρωπαϊκές πη-
γές, συμμετέχει σε τρία Κέντρα Αριστείας και συνεχίζει 
δυναμικά τον στόχο του για κοινωνική επίδραση μέσα 
από το έργο που επιτελεί. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθευτούν το 
συλλεκτικό κέρμα από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου.

Δίκτυο Ιατρικής και Βιοτεχνολογικής  Έρευνας του Ανθρώπινου 
Αναπνευστικού Συστήματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συλλεκτικό αργυρό επετειακό κέρμα για τα τριάντα 
χρόνια από την  Ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Νέα, σημαντικά ευρήματα προέκυψαν στον τομέα της 
κυτταρικής βιολογίας με προεκτάσεις στην ομαλή εμ-
βρυική ανάπτυξη και στον καρκίνο, μετά από έρευνα 
επιστημόνων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η έρευνα 
δημοσιεύθηκε σε άρθρο στην ηλεκτρονική έκδοση του 
επιστημονικού περιοδικού «Science Signaling» από το 
Εργαστήριο Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας 
του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου. Το άρθρο, με τίτλο “Mitotic 
cell responses to substrate topological 
cues are independent of the molecular 
nature of adhesion”1 έχει προσελκύσει 
το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινό-
τητας όπως διαφαίνεται από αναφορές 
στο διαδίκτυο από εγνωσμένου κύρους 
ερευνητές και από την κατάταξή του (In 
the top 5% of all research outputs) από 
τον οργανισμό Αltmetric2.

Ερευνητική ομάδα, υπό την επίβλε-
ψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Πάρη 
Σκουρίδη, Επικεφαλής του Εργαστήριου 
Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας 
του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, αποτελούμενη 
από τις διδακτορικές φοιτήτριες, Ουράνιω Αναστασίου 
και Ράνια Χατζησάββα, ανακάλυψε ότι ο ορθός προσα-
νατολισμός της μιτωτικής ατράκτου κατά τη διάρκεια της 
κυτταρικής διαίρεσης είναι ανεξάρτητος από το είδος 
και τη φύση της σύνδεσής του με το υπόστρωμα που το 
περιβάλλει. Η εν λόγω έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). 

Η μιτωτική διαίρεση είναι η διαδικασία κατά την 
οποία ένα κύτταρο διαιρείται σε δύο πανομοιότυπα 
κύτταρα. Αυτή η διαδικασία είναι αυστηρά ελεγχόμενη, 
λόγω της αναγκαιότητας ισότιμης κατανομής του γε-

1 (https://stke.sciencemag.org/content/13/620)
2 (https://sciencesignaling.altmetric.com/details/76661512).

νετικού υλικού στα θυγατρικά κύτταρα προς αποφυγή 
γενετικών ανωμαλιών, καθώς επίσης γιατί μέσω αυτής 
επιλέγονται οι θέσεις των νέων κυττάρων στο χώρο. 
Βασική προϋπόθεση για την ομαλή διεκπεραίωση της 
μίτωσης είναι η δημιουργία μίας δομής, η οποία ονο-
μάζεται μιτωτική άτρακτος. Αυτή η δομή οργανώνει τα 
χρωμοσώματα και είναι υπεύθυνη να τα διαμοιράσει 
στα δύο νέα κύτταρα. Όταν η άτρακτος δημιουργηθεί, 
πρέπει επίσης να προσανατολιστεί ανάλογα, έτσι ώστε 
να καθοδηγήσει τα δύο νέα κύτταρα να λάβουν την κα-
τάλληλη θέση στον ιστό. Η ορθή τοποθέτηση των θυ-
γατρικών κύτταρων μετά από κάθε κυτταρική διαίρεση 
αποτελεί τη βάση στην οποία εδράζεται η δημιουργία 
της αρχιτεκτονικής δομής των ιστών και των οργάνων. 
Για τον λόγο αυτό ο προσανατολισμός της μιτωτικής 
ατράκτου είναι διαδικασία απαραίτητη για τη φυσιολο-
γική ανάπτυξη όλων των οργανισμών και ανωμαλίες σε 
αυτήν οδηγούν σε σοβαρές επιπτώσεις όπως καθυστέ-
ρηση ανάπτυξης και ανωμαλίες διάπλασης, ενώ εμπλέ-
κονται στην ανάπτυξη ασθενειών όπως ο καρκίνος και 
η πολυκυστική νόσος των νεφρών σε ενήλικα άτομα. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι ο προσα-
νατολισμός της μιτωτικής ατράκτου 
επηρεάζεται από την ενεργοποίηση 
υποδοχέων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι 
για την αλληλεπίδραση του κυττάρου 
με το υπόστρωμά του (ιντεγκρίνες), κα-
θώς και πρωτεΐνες οι οποίες εμπλέκο-
νται στην αλληλεπίδρασή του με άλλα 
κύτταρα (καντερίνες). Η μελέτη των 
ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου 
δεικνύει πως το κύτταρο μπορεί να προ-
σανατολίσει ορθά τη μιτωτική άτρακτο, 
με βάση την τοπολογική πληροφορία την 
οποία παρέχουν η στήριξη και τα μηχα-
νικά ερεθίσματα που πηγάζουν από την 

πρόσδεση του κυττάρου στον χώρο, άσχετα με την φύση 
του υποστρώματος ή τους υποδοχείς μέσω των οποίων 
επιτυγχάνεται η πρόσδεση. Αποκαλύπτει επίσης ένα νέο 
ρόλο για τις ιντεγκρίνες στον προσανατολισμό της μιτω-
τικής ατράκτου, ανεξάρτητο από τον καλά μελετημένο 
ρόλο τους, τη σύνδεση του κυττάρου με το υπόστρωμα. 
Συγκεκριμένα οι πρωτεΐνες αυτές δρουν ως μηχανοαι-
σθητήρες και συμβάλλουν στην απόκριση του κυττάρου 
σε μηχανικά ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον, 
με στόχο τον ορθό προσανατολισμό της μιτωτικής ατρά-
κτου και εν τέλει τη σωστή τοποθέτηση των θυγατρικών 
κυττάρων στο χώρο.

Ερευνητικά ευρήματα για την ομαλή εμβρυική 
ανάπτυξη και τον καρκίνο

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακάλυψαν ότι ο 
προσανατολισμός της μιτωτικής ατράκτου είναι απαραίτητος

http://xeno.biol.ucy.ac.cy/index.htm
https://stke.sciencemag.org/content/13/620
https://stke.sciencemag.org/content/13/620
https://stke.sciencemag.org/content/13/620
https://stke.sciencemag.org/content/13/620
https://stke.sciencemag.org/content/13/620
https://sciencesignaling.altmetric.com/details/76661512
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Είχα ακούσει το όνομά της όταν αναλάμβανε καθή-
κοντα ως Γενική Διευθύντρια στη Γενική Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 
της Κομισιόν. Λίγους μήνες μετά λόγω της ιδιότητάς 
της, η Θέμις Χριστοφίδου είχε προσκληθεί να δώσει δι-
άλεξη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, υπό τον τίτλο «Ποια 
Ευρώπη θέλουμε;». Η κ. Χριστοφίδου θέλησε να ακού-
σει τόσο τις σκέψεις, όσο και τους προβληματισμούς 
που διακινούνται στο Ανώτατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της 
Κύπρου, και πώς η ακαδημαϊκή κοινότητα, το διοικη-
τικό προσωπικό και οι φοιτητές/τριες τείνουν να προ-
σλαμβάνουν το ευρωπαϊκό μωσαϊκό, των κρατών, των 
λαών και των κουλτούρων.

Αργότερα και μετά από παρότρυνση του Πρύτανη, 
Καθηγητή Τάσου Χριστοφίδη, την συνάντησα στις Βρυ-
ξέλλες. Εκεί, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικού ταξιδιού 
μαζί με 38 φοιτητές του Τμήματος Γαλλικών και Ευρω-
παϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, είχαμε 
την ευκαιρία να συζητήσουμε ζητήματα αναφορικά με 
το πρόγραμμα «Erasmus+», το «Erasmus Mundus», 
τις δράσεις «Marie Curie», καθώς και τρόπους όπου 
όλα αυτά τα στοιχεία επιμορφωτικής διακίνησης αν-
θρώπων, παρέχουν σε περισσότερες από τετρακόσιες 
χιλιάδες ευρωπαίους πολίτες, τη δυνατότητα να σπου-
δάσουν, είτε να εργαστούν ως εθελοντές ή ερευνητές 
στο εξωτερικό, ενόσω βρίσκονται σε πορεία επαγγελ-
ματικής σταδιοδρομίας ή ανέλιξης. Ένα σκηνικό που 
έκτοτε έχει αλλάξει άρδην, εξαιτίας της πανδημίας που 
είχε εμφανείς επιπτώσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Η πρώτη κύπρια πολίτις που ανέβηκε θεσμικά και 
ιεραρχικά στο κορυφαίο επίπεδο διοίκησης της Κομι-
σιόν, φιλοξενείται στο παρόν τεύχος του Περιοδικού 
«Κοινότητα», αναπτύσσοντας ουσιαστικό λόγο, για το 
πώς επηρεάζονται οι δράσεις του μακροχρόνια επι-
τυχημένου προγράμματος «Erasmus» σε όλες του 
τις εκφάνσεις, ποιες νέες διαδικτυακές εκστρατείες 
προκύπτουν μέσα από τον περιορισμό, αλλά και για 
τα σχέδια δράσης από τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων.

Πότε αναλάβατε τη θέση της Γενικής Διεύθυνσης 
και ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε; Τι συνεπάγε-
ται θεσμικά;

Ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Γενική Διευθύντρια 
τον Μάρτιο του 2018. Τα κράτη μέλη έχουν μεγάλες 
προσδοκίες από την ΕΕ στους τομείς της παιδείας, του 
πολιτισμού, της νεολαίας και του αθλητισμού και σε 
αυτό όφειλα να χτίσω τις προσπάθειές μας ώστε να κα-

ταφέρουμε όσα περισσότερα μπορούμε μαζί. Γι’ αυτό 
μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούμαι να 
αντιμετωπίσω μέχρι και σήμερα είναι ότι, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, οι αρμοδιότητες σε αυτούς τους τομείς είναι 
περιορισμένες και η ευθύνη τους ανήκει στις κυβερνή-
σεις των κρατών μελών. 

Η εκκίνηση των προσπαθειών μου έγινε σε μια επο-
χή που η Ευρώπη βίωνε πολλαπλές κρίσεις και η κοινω-
νική συνοχή βρισκόταν σε κίνδυνο. Οι πολιτικές μας ήταν 
μέρος της έννοιας για την αποκατάσταση της εμπιστο-
σύνης στο ευρωπαϊκό σχέδιο, της αλληλεγγύης και της 
ενότητας που οφείλει να διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η δυσκολία μιας τέτοιας προσπάθειας έγκειται και στο 
γεγονός ότι λίγοι τομείς της πολιτικής έχουν διακριτή και 
άμεση επίδραση στην καθημερινή ζωή και τις εμπειρίες 
των πολιτών της ΕΕ. Άρα η δημιουργία εμπιστοσύνης σε 
αυτές είναι πάντα μια δύσκολη πρόκληση. 

Ταυτόχρονα, ως Ευρώπη έπρεπε να διασφαλίσουμε 
ότι η στρατηγική μας θα βοηθήσει στην προετοιμασία 
των πολιτών για το μέλλον, παρέχοντάς τους τις απα-
ραίτητες δεξιότητες για να καταφέρουν να πετύχουν τη 
μετάβαση σε ένα πιο «πράσινο» και «ψηφιακό» αύριο. 
Προϋπόθεση για αυτή την επιτυχία είναι να εξασφαλι-
στεί ένας ισχυρός προϋπολογισμός για τα επόμενα 7 
χρόνια, προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί 
ο θετικός αντίκτυπος των προγραμμάτων Erasmus, 
Creative Europe και Marie Sklowdowska Curie για τους 

ερευνητές. Από το 2018, όταν υποβάλαμε την πρώτη 
μας πρόταση ως Επιτροπή, μέχρι τώρα όπου οι συζητή-
σεις συνεχίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα 
κράτη μέλη στο Συμβούλιο η επιθυμία μας προς αυτήν 
την κατεύθυνση είναι σθεναρή. Ελπίζω ότι η αναθεω-
ρημένη πρόταση που υπέβαλε η Πρόεδρος της Επι-
τροπής τον Μάιο του 2020, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 
δεδομένα λόγω και της πανδημίας COVID-19, θα βρει 
την απαραίτητη υποστήριξη για να καταφέρουμε την 
ανάκαμψη της Ευρώπης σε όλους τους τομείς.

Γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις σας με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου είναι πολύ στενές, εξ ου και προηγούμενες 
επισκέψεις σας στο νησί και δη στο Ανώτατο Ακαδη-
μαϊκό Ίδρυμα. Πού οφείλεται αυτή η ιδιαιτερότητα;

Η Κύπρος μπορεί να νιώθει υπερήφανη για τα πανε-
πιστήμιά της και ιδιαίτερα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και την εξαιρετική φήμη που έχει δημιουργήσει, αλλά 
και για τη γενικότερη απόδοσή του.

Είναι προσωπική μου φιλοδοξία να προσπαθήσω 
όσο το δυνατόν περισσότερο να επισκεφθώ πανεπιστή-
μια σε όλα τα κράτη μέλη, να έρθω σε άμεση επαφή με 
τους φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
ώστε να αφουγκραστώ τις ανάγκες τους και να μάθω 
από τις εμπειρίες τους. Μπορούμε να διδαχτούμε πολ-
λά από αυτές τις συζητήσεις. Είναι επίσης σημαντικό για 
μένα, να διασφαλίσω ότι όλα τα κράτη μέλη θα έχουν 
την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε αυτές τις συζητήσεις. 
Αυτό δεν είναι πάντα δεδομένο. Πρέπει να ενισχύσου-
με την ευρύτητα του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης 
και να κάνουμε τα προγράμματά μας ακόμα πιο περιε-
κτικά. Ένα από τα πράγματα για τα οποία είμαι ιδιαίτερα 
περήφανη, είναι ότι μέσω της συνεργασίας και των επί 
μέρους συμμαχιών των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 
που χρηματοδοτήθηκαν από το Erasmus -και στην 
οποία ανήκει το Πανεπιστήμιο Κύπρου- καταφέραμε να 
δούμε το μοντέλο αυτής της ευρείας και ποικιλόμορφης 
συμμετοχής να πετυχαίνει. Η αφοσίωση και η εμπιστο-
σύνη που έχει επιδείξει το πανεπιστήμιο σε αυτήν την 
επαναστατική πρωτοβουλία, είναι εξαιρετική και διο-
ρατική, καθώς το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης βασίζεται στη δημιουργία αυτών των συμμαχιών. 
Συμμαχιών όπου οι φοιτητές μπορούν να πρωταγωνι-
στήσουν και να επωφεληθούν μέσω της πληθώρας επι-
λογών που διαθέτουν, σε διαφορετικά πανεπιστήμια σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, για το πτυχίο τους.

Ο νέος κορωνοϊός φαίνεται να ανατρέπει την κινητι-
κότητα στο πρόγραμμα «Erasmus+» φοιτητών μετα-
ξύ πανεπιστημίων της Ευρώπης. Ποιες οι σκέψεις ή 
και ενδεχόμενες ανησυχίες σας για το μέλλον;

Το πρόγραμμα Erasmus είναι συνώνυμο με την κι-
νητικότητα. Και ο κορωνοϊός επηρέασε τη συμμετοχή 
107.000 μαθητών στο πρόγραμμα Erasmus, σύμφωνα 
με πρόσφατη έρευνά μας. Εφόσον η πανδημία κατέστη-
σε τη μετακίνηση αδύνατη, έπρεπε να επανεξετάσουμε 

και να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα, προκειμένου να 
συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους μαθητές σε όλη 
την Ευρώπη. Προτεραιότητά μας ήταν, και παραμένει 
η συνέχιση της χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες 
που αφορούν στους μαθητές. Δημιουργήσαμε διαύλους 
επικοινωνίας με τις Εθνικές Υπηρεσίες, τα Υπουργεία 
και τους ενδιαφερόμενους, ώστε να έχουμε μια σαφή 
εικόνα των επιπτώσεων της πανδημίας στον τομέα.

Για να υποστηρίξουμε τις αυξανόμενες ανάγκες για 
την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 
δημιουργήσαμε μια έκτακτη πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, 
και μετατοπίσαμε την προτεραιότητα της δράσης μας 
από τη χρηματοδότηση, για την κινητικότητα στη χρη-
ματοδότηση σε έργα συνεργασίας. Σκοπός η στήριξη, 
και η επιμέρους επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων στην ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων, στην εκπαί-
δευση χωρίς αποκλεισμούς και στην ευρύτερη συμμε-
τοχή των νέων.

Τι θα φέρει η επόμενη μέρα; Είναι δεδομένο ότι αυτή 
η κρίση δεν ήταν εύκολη, τόσο για τα ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα και τους φοιτητές όσο και για τους γονείς και τους 
Καθηγητές. Αν όμως αξιοποιήσουμε το τι διδαχθήκαμε 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορούμε σίγου-
ρα να βελτιωθούμε και να γίνουμε πιο ανθεκτικοί σε 
πιθανές μελλοντικές κρίσεις. 

Συγκεκριμένα, μέσα σε αυτό τον χρόνο θα υποβά-
λουμε δύο νέες προτάσεις. Μία σχετικά με τον Ευρω-
παϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και μία για την αναβάθμιση 
του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση. Με 
το σχέδιο δράσης, προσεγγίζουμε και αντιμετωπίζουμε 
την ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, όπως 
εκφράζεται από τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης. Από την άλλη, με την πρόταση για την 
ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης 
παρουσιάζονται συγκεκριμένες δράσεις που ενισχύουν 
την προσπάθεια ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομί-
ας και της νέας γενιάς που δραστηριοποιείται σε αυτήν. 
Οι ‘’ευάλωτες’’ ομάδες -για παράδειγμα οι κοινωνικές 
ομάδες δίχως πρόσβαση στην τεχνολογία- επηρεάζο-
νται ιδιαίτερα από αυτήν την κρίση και τα επακόλου-
θά της, οπότε οι πρωτοβουλίες μας θα εστιάσουν σε 

Θέμις Χριστοφίδου: «Η Κύπρος μπορεί να νιώθει υπερήφανη
για τα πανεπιστήμιά της και ιδιαίτερα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
και την εξαιρετική του φήμη»

Η πρώτη κύπρια πολίτις σε θέση Γενικής
Διευθύντριας στην Κομισιόν
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αυτούς αλλά και στις δομές που βοηθούν αυτές τις ομάδες. 
Η σημασία της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

αναδεικνύεται ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεις. Τρανταχτό 
παράδειγμα είναι η πρωτοβουλία για τα Ευρωπαϊκά Πανε-
πιστήμια. Μια πρόσφατη έρευνα αναφέρει ότι το 96% των 
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας των Ευρωπαϊκών Πα-
νεπιστημίων απάντησε ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας 
θα μπορούσε να ήταν πιο αποτελεσματική εάν το Ευρω-
παϊκό Πανεπιστήμιό τους ήταν ήδη σε πλήρη λειτουργία.

Το μεγαλύτερο στοίχημα για εμάς είναι να διασφα-
λίσουμε ότι η προσπάθεια ανάκαμψης της Ευρώπης 
περιλαμβάνει όλους και η ολοκλήρωση του Ευρωπαϊ-
κού Χώρου Εκπαίδευσης είναι ένα βήμα προς αυτήν την 
κατεύθυνση.

Πρόσφατα οι Υπουργοί χαιρέτισαν τις δραστηριότητες 
της Κομισιόν, συμπεριλαμβανομένης της ευελιξίας 
του προγράμματος «Erasmus+ Sport», καθώς και των 
μελλοντικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποστηρίζοντας όλες τις περαιτέρω δραστηριότητες 
που προσχεδιάστηκαν από τον συγκεκριμένο φορέα, 
προκειμένου να ανορθωθεί εξίσου και ο αθλητικός το-
μέας. Προσωπικά τι πιστεύετε για την εν λόγω κίνηση;

Είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτή την εξέλιξη. Με πρω-
τοβουλία της Επιτροπής συγκλήθηκε τηλεδιάσκεψη στις 
2 Ιουνίου - τη δεύτερη από την αρχή της κρίσης- ενώ 
μέχρι τότε μετρούσαμε μία ανάλογη Υπουργική Συνάντη-
ση τα τελευταία 10 χρόνια. Έχουμε επιτύχει πολλά από 
τότε. Ήταν καθησυχαστικό να ακούμε τους Υπουργούς να 
επιβεβαιώνουν τα οφέλη της βοήθειας στον αθλητισμό 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο αθλητικός τομέας οφείλει να 
συνεχίσει να συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη της Ευρώπης, στόχος που δείχνει τον δρόμο 
προς την ανάκαμψη. Στην αρχή της πανδημίας, δημιουρ-
γήσαμε ένα διαδικτυακό φόρουμ όπου τα κράτη μέλη θα 
μπορούσαν να επικοινωνήσουν και να μοιραστούν τις 
εμπειρίες τους και τις πρακτικές τους προς την αντιμετώ-
πιση των επιπτώσεων της κρίσης στον τομέα του αθλητι-
σμού. Ξεκινήσαμε νέες εκστρατείες μέσω των διαδικτυ-
ακών κοινωνικών μέσων, όπως το #BeActiveAtHome 
για να παρακινήσουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν 
δραστήριοι παρά το γεγονός ότι είναι περιορισμένοι. 
Πρόσφατα ξεκινήσαμε μια μελέτη υπολογισμού του αντί-
κτυπου της COVID-19 στον αθλητικό τομέα, και ελπίζου-
με να έχουμε τα αποτελέσματα μέχρι το Φθινόπωρο.

Μακροπρόθεσμα, το πρόγραμμα Erasmus προσβλέ-
πει στην ενίσχυση των δράσεων που σχετίζονται με τον 
αθλητισμό, ώστε να επικεντρωθεί και να συμβάλει στην 
προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, της χρηστής 
διακυβέρνησης και της ακεραιότητας, στον αθλητισμό, 
καθώς και στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις δεξιό-
τητες που αναπτύσσονται μέσω του αθλητισμού.

Επιπλέον, ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη να χρησι-
μοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα και τους πόρους, 
πέραν του Erasmus, για να παρέχουν βοήθεια στον 
αθλητικό τομέα. Σε αυτά περιλαμβάνονται η Πρωτο-
βουλία Επένδυσης Κρίσεων Corona (CRII), η υποστήρι-

ξη για τον περιορισμό της ανεργίας σε περίπτωση έκτα-
κτης ανάγκης (SURE) και το προσωρινό πλαίσιο για τις 
κρατικές ενισχύσεις.

Πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να προσεγγίσετε όσα πρό-
σωπα δεν γνωρίζουν για το πρόγραμμα «Erasmus+» 
και πως μπορεί να επενδύσουν σε θέματα εμπιστοσύ-
νης ώστε να εμπλακούν εθελούσια σε αυτό; Ποιο το 
όφελος που θα αποκομίσουν από μια τέτοια εμπειρία 
και πώς μπορεί να συναρτηθεί με το μέλλον τους;

Το Erasmus είναι μια από τις σημαντικότερες ευρω-
παϊκές μας επιτυχίες και μία από τις πιο δημοφιλείς. Για 
περισσότερες από τρεις δεκαετίες το πρόγραμμα έχει 
αναπτυχθεί σημαντικά και τώρα καλύπτει όλους τους 
τομείς της εκπαίδευσης. Από το σχολείο και την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση έως την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων. 

Υποστηρίζει επίσης τη συνεργασία ανάμεσα στους νέ-
ους και προωθεί τη συμμετοχή στον αθλητισμό. Σε αυτήν 
την περίοδο, περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα 
έχουν συμμετάσχει στο Erasmus, ενισχύοντας τη δυνα-
τότητα απασχόλησής τους σε πολλούς τομείς, τις γλωσσι-
κές τους δεξιότητες, την εμπειρία τους σε διαφορετικούς 
πολιτισμούς και την προσωπική τους ανθεκτικότητα στην 
εξέλιξη της γνώσης και τις αλλαγές που αυτή φέρνει, ενώ 
παράλληλα δημιουργούν διασυνοριακές φιλίες.

Οι έρευνές μας λένε ότι μετά από μια ανταλλαγή 
Erasmus, πάνω από το 90% των φοιτητών τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης βελτιώνουν, για παράδειγμα, την ικανό-
τητά τους να συνεργάζονται με άτομα που προέρχονται 
από άλλη κουλτούρα, και πιστεύουν ότι με το πρόγραμ-
μα αυτό ενισχύεται ή δημιουργείται η ευρωπαϊκή τους 
ταυτότητα. Οι άνθρωποι που έχουν συμμετάσχει στην 
κινητικότητα του Erasmus φαίνεται να ευδοκιμούν στις 
ολοένα και πιο διαφορετικές κοινωνίες μας, μπορούν να 
προσαρμοστούν καλύτερα στις ταχέως μεταβαλλόμενες 
αγορές εργασίας και να διαθέτουν περισσότερες από τις 
μαλακές δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες.

Το μελλοντικό πρόγραμμα Erasmus+ στοχεύει να 
είναι ακόμη πιο περιεκτικό, προσφέροντας, περισσότε-
ρες ευκαιρίες κινητικότητας, ευρύτητα επιλογών αλλά 
και ευελιξία στην επιλογή τους, και απλοποίηση της 
συμμετοχής στο πρόγραμμα. Όλα αυτά γίνονται δυνατά 
αφότου διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα είναι δίκαιο 
και προσβάσιμο σε περισσότερους συμμετέχοντες και 
οργανισμούς.

To Πανεπιστήμιο Κύπρου ευχαριστεί την κα Χρι-
στοφίδου  για  την  κατατοπιστική  και  ενδιαφέρουσα 
συνέντευξη που παραχωρεί στο ευρύτερο αναγνω-
στικό  κοινό  της  «Κοινότητας»  και  της  εύχεται  να 
συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και την ίδια συνέπεια να 
προσφέρει, διαπρέποντας στο έργο που επιτελεί.

Τη συνέντευξη της Θέμιδας Χριστοφίδου
εξασφάλισε η Επικεφαλής του Γραφείου Τύπου

και Δημοσίων Σχέσεων, Δόξα Κωμοδρόμου

Έργα Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

«Ισθμός»
της Παναγιώτας (Νάγιας) Ευαγγέλου.
Η σύνθεση βρίσκεται στον προθάλαμο πλησίον της 
σκάλας των Χώρων Φοιτητικών Δραστηριοτήτων 
και Ψυχαγωγίας (Κτήριο ΚΟΔ-07).

«Μέλισσα»
του Alexander Welch.
Η σύνθεση βρίσκεται μεταξύ των χώρων επισιτισμού
και Λέσχης Προσωπικού (Κτήριο ΚΟΔ-03).

«Νοητική Γεωγραφία»
του Θεόδουλου Γρηγορίου.
Η σύνθεση βρίσκεται στην κεντρική αυλή (πλατεία)
του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εμπλουτίζει τα κτήριά του με έργα τέχνης που αντιστοιχούν 
σε αξία ίση με το 1% της δαπάνης κατασκευής τους. Στο πλαίσιο καλλιτεχνικού δια-
γωνισμού, ειδική επιτροπή αξιολόγησε τις προτάσεις, ανακοινώνοντας την επιλογή 
των τριών πιο κάτω έργων:
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Η ομάδα που κέρδισε τις εντυπώσεις και τις καρδιές του 
επιχειρηματικού κόσμου των νέων της Ευρώπης

Φοιτητές, μέλη της ομάδας AID4All, εξασφάλισαν
την πρωτιά με καινοτόμο ιδέα

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η ομάδα Aid4All κατέκτησε 
την πρώτη θέση σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό ανάμεσα 
σε 18 ομάδες από 17 διαφορετικές χώρες, για την πρωτο-
ποριακή ιδέα της δημιουργίας συστήματος επικοινωνίας 
για κωφούς αθλητές και αθλήτριες σε μορφή εξειδικευ-
μένου βραχιολιού και σφυρίχτρας. Η νικήτρια ομάδα του 
Πανεπιστημίου Κύπρου που διακρίθηκε αρχικά σε εθνι-
κό επίπεδο στον Παγκύπριο διαγωνισμό του οργανισμού 
Junior Achievement (JA) Κύπρου μεταξύ πανεπιστημίων 
στην Κύπρο, εκπροσώπησε την Κύπρο στον Πανευ-
ρωπαϊκό Διαγωνισμό JA Europe, European Enterprise 
Challenge 2020 που διεξήχθη –σε πρωτόγνωρες και 
ιδιαίτερες για όλους συνθήκες λόγω των υγειονομικών 
περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας– ψηφιακά στις 24-
26 Ιουνίου 2020 από το JA Ελλάδας. Απαρτίζεται δε από 
τους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργο Μίσιη, Χρίστο Πί-
τσιλλο, Κωνσταντίνο Σαρρή, Μαρίνο Χατζησταυρή και 
Αναστάσιο Χρυσοστόμου.
Μιλήστε μας για το 1ο Βραβείο Επιχειρηματικής Ιδέ-
ας. Πώς προέκυψε αυτή η διάκρισή σας, πώς συστά-
θηκε η ομάδα σας και πώς γεννήθηκε η ιδέα για το 
νικητήριο βραχιόλι;

Η ομάδα και η ιδέα προέκυψαν στο πλαίσιο του μα-
θήματος «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της Δρος 
Ντάινας Νικολάου του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου 
κληθήκαμε να σκεφτούμε και να δημιουργήσουμε ένα 
καινοτόμο προϊόν-υπηρεσία. Ως ομάδα επιλέξαμε να 
δημιουργήσουμε κάτι το οποίο θα είχε μεγάλη απήχηση 
στην κοινωνία μας. Έτσι σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε 
με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας 
και αποφασίσαμε να καταπιαστούμε με την κοινότητα 
κωφών. Συγκεκριμένα, εστιάσαμε στο πώς αθλούνται 
αυτά τα άτομα και τι ευκαιρίες έχουν στον χώρο του 
αθλητισμού. Πιο έντονη την επιθυμία μας να ασχολη-
θούμε με τους κωφούς αθλητές έκανε η συγγενική σχέ-
ση που έχουν μέλη της ομάδα μας με κωφό αθλητή.
Στις συμμετοχές των άλλων χωρών παρατήρησα μία 
τάση προς τα περιβαλλοντικά, τι πιστεύετε πως έκανε 
τη δική σας ιδέα να ξεχωρίσει;

Αυτό που έκανε τη δική μας ιδέα να ξεχωρίσει ανά-
μεσα στις συμμετοχές των άλλων χωρών ήταν ότι το 
δικό μας προϊόν/ιδέα εστιάζει στη λύση ενός κοινωνικού 
προβλήματος μιας ‘’περιθωριοποιημένης’’ κοινωνικής 
ομάδας όπως οι κωφοί. Οι κωφοί αθλητές στερούνται 
το δικαίωμα να συναγωνίζονται με αθλητές χωρίς κά-
ποιο πρόβλημα αναπηρίας. Ακόμη, κάποια κωφά άτομα 
δεν συμμετέχουν καθόλου σε κάποιες αθλητικές δρα-
στηριότητες λόγω της απώλειας ακοής τους. Η ιδέα μας 
στοχεύει στο να υπάρχει και καλύτερη και ομαλότερη 

διεξαγωγή των διαφόρων αθλητικών δραστηριοτήτων, 
με καλύτερη δηλαδή συνεννόηση μεταξύ διαιτητή/αφέ-
τη και αθλητή.
Ποιοι οι επόμενοι στόχοι σας; Υπάρχουν σκέψεις για 
να προχωρήσετε με την ιδέα σας εμπορικά και σε 
ευρύτερο επίπεδο εκτός Κύπρου/Ευρώπης; Θα συ-
νεχίσετε τις δράσεις σας ως ομάδα;

Βασικός μας στόχος είναι η επιχειρηματική επέκταση 
της ιδέας με απώτερο στόχο την διάθεση του προϊόντος 
μας έτσι ώστε να μεταμορφωθεί από έναν πρωτότυπο 
σχεδιασμό σε ένα βιώσιμο προϊόν στην αγορά. Έχοντας 
δει από πρώτο χέρι την ανάγκη που έχει η συγκεκρι-
μένη αγορά, θέλουμε να επιληφθούμε όλα τα στοιχεία 
που χρειάζονται έτσι ώστε το προϊόν να καταφέρει το 
συντομότερο να είναι διαθέσιμο και να ικανοποιήσει 
τις ανάγκες των κωφών αθλητών. Μετά τη δημιουργία 
του πρωτοτύπου, επόμενη μας κίνηση είναι η βελτίωσή 
του μέσω της ανατροφοδότησης που πήραμε από τις 
δοκιμαστικές χρήσεις. Παράλληλα έχουμε διευθετήσει 
συναντήσεις με τους ανάλογους φορείς στην Κύπρο 
που θα μας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες που θα 
εξασφαλίσουν την επιτυχία του προϊόντος στην αγορά 
όχι μόνο παγκυπρίως αλλά και στο εξωτερικό. Επιπρό-
σθετα, τα μελλοντικά μας σχέδια είναι η ίδρυση μιας 
νεοφυούς επιχείρησης με απώτερο στόχο την εύρεση 
λύσεων και για άλλα προβλήματα που δυσκολεύουν την 
καθημερινότητα των συνανθρώπων μας. 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα των φοιτη-
τών του Πανεπιστημίου Κύπρου και των ακαδημαϊκών 
που τους στήριξαν στις προσπάθειες τους! Ευχόμαστε να 
υλοποιηθούν όλοι οι στόχοι τους και να συνεχίσουν στα 
επόμενα βήματά τους με την ίδια ευαισθησία, όρεξη και 
όμορφη διάθεση για να εδραιωθούν και να καταξιωθούν 
στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου και διεθνώς.

Επιμέλεια συνέντευξης: Χριστίνα Παπαπολυβίου,
Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης  Έργου,

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Δράσεις έρευνας και καινοτομίας με στόχο τη βελτιστοποίηση 
του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας της ΑΗΚ

«Η ερευνητική συνεργασία μετα-
ξύ της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 
(ΑΗΚ) και του Κέντρου Αριστείας για 
Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του 
Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί 
πρότυπο εποικοδομητικής συνεργα-
σίας με αμοιβαία οφέλη, καθώς αξι-
οποιείται η έρευνα και η παραγωγή 
νέας γνώσης στον χώρο των τεχνο-
λογικά εφαρμοσμένων επιστημών», 
σημείωσαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός 
Διευθυντής της ΑΗΚ, κ. Παναγιώ-
της Ολύμπιος και ο Διευθυντής του 
Κέντρου Αριστείας «Κοίος», Καθη-
γητής Μάριος Πολυκάρπου, σε Hμε-
ρίδα που πραγματοποιήθηκε στις 25 
Φεβρουαρίου 2020 στα Κεντρικά 
Γραφεία της Αρχής.

Κατά τη διάρκεια της Hμερίδας 
παρουσιάστηκαν τα μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα επτά ερευνητικών 
δράσεων μεταξύ της ΑΗΚ και του 
«Κοίος», τα οποία αφορούν τη βελ-
τιστοποίηση του συστήματος πα-
ραγωγής, μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και 
την διαχείριση κινδύνου. Ανακοι-
νώθηκε, επίσης, η συνέχιση και 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
των δύο οργανισμών, καθώς το 
«Κοίος» αναλαμβάνει προς όφελος 
της ΑΗΚ και του Διαχειριστή Συ-
στήματος Μεταφοράς Κύπρου την 
τεχνοοικονομική μελέτη για τον 

επανασχεδιασμό του Συστήματος 
Διανομής Ηλεκτρισμού για την πε-
ρίοδο 2021-2030. Το «Κοίος» θα 
αναλάβει την προετοιμασία μιας 
εμπεριστατωμένης τεχνοοικονο-
μικής μελέτης η οποία θα δώσει 
λύσεις για την έξυπνη διαχείριση 
ενέργειας, με στόχο την άμβλυνση 
των φραγμών που εμποδίζουν την 
υψηλή διείσδυση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας στο Σύστημα Δι-
ανομής Ηλεκτρισμού.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο 
Γενικός Διευθυντής της ΑΗΚ, κ. Πα-
ναγιώτης Ολύμπιος ανάφερε ότι η 
ΑΗΚ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στους 
τομείς της έρευνας και της καινοτο-
μίας, καθώς θεωρούνται σημαντικά 
κλειδιά για την επιβίωση, την ανά-
πτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
των οργανισμών ενέργειας. Για τον 
λόγο αυτό, πρόσθεσε, η ΑΗΚ τα τε-
λευταία χρόνια σχεδίασε μια ειδική 
πολιτική που στηρίζει την καινοτο-
μία και εξελίσσει την έρευνα, στην 
οποία εντάσσεται η ερευνητική συ-
νεργασία με το Κέντρο Αριστείας 
«Κοίος». Ολοκληρώνοντας, ευχα-
ρίστησε τους ερευνητές και τη συ-
ντονιστική ομάδα παρακολούθησης 

των ερευνητικών προγραμμάτων 
ΑΗΚ – «Κοίος» εκφράζοντας την 
πεποίθηση ότι η ερευνητική συνερ-
γασία μεταξύ των δύο μερών θα 
συνεχιστεί και θα ενισχυθεί.

Ο Διευθυντής του Κέντρου Αρι-
στείας «Κοίος», Καθηγητής Μάρι-
ος Πολυκάρπου σημείωσε ότι η 
επιτυχής ερευνητική συνεργασία 
μεταξύ της ΑΗΚ και του «Κοίος» 
αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσμα-
τα, τα οποία βοηθούν την Αρχή 
να αντιμετωπίσει τις διεθνείς και 
τοπικές προκλήσεις στον τομέα 
της ενέργειας. Το «Κοίος», συνέ-
χισε, επιδιώκει τη διασύνδεση με 
την κοινωνία μέσω ερευνητικών 
συνεργασιών με δημόσιους φο-
ρείς και οργανισμούς κρίσιμων 
υποδομών, όπως είναι η ΑΗΚ, με 
στόχο τη βελτίωση και ενίσχυση 
των λειτουργιών τους. «Μέσω των 
δράσεων έρευνας και καινοτομί-
ας με τέτοιους φορείς, το Κέντρο 
Αριστείας «Κοίος» συμβάλλει στην 
καλλιέργεια κουλτούρας για έρευ-
να και καινοτομία, και κατ’ επέκτα-
ση στην πρόοδο της κοινωνίας και 
ανάπτυξη της οικονομίας», κατέ-
ληξε ο Καθηγητής Πολυκάρπου.

Εποικοδομητική συνεργασία Κέντρου Αριστείας 
«Κοίος» και ΑΗΚ για την ηλεκτρική ενέργεια
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Η ανάλυση των αστικών λυμάτων στο σημείο εισόδου 
στους σταθμούς επεξεργασίας, παρέχει τη δυνατότητα 
παρακολούθησης της κατανάλωσης ή/και χρήσης δια-
φόρων χημικών ουσιών από τον πληθυσμό σε πραγμα-
τικό χρόνο, εξετάζοντας τις συγκεντρώσεις των ίδιων 
των ουσιών ή προϊόντων μεταβολισμού τους. Αυτή η 
μέθοδος επιτρέπει την εκτίμηση της κατανάλωσης φαρ-
μακευτικών ή παράνομων ναρκωτικών ουσιών που 
καταναλώνονται σε μια πόλη και εμπίπτει στη ραγδαία 
αναπτυσσόμενη επιστήμη της επιδημιολογίας με βάση τα 
αστικά λύματα (wastewater epidemiology). 

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο «ΝΗΡΕΑΣ» του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, υπό τη διεύθυνση και επίβλεψη της 
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Δρος Δέσπως Φάττα-Κάσι-
νου, συμμετέχει στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκό Δίκτυο SCORE 
(Sewage Analysis CORe group Europe), υπό την αιγίδα του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) (European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction - EMCDDA), από το 2012, διεξά-
γοντας αναλύσεις και παρέχοντας δεδομένα για τους δύο 
μεγαλύτερους δήμους του νησιού, της Λευκωσίας και της 
Λεμεσού. Από το 2018, ο Νηρέας συμμετέχει σε συνερ-
γασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου 
(ΑΑΕΚ) η οποία συγχρηματοδοτεί μαζί με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου την έρευνα αυτή. Στην επιστημονική ομάδα της 
έρευνας συμμετείχαν οι ερευνητές του Νηρέα, Δρ Πόπη 
Καραολιά, Δρ Ευρούλα Χαπέσιη (πρώην συνεργάτης), Δρ 
Μάγδα Ψυχουδάκη και Δρ Κώστας Μιχαήλ. 

Η έρευνα έχει ως στόχο την ανίχνευση και ποσο-
τικοποίηση τεσσάρων παράνομων ναρκωτικών ενώ-
σεων και ενός μεταβολίτη: την αμφεταμίνη, τη μεθαμ-
φεταμίνη, το MDMA (έκσταση), την κοκαΐνη και ένα 
μεταβολίτη της κοκαΐνης, τη βενζοϋλεκγονίνη. 

Στο διάγραμμα παρουσιάζονται τα ευρήματα που 
αφορούν στην κατανάλωση παράνομων ναρκωτικών 

στις πόλεις της Κύπρου. Με πράσινο και γαλάζιο χρώμα 
παρουσιάζεται η κατανάλωση σε Λευκωσία (NIC) και 
Λεμεσό (LIM) αντίστοιχα (ως mg της ουσίας ανά ημέ-
ρα, ανά 1000 κατοίκους). Με κόκκινο χρώμα φαίνεται ο 
μέσος όρος των πόλεων που συμμετέχουν στο Δίκτυο. 
Η κατανάλωση της κοκαΐνης υπολογίστηκε με βάση τη 
συγκέντρωση του κύριου μεταβολίτη της, (βενζοϋλεκ-
γονίνη) χρησιμοποιώντας ένα συντελεστή μετατροπής 
του σε κοκαΐνη.

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής προκύπτει 
ότι η κατανάλωση αμφεταμίνης και μεθαμφεταμίνης στη 
Λεμεσό είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή στη Λευκω-
σία (3.4 και 2.1 φορές μεγαλύτερη, αντίστοιχα). Παρ’ όλα 
αυτά, και οι δύο πόλεις βρίσκονται αρκετά πιο χαμηλά 
από τον μέσο όρο των πόλεων που συμμετέχουν στο 
Δίκτυο SCORE (90.0 και 115.6 mg/1000p/day για αμφε-
ταμίνη και μεθαμφεταμίνη αντίστοιχα). Αναφορικά με το 
MDMA (έκσταση), οι συγκεντρώσεις και στις δύο πόλεις 
πλησιάζουν τον μέσο όρο, αν και οι μέσες εβδομαδιαί-
ες τιμές που μετρήθηκαν είναι χαμηλότερες από αυτόν. 
Κατά 40% μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση MDMA στη 
Λεμεσό, σε σχέση με αυτή στην πρωτεύουσα. 

Γύρω από τον μέσο όρο κυμαίνονται οι τιμές της κα-
τανάλωσης κοκαΐνης στην Κύπρο. Η Λεμεσός βρίσκε-
ται λίγο πάνω από αυτόν, με μέση κατανάλωση 272.4 
mg/1000p/day, ενώ λίγο χαμηλότερη, τόσο από τη 
Λεμεσό, όσο και από τον μέσο όρο, είναι η αντίστοιχη 
μέση τιμή που μετρήθηκε στα δείγματα που συλλέχθη-
καν στη Λευκωσία (224.5 mg/1000p/day).

«ΝΗΡΕΑΣ»: Ετήσια έρευνα παρακολούθησης 
ναρκωτικών ουσιών στα αστικά λύματα

Σημαντική διάκριση για τη Σχολή 
Οικονομικών Επιστημών και Διοί-
κησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
η οποία με βάση πρόσφατα αποτε-
λέσματα της παγκόσμιας κατάταξης 
UNL Global Research Rankings of 
Actuarial Science and Risk Manage-
ment & Insurance που εφαρμόζει το 
University of Nebraska – Lincoln, 
κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυ-
φαίες Σχολές παγκοσμίως.

Συγκεκριμένα, στην κατάταξη 
Business School RMI Rankings – 
JRI, η οποία προσμετρά ερευνητικές 
δημοσιεύσεις στο κορυφαίο επιστη-
μονικό περιοδικό στον τομέα ρίσκου 
και ασφάλισης (Journal of Risk and 
Insurance), η Σχολή Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης κατατάσ-
σεται στην 15η θέση παγκοσμίως 
και στην 4η θέση στην Ευρώπη για 
την περίοδο 2015-2019. Επιπλέ-
ον, στην κατάταξη Business School 
RMI & Actuarial Science Rankings 
- JRI, IME, NAAJ, ASTIN, SAJ, η 
οποία προσμετρά ερευνητικές δη-
μοσιεύσεις σε πέντε κορυφαία επι-

στημονικά περιοδικά στους τομείς 
ασφάλισης, διαχείρισης ρίσκου και 
αναλογιστικής επιστήμης (Journal 
of Risk and Insurance, Insurance: 
Mathematics and Economics, North 
American Actuarial Journal, AS-
TIN Bulletin: The Journal of the In-
ternational Actuarial Association, 
Scandinavian Actuarial Journal), η 
Σχολή Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου κατατάσσεται στην 31η θέση 
παγκοσμίως και στην 12η θέση στην 
Ευρώπη για την περίοδο 2015-2019.

Οι πιο πάνω κατατάξεις έχουν δη-
μιουργηθεί από το πρόγραμμα Ανα-
λογιστικής Επιστήμης του Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής του University 
of Nebraska at Lincoln (UNL) για πα-
ρακολούθηση των ερευνητικών δη-
μοσιεύσεων από το 1990 και έπειτα 
στα κορυφαία επιστημονικά περιοδι-
κά ασφαλίσεων, κινδύνων και ανα-
λογιστικών επιστημών. Οι κατατά-
ξεις καταδεικνύουν τα 20 κορυφαία 
ιδρύματα Βόρειας Αμερικής και τα 50 
κορυφαία παγκοσμίως, σύμφωνα με 

τον συνολικό αριθμό των δημοσιεύ-
σεων των αντίστοιχων σχολών τους 
σε αυτά τα περιοδικά. 

Η Σχολή Οικονομικών Επιστη-
μών και Διοίκησης, πέραν της πε-
ρηφάνειας που αισθάνεται για αυτή 
τη σημαντική διάκριση, επιθυμεί 
να συγχαρεί δημόσια τον Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή, Ανδρέα Μιλιδώνη 
για τη συνεισφορά του, μέσω της 
ερευνητικής του δραστηριότητας, 
η οποία καθόρισε στον μέγιστο 
βαθμό τη θέση της Σχολής και του 
Πανεπιστημίου Κύπρου σε αυτές 
τις κατατάξεις.

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
ανάμεσα στις κορυφαίες παγκοσμίως

Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 15 κορυφαίες παγκοσμίως στην 
κατάταξη Business School RMI Rankings – JRI του University
of Nebraska – Lincoln, για την περίοδο 2015-2019

Ο Μιχάλης Φλωρίδης στους νικητές του Διαγωνισμού
Reload Greece Young Εntrepreneurs Programme 2019-2020
Ανάμεσα στους τρεις νικητές του τελικού διαγω-
νισμού (Pitching event) του Προγράμματος Young 
Entrepreneurs Programme (RG YEP) 2019-2020 του 
εκπαιδευτικού ιδρύματος Reload Greece, βρίσκεται ο 
Ειδικός Επιστήμονας κ. Μιχάλης Φλωρίδης, της Ερευνη-
τικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανε-
πιστημίου Κύπρου. 

Ο Μιχάλης Φλωρίδης έγινε αποδεκτός στο πρό-
γραμμα Reload Greece Accelerate παρουσιάζοντας το 
ερευνητικό του έργο, το οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη 
ενός αισθητήρα χαμηλού κόστους, ο οποίος θα εγκατα-
σταθεί σε φωτοβολταϊκά συστήματα (ΦΒ) για την έγκαι-
ρη ανίχνευση των σφαλμάτων χωρίς να διακόπτεται η 
παραγωγή των ΦΒ. Κατά τη διάρκεια του προγράμμα-
τος παρακολούθησε προγράμματα κατάρτισης με θέμα 

IP Protection, Growth Hacking και Pitching Guidance. 
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος Accelerate, 
πραγματοποιήθηκε ο τελικός διαγωνισμός (Pitching 
event) στον οποίο ο Μιχάλης Φλωρίδης κατάφερε να 
κερδίσει το βραβείο Social Impact Award.

Το βραβείο Κοινωνικής Επίδρασης - Social Impact 
Award - περιλαμβάνει συνεργασία με μια εταιρεία από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να αναπτυχθεί η στρατηγι-
κή προώθησης της ιδέας στην αγορά.

Η πρώτη παρουσίαση (Reload Greece Ignite) έλαβε 
χώρα στην Κύπρο, τον Νοέμβριο του 2019. Ο τελικός 
διαγωνισμός (Pitching event) έγινε διαδικτυακά τον 
Μάρτιο του 2020. Ο Μιχάλης συμμετείχε εκπροσωπώ-
ντας την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας 
«ΦΩΣ», ως μέλος του Οργανισμού Cyprus Seeds.

https://business.unl.edu/academic-programs/departments/finance/actuarial-science/research-rankings/?views=2457
https://business.unl.edu/academic-programs/departments/finance/actuarial-science/research-rankings/?views=2457
https://business.unl.edu/academic-programs/departments/finance/actuarial-science/research-rankings/?views=2457
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Η Τελετή Ορκωμοσίας των αποφοίτων της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα πραγματο-
ποιηθεί τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020, στις 7 μ.μ. στο 
Αμφιθέατρο «Νίκος Κ. Σιακόλας», στο Σιακόλειο Εκ-
παιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ). Η Ια-
τρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 
2012. Οι πρώτοι 28 φοιτητές εισήχθησαν στη Σχολή 
το 2013 με Παγκύπριες Εξετάσεις και αποφοίτησαν 
το 2019. Φέτος αποφοιτούν 29 φοιτητές.

 Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του και 
θα απευθύνει χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης. Θα παραστούν 
και θα απευθύνουν χαιρετισμό επίσης, ο Αντιπρόεδρος 
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Ανδρέ-
ας Παναγιώτου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ο Αναπληρωτής 
Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Γιώργος 
Χατζηγεωργίου και η αριστούχος προπτυχιακή απόφοι-
τος της Ιατρικής Σχολής, κα Αυγουστίνα Κ. Κυριάκου.

 Κατά την τελετή θα απαγγελθεί από τους αποφοί-
τους ο όρκος του Ιπποκράτη, ένα κείμενο ιστορικής 
και ηθικής αξίας για τους ιατρούς διεθνώς και ιδιαίτε-
ρης συναισθηματικής αξίας για τους Έλληνες και Κύ-
πριους ιατρούς. Έχει επιλεγεί ως σύμβολο των αξι-
ών, του ήθους και των αρχών που πρέπει να διέπουν 
την ιατρική σκέψη και πράξη. Ο όρκος θα διαβαστεί 
τόσο στα νέα, όσο στα αρχαία ελληνικά, τιμώντας τον 

πατέρα της Ιατρικής που με το έργο του έθεσε τα θε-
μέλια του ιατρικού λειτουργήματος. Ο σύγχρονος αυ-
τός όρκος των ιατρών συντάχθηκε το 1964 από τον 
Luis Lasagna, διαπρεπή Καθηγητή φαρμακολογίας 
και Πρύτανη στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Τufts της Μασαχουσέτης.

 Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την πομπή των 
ακαδημαϊκών και των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, 
ενώ πριν από την ολοκλήρωσή της, θα απονεμηθούν 
βραβεία στους αριστούχους φοιτητές της Ιατρικής 
Σχολής που πρώτευσαν στις σπουδές τους.

 Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τελετή Ορκωμοσίας θα 
πραγματοποιηθεί στην παρουσία μόνο των ακαδημα-
ϊκών και των αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής, κάτω 
από αυστηρά υγειονομικά μέτρα. Για σκοπούς προ-
στασίας της δημόσιας υγείας και ακολουθώντας πι-
στά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί 
από το Υπουργείο Υγείας για την πανδημία του νέου 
κορωνοϊού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, οφείλει και θα 
εφαρμόσει ανεξαίρετα και για τους παρευρισκόμε-
νους, τα όσα ισχύουν για τις συνθήκες διοργάνωσης 
και διενέργειας της Τελετής.

 Η εκδήλωση θα μεταδίδεται διαδικτυακά από τον 
σύνδεσμο http://media.ucy.ac.cy/videoportal/index.
php/el/live-streaming, για άμεση παρακολούθηση 
από τους οικείους των αποφοίτων και από κάθε άλλο 
ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Μπορεί η πανδημία να εξανάγκα-
σε τον θεσμό των Ελεύθερων Πα-
νεπιστημίων σε διακοπή κατά την 
προηγούμενη ακαδημαϊκή περίοδο, 
όμως δεν εμπόδισε την απόφαση 
για εμπλουτισμό του με επιπρόσθε-
το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο για την 
περίοδο 2020-2021. Συνεπώς, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου αυξάνει τις 
εκλαϊκευμένες επιστημονικές δια-
λέξεις που θα προσφέρει με φυσική 
παρουσία, αλλά και διαδικτυακά, στο 
πλαίσιο επιμόρφωσης ποικιλώνυ-
μων φυσικών και ψηφιακών ακρο-
ατηρίων με το καινούριο «Ταμάσιο 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο».

Η νέα σειρά διαλέξεων θα πραγ-
ματοποιείται στο Συνοδικό της Ιεράς 
Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής 
στην Κοινότητα Επισκοπειού, κάθε 
3η Τρίτη έκαστου μήνα στις 19:00. 
Ως ομιλητές, θα μπορούν να συμ-

μετάσχουν όλοι οι ακαδημαϊκοί του 
Ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος 
της Κύπρου, όπως και εξωτερικοί 
συνεργάτες του (π.χ. ερευνητές, 
μελετητές), οι οποίοι εργάζονται 
ανεξάρτητα, είτε εργάζονται σε δη-
μόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με 
θέματα που άπτονται της επικαι-
ρότητας (π.χ. κοινωνικά, πολιτικά, 
ιστορικά, πολιτισμικά, οικονομικά, 

υγειονομικά, περιβαλλοντικά, τε-
χνολογικά), αλλά και του εξειδικευ-
μένου πεδίου με το οποίο ασχολού-
νται επιστημονικά. 

Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων έχει διευθετήσει όλες οι 
διαλέξεις του Ταμάσιου Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου να μεταδίδονται σε 
παγκύπρια κλίμακα από το Πρώτο 
Πρόγραμμα Ραδιοφώνου του ΡΙΚ. 
Στην περίπτωση όπου οι διαλέξεις 
των Ελεύθερων Πανεπιστημίων 
δεν θα μπορούν να πραγματοποι-
ηθούν με φυσική παρουσία, τόσο 
οι ομιλητές, όσο και οι συντονιστές 
θα μπορούν να δώσουν διαδικτυα-
κά οποιαδήποτε διάλεξη από το νέο 
Στούντιο Παραγωγής του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, που στεγάζεται 
και λειτουργεί στο Κέντρο Πληρο-
φόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος 
Ιωάννου».

Τελετή Ορκωμοσίας Αποφοίτων Ιατρικής Σχολής

Μεγαλώνει η οικογένεια των Ελεύθερων 
Πανεπιστημίων με το «Ταμάσιο»

Σημαντική αναγνώριση για την 
αριστεία του Πανεπιστημίου Κύπρου 
αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη 
φορά συμπεριλαμβάνεται στον Διε-
θνή Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστη-
μίων της QS, QS World University 
Rankings και μάλιστα κατατάσσεται 
ανάμεσα στα 500 κορυφαία πανεπι-
στήμια του κόσμου. Η έκδοση της QS 
World University Rankings δημοσιεύ-
εται κάθε χρόνο από τη Quacquarelli 
Symonds (QS). Θεωρείται ως μια 
από τις τρεις  πιο αναγνωρίσιμες λί-
στες κατάταξης πανεπιστημίων, μαζί 
με την κατάταξη «Academic Ranking 
of World Universities» και το Times 
Higher Education World University 
Rankings.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου κατατάσσεται σε διεθνές 
επίπεδο στην 477η θέση στην ετήσια 
λίστα με τα κορυφαία πανεπιστήμια 
του κόσμου QS World University 
Rankings 2021, η οποία δημοσιεύθη-
κε την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020. Ο Δι-
εθνής Πίνακας Κατάταξης Πανεπιστη-

μίων της QS – QS World University 
Rankings, κατατάσσει τα 1.000 κο-
ρυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο και 
θεωρείται μια από τις σημαντικότερες 
λίστες παγκόσμιας κατάταξης πανεπι-
στημίων. Φέτος αξιολογήθηκαν 5.500 
πανεπιστήμια από 80 χώρες.

Για τις κατατάξεις της QS λαμβά-
νονται στοιχεία από βιβλιογραφική 
βάση επιστημονικών δημοσιεύσε-
ων που αφορούν στην ερευνητική 
δραστηριότητα που αναπτύσσεται 
από καθηγητές και ερευνητές των 
αξιολογούμενων Πανεπιστημίων. 
Επίσης, συνυπολογίζονται ο διεθνής 
χαρακτήρας του Ιδρύματος, και η 
φήμη του, τόσο στον χώρο της αγο-
ράς, σύμφωνα με την άποψη περισ-
σότερων από 40.000 διευθυντών 
και στελεχών επιχειρήσεων και ορ-
γανισμών, όσο και στον ακαδημαϊκό 
χώρο, με τη συμμετοχή πάνω από 
80.000 ακαδημαϊκών. 

Σε δήλωσή του ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Τάσος Χριστοφίδης, σημείωσε ότι 

είναι η πρώτη φορά που το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται 
στη συγκεκριμένη κατάταξη, ση-
μειώνοντας ότι το γεγονός ότι το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσε-
ται στη λίστα με τα 500 κορυφαία 
Πανεπιστήμια παγκοσμίως αποτε-
λεί σημαντική διάκριση και αναδει-
κνύει την αριστεία του Ιδρύματος 
σε διεθνές επίπεδο. «Χωρίς να τις 
θεοποιούμε, οι κατατάξεις είναι εν-
δεικτικές για το πού βρισκόμαστε 
σε σχέση με άλλα πανεπιστήμια και 
πλοηγοί για το πού και πώς πρέπει 
να φτάσουμε στους στόχους μας. Η 
άνοδος του Πανεπιστημίου Κύπρου 
στις παγκόσμιες κατατάξεις πανεπι-
στημίων είναι απόρροια της συλλο-
γικής προσπάθειας του ανθρώπινου 
δυναμικού μας. Θα συνεχίσουμε να 
υπηρετούμε με συνέπεια, προσή-
λωση και σκληρή δουλειά τον στόχο 
μας να διατηρηθεί το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου ως ένα από τα πιο καταξιω-
μένα πανεπιστήμια διεθνώς με υψη-
λές επιδόσεις», τόνισε ο Πρύτανης. 

QS World University Rankings 2021: To Πανεπιστήμιο Κύπρου
στην 477η θέση ανάμεσα σε 1.000 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου

Συμβαδίζοντας με τις κοινωνικές και τεχνολογικές 
τάσεις και θέλοντας να ενισχύσει τα εκπαιδευτικά μέσα 
που προσφέρει στους φοιτητές του, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου θεώρησε επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας 
ενός σύγχρονου Στούντιο Παραγωγής. Η ανάγκη αυτή, 
ενισχύθηκε περαιτέρω λόγω του νεοσυσταθέντος προ-
πτυχιακού προγράμματος Δημοσιογραφίας, το οποίο 
απαιτούσε πρακτική άσκηση των φοιτητών σε ένα 
πραγματικό περιβάλλον παραγωγής.

Για τον σκοπό αυτό προκηρύχθηκε ανοικτός διαγω-
νισμός που αφορούσε την «Προμήθεια, Εγκατάσταση 
και Διαμόρφωση Εξοπλισμού για τη Δημιουργία Στού-
ντιο Παραγωγής Οπτικοακουστικού Υλικού». Εξοπλι-
σμένο με τεχνολογία αιχμής, το Στούντιο λειτουργεί 
πλέον ως εργαστήριο οπτικοακουστικών μέσων και 
παραγωγής ποιοτικού οπτικοακουστικού περιεχομέ-
νου για εκπαιδευτικούς σκοπούς αλλά και ως χώρος 
δημιουργίας και έμπνευσης για τα μέλη του. Επιπλέον 
αξιοποιείται για σκοπούς ενημέρωσης καθώς και ενί-
σχυσης και προβολής του έργου του.

Η δημιουργία του Στούντιο Παραγωγής αποτελεί και-
νοτομία στον χώρο της εκπαίδευσης ενώ η δυνατότητα 
παραγωγής βίντεο με ευκρίνεια 4Κ είναι πρωτοπόρα στον 
κυπριακό και ελλαδικό χώρο. Μέσα από τις νέες υποδο-
μές, το ΠΚ είναι σε θέση να προσφέρει στους φοιτητές και 

τα μέλη του εξειδικευμένες υπηρεσίες και μοναδικά εκ-
παιδευτικά μέσα που το διαφοροποιούν από άλλα ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα διεθνώς και το κάνουν να ξεχωρίζει.

Το έργο αποτελεί μέρος του γενικότερου σχεδια-
σμού του ΠΚ για ανάπτυξη των υποδομών πολυμέσων 
που διαθέτει. Παράλληλα έχουν υλοποιηθεί τα έργα για 
τη δημιουργία Στούντιο Ηχογραφήσεων και Επεξεργα-
σίας Οπτικοακουστικού Υλικού, Εργαστηρίου Υπολογι-
στών Υψηλής Επεξεργαστικής Απόδοσης και Εργαστη-
ρίου Πολυμέσων για τη συλλογή δεδομένων από ΜΚΔ. 

Tο Στούντιο Παραγωγής στεγάζεται στο Κέντρο 
Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».

Στούντιο Παραγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου
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Την καινοτόμο πλατφόρμα «GNOSIS” για τη διαχείριση 
δεδομένων του οδικού δικτύου της Κύπρου, παρου-
σίασε το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία 
«Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου σε μέλη του προ-
σωπικού του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Τμήματος 
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και της Αστυνομίας Κύ-
πρου, στο πλαίσιο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις 
10 Φεβρουαρίου 2020, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ερευνητές του 
Κέντρου Αριστείας «Κοίος» παρουσίασαν την καινο-
τόμο πλατφόρμα «GNOSIS» (Geographic IΝformatiΟn 
System for Intelligent Transport Systems), η οποία 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ερευνητικής συνεργασί-
ας μεταξύ του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του 
«Κοίος», μέσω του «Κόμβου Καινοτομίας» του. Η 
πλατφόρμα «GNOSIS», αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 
Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών, η οποία συλ-
λέγει και αξιοποιεί δεδομένα που αφορούν το οδικό 
δίκτυο της Κύπρου (όπως δρόμους, πινακίδες, μελανά 
σημεία, όρια ταχύτητας, κυκλοφοριακό φόρτο κτλ.) με 
σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση των δεδομένων και τη 
λήψη αποφάσεων για το οδικό δίκτυο της Κύπρου από 
το Τμήμα Δημοσίων  Έργων. 

Η πλατφόρμα «GNOSIS» αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί τον Νοέμβριο του 2020 και θα αποτελείται από 
ένα λογισμικό σύστημα για υπολογιστές του Τμήμα-
τος Δημοσίων Έργων, μία εφαρμογή υποβοήθησης 
εργασιών πεδίου για κινητά τηλέφωνα, η οποία θα 
χρησιμοποιείται από το προσωπικό του Τμήματος 
Δημοσίων Έργων καθώς και μία διαδικτυακή πύλη 
ανοικτή για το κοινό, μέσα από την οποία οι πολίτες 
θα μπορούν να αντλούν διάφορες πληροφορίες για 
το οδικό δίκτυο της Κύπρου. 

Η ολοκλήρωση της πλατφόρμας θα αποφέρει πολ-
λαπλά οφέλη για το Τμήμα Δημοσίων Έργων, καθώς 
το Τμήμα θα διαθέτει ένα σύγχρονο Σύστημα Γεωγρα-
φικών Πληροφοριών, το οποίο θα υποστηρίζει τις κα-
θημερινές του ανάγκες. Επιπλέον, το Κέντρο Αριστεί-
ας «Κοίος» θα μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα της 
πλατφόρμας για σκοπούς έρευνας, με στόχο τον έλεγχο 
και την εκτίμηση της κυκλοφοριακής κατάστασης, τη 
βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων από τους αι-
σθητήρες που διαθέτει το Τμήμα Δημοσίων Έργων και 
να επιτελεί έρευνα στους τομείς των αυτονόμων και 
συνδεδεμένων αυτοκίνητων. 

Ο Εκτελεστικός Μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων 
Έργων, κ. Αριστοτέλης Σάββα, αφού ευχαρίστησε το 
Κέντρο Αριστείας «Κοίος» για τη μέχρι τώρα εποικοδο-
μητική ερευνητική συνεργασία, ανέφερε ότι η δημιουρ-
γία της καινοτόμου πλατφόρμας θα συμβάλει στον εκ-
συγχρονισμό του Τμήματος Δημοσίων Έργων και κατ’ 
επέκταση θα αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών 
του προς τους πολίτες.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας 
«Κοίος», Καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου, σημείωσε 
ότι τέτοιες ερευνητικές δράσεις με δημόσιους φορείς, 
όπως είναι το Τμήμα Δημοσίων Έργων, αποτελεί επιδί-
ωξη για το «Κοίος», καθώς επιτυγχάνεται η μεταφορά 
τεχνογνωσίας προς όφελος της κοινωνίας. Η δημιουρ-
γία και ανάπτυξη της πλατφόρμας «GNOSIS», συνέχισε 
ο Καθηγητής Παναγιώτου, αποτελεί ένα επιτυχημένο 
αποτέλεσμα ερευνητικής συνεργασίας του «Κοίος» με 
δημόσιο φορέα, μέσα από την οποία προωθείται η χρή-
ση προηγμένων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληρο-
φοριών σε δημόσιους φορείς με στόχο τη βελτίωση και 
ενίσχυση των λειτουργιών τους.

Παρουσίαση της καινοτόμου πλατφόρμας
«GNOSIS» από το Κέντρο Αριστείας «Κοίος»

Η διαχείριση δεδομένων του οδικού δικτύου της Κύπρου 
ολοκληρώνεται τον προσεχή Νοέμβριο

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Εταιρεία Great Place to Work Cyprus®

Οι Ιατρικές Σχολές Πανεπιστημίων Κύπρου και 
Βέρνης υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη των μεταξύ τους σχέ-
σεων, καθώς και την προώθηση της Ιατρικής Επιστήμης 
προς αμοιβαίο όφελος των δύο Συμβαλλόμενων Μερών 
και της κοινωνίας, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βέρνης, 
υπέγραψαν στις 31 Μαρτίου 2020, Μνημόνιο Συνεργασίας. 

Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπι-
στημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χρι-
στοφίδης και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Ιατρικής 
Σχολής, Καθηγητής Γεώργιος Χατζηγεωργίου, και εκ 
μέρους του Πανεπιστημίου της Βέρνης ο Πρύτανης, Dr. 
Christian Leumann και ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχο-
λής, Dr. Hans – Uwe Simon.

Η Ιατρική Σχολή της Βέρνης είναι η ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενη Ιατρική Σχολή της Ελβετίας, τόσο σε επί-
πεδο δομών, όσο και σε επίπεδο αριθμού φοιτητών 
(στοιχεία περιόδου 2018-2019), αποτέλεσμα της στρα-
τηγικής των διεθνών συνεργασιών της, αλλά και της 
επένδυσής της στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προπτυχιακής εκπαίδευσης. Παράλληλα, χάρη στη δη-
μιουργία δομών έρευνας, τα τελευταία χρόνια, όπως το 
Τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας (Department of Biomedical 
Research), το Τμήμα Κλινικών Μελετών (Clinical Trials 
Unit) και το Τμήμα Κλινικής Ερευνας (Department of 
Clinical Research), έδωσαν σημαντική ώθηση στην 

αναγνώριση της Σχολής ως ερευνητικού κέντρου πα-
γκόσμιας εμβέλειας.

Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία 
για τη δημιουργία Κέντρου Προσομοίωσης στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, την ανταλλαγή ακα-
δημαϊκού προσωπικού και φοιτητών, την ανταλλαγή τε-
χνογνωσίας και απόψεων σε θέματα που αφορούν στην 
εκπαίδευση και έρευνα, τη συνδιοργάνωση επιστημο-
νικών συνεδρίων, την αξιοποίηση από κοινού ερευνη-
τικών αποτελεσμάτων και τη συνεργασία στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκών ή/και άλλων ερευνητικών προγραμμάτων.

Στο άμεσο διάστημα θα επιδιωχθεί η σύναψη επιμέ-
ρους συμφωνιών μεταξύ κλινικών και εργαστηριακών 
Τμημάτων των δυο Ιατρικών Σχολών, που θα συμβά-
λουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ενερ-
γοποίηση κεφαλαίων και στοχευμένων δράσεων του 
Μνημονίου, αλλά και στην εδραίωση μακροχρόνιας συ-
νεργασίας μεταξύ των δύο Σχολών.

Η συνεργασία αυτή είναι κεφαλαιώδους σημασίας 
και για τις δύο Ιατρικές Σχολές. Ειδικά για την Ιατρι-
κή Σχολή του Πανεπιστημίου της Κύπρου η συνέργεια 
αυτή θα συνδράμει στην υλοποίηση βασικών στρατη-
γικών της στόχων, όπως η διεθνοποίηση και η περαι-
τέρω ανάπτυξη δομών εκπαίδευσης και έρευνας υψη-
λού κύρους.

Έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη 
των μεταξύ τους σχέσεων, καθώς 
και την προώθηση της επιστήμης της 
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
προς αμοιβαίο όφελος των δύο Συμ-
βαλλόμενων Μερών και της κοινωνί-
ας, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη 
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
(MSc in HRM) του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και η εταιρεία Great Place to 
Work Cyprus (GPtWC®), υπέγραψαν 
την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020, Μνημό-
νιο Συνεργασίας. 

Το Μνημόνιο, το οποίο υπέγρα-
ψαν, εκ μέρους του Μεταπτυχια-
κού Προγράμματος στη Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού, η Διευ-
θύντρια του Προγράμματος, Καθη-
γήτρια Ελένη Σταύρου-Κωστέα και 
εκ μέρους της εταιρείας GPtWC®, 
ο Γενικός Διευθυντής της, κ. Κυ-

ριάκος Ιακωβίδης, προνοεί μεταξύ 
άλλων, τη συμμετοχή του εν λόγω 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, ως Ακα-
δημαϊκού Συμβούλου, στην αξιολό-
γηση των πρακτικών και πολιτικών 
των επιχειρήσεων που εδρεύουν 
στην Κύπρο, όσον αφορά στη Διοί-
κηση Ανθρώπινου Δυναμικού, με 
την μεθοδολογία και τη διαδικασία 
αξιολόγησης, την οποία έχει καθιε-
ρώσει η GPtWC® διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπο-
γραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, 
η Διευθύντρια του Προγράμματος 
Καθηγήτρια Ελένη Σταύρου-Κωστέα, 
εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη 
συνεργασία, τονίζοντας ότι το Μνημό-
νιο θα λειτουργήσει ως πλαίσιο για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασί-
ας μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων 

Μερών. «Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμ-
μα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυνα-
μικού», τόνισε η Καθηγήτρια Σταύ-
ρου-Κωστέα, «εκτιμά τη νέα αυτή 
συνεργασία με την εταιρεία GPtWC®, 
η οποία έχει σκοπό την πιστοποίηση 
εταιρειών και οργανισμών στην ορθή 
εφαρμογή πρακτικών Διοίκησης Αν-
θρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ). Πιστεύ-
ουμε ότι αυτή η συνεργασία, θα είναι 
εξαιρετικά εποικοδομητική και ωφέ-
λιμη για τους μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές/φοιτήτριες του Προγράμματος, το 
ίδιο το Πρόγραμμα αλλά και το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου γενικότερα, καθώς, 
μέσα από την ανάλυση πληροφοριών 
και δεδομένων των εταιριών που 
εδρεύουν στην Κύπρο, θα αναδει-
χθούν πρότυπα ορθής εφαρμογής και 
βέλτιστων πρακτικών στη Διοίκηση 
Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η νέα θεσμική σχέση περιλαμβάνει τη δημιουργία Κέντρου 
Προσομοίωσης στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου
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H Ερευνητική Μονάδα Ενεργει-
ακής Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανε-
πιστημίου Κύπρου ανακοινώνει 
την έναρξη του νέου ερευνητικού 
έργου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός 
και ενίσχυση της επιχειρησιακής 
παρατηρησιμότητας και διαχείρισης 
του δικτύου διανομής με καινοτό-
μες αναλυτικές τεχνικές για υψηλή 
διείσδυση φωτοβολταϊκών» και με 
το ακρωνύμιο «ΗΛΕΚΤΡΑ». Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και την Κυπριακή Δημοκρα-
τία, μέσω του Ιδρύματος Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ολοκληρω-
μένα Έργα». Η συνολική χρημα-
τοδότηση του έργου ανέρχεται σε 
€1,168,600 και το έργο συντονίζει 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι 
η συγχώνευση εκτεταμένης διαθε-
ματικής επιστημονικής έρευνας στον 
τομέα της ενσωμάτωσης των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο 
δίκτυο, αλλά και να δοθεί έμφαση στις 
κύριες προκλήσεις και εμπόδια για 
την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των 
ΑΠΕ, καλύπτοντας ολόκληρο το ευρύ 
φάσμα της έρευνας και καινοτομίας 
για τη διευκόλυνση της δυναμικής, 
αυτοματοποιημένης και οικονομικά 
αποδοτικής διαχείρισης των ευφυών 
δικτύων διανομής.

Ουσιαστικά, ο σκοπός του έργου 
«ΗΛΕΚΤΡΑ», είναι να ανοίξει τον 
δρόμο της αυξημένης διείσδυσης 
συστημάτων διάσπαρτης παραγω-
γής (κυρίως ηλιακά φωτοβολταϊκά 
συστήματα) και τη βέλτιστη ενσω-
μάτωση και διαχείρισής τους στο δί-
κτυο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 
τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 
διανομής για προγνωστική παρατη-
ρησιμότητα σε πραγματικό χρόνο 
και τον αυτοματοποιημένο έλεγχο 
με τη χρήση προηγμένων αναλυτι-
κών δεδομένων που αξιοποιούν τις 
αρχές της μηχανικής μάθησης. 

Η επιστημονική καινοτομία του 
έργου οφείλεται, στην ολιστική προ-
σέγγιση για την αντιμετώπιση κρίσι-

μων προκλήσεων που αποτρέπουν 
την ενσωμάτωση υψηλών επιπέδων 
φωτοβολταϊκών σε δίκτυα συστη-
μάτων ισχύος, με την εφαρμογή 
έξυπνων εργαλείων διαχείρισης του 
συστήματος διανομής που αυξάνουν 
την παρατηρησιμότητα των ΑΠΕ και 
άλλων κατανεμημένων ενεργεια-
κών πόρων. Τέτοια καινοτόμα ερ-
γαλεία περιλαμβάνουν μοντέλα εκτί-
μησης της λειτουργικής κατάστασης 
των στοιχείων του δικτύου και νέες 
εφαρμογές ελέγχου των ΑΠΕ με τη 
χρήση οικονομικά αποδοτικών προ-
γραμματιζόμενων ελεγκτών αυτο-
ματισμού. 

Για την επιτυχή εφαρμογή του 
έργου και την εγκαθίδρυση του νέου 
ολοκληρωμένου κέντρου για την εν-
σωμάτωση φωτοβολταϊκών ηλεκτρι-
κής ενέργειας στο δίκτυο και ευφυ-
ών δικτύων, το έργο θα υλοποιηθεί 
μέσω μιας διακρατικής κοινοπραξίας 
στην οποία συμμετέχουν το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου, το Αυστριακό Ινστι-
τούτο Τεχνολογίας, η Πολυτεχνική 
Σχολή της Δανίας, η Αρχή Ηλεκτρι-
σμού Κύπρου, η εταιρία GESOLAR 
Ltd, η Deloitte Κύπρου, το Ενεργει-
ακό Γραφείο Κύπρου, το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχα-
νίας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
Κύπρου και η Κυπριακή Εταιρεία 
Πιστοποίησης. Ο Συντονιστής του 
έργου είναι ο Δρ Γιώργος Μακρί-
δης, Επιστημονικός Συνεργάτης στην 
Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής 
Αειφορίας «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ο οποίος διαθέτει εκτεταμέ-
νη εμπειρία στον τομέα της απόδοσης 
και μοντελοποίσης ΑΠΕ, σε ζητήματα 
ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο δίκτυο και 
των ευφυών δικτύων. 

Εν τέλει, αξίζει να αναφερθεί ότι 
η ανάπτυξη νέων υποδομών, πιλο-
τικών δοκιμών ευφυών δικτύων, 
εξομοιωτών ευφυών δικτύων και 
της επακόλουθης τοπικής ερευ-
νητικής ικανότητας σε αυτόν τον 
επίκαιρο τομέα, είναι στρατηγικής 

σημασίας για την Ερευνητική Μο-
νάδα «ΦΩΣ» και το Τμήμα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, τόσο για την ανάπτυξη 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
στην έρευνα της ενσωμάτωσης των 
ΑΠΕ στο δίκτυο όσο και για τον εκ-
συγχρονισμό του δικτύου για την 
ενεργοποίηση υψηλών μεριδίων 
ΑΠΕ σε τοπικό, περιφερειακό και 
διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, οι σύν-
δεσμοι που θα δημιουργηθούν με-
ταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων 
που συμμετέχουν, αναμένεται να 
επιφέρουν μακροπρόθεσμα ακαδη-
μαϊκά και ερευνητικά οφέλη, όπως 
την κοινή χρήση των ερευνητικών 
υποδομών, κοινά ερευνητικά έργα 
και ανταλλαγή ερευνητών.

Ο Δρ Γιώργος Μακρίδης είναι 
ο επικεφαλής του Τμήματος Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εν-
σωμάτωσης Δικτύου και Ευφυών 
Δικτύων της Ερευνητικής Μονάδας 
Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ». 
Συμμετέχει σε ερευνητική θεματο-
λογία που αφορά συστήματα ΑΠΕ 
(επίκεντρο ηλιακές φωτοβολταϊκές 
τεχνολογίες), την ενσωμάτωση ΑΠΕ 
στο ηλεκτρικό δίκτυο και ευφυή δί-
κτυα. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 
100 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή 
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων 
ενώ έχει συντονίσει και συμμετάσχει 
επιτυχώς σε διάφορα εθνικά και ευ-
ρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Νέο ερευνητικό έργο εξασφάλισε η Ερευνητική 
Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ»

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι καλλιτεχνικές 
δραστηριότητες του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσι-
κών Ταλέντων (ΠΑΜΤ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 
επίκεντρο τα σεμινάρια υψηλού επιπέδου (masterclasses) 
βιολιού, βιόλας και Μουσικής Δωματίου με τον καταξιω-
μένο βιολονίστα και παιδαγωγό κ. Γεώργιο Δεμερτζή. 
Αποκορύφωμα των δράσεων, αποτέλεσε η συναυλία των 
σπουδαστών και σπουδαστριών του Προγράμματος στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ειδικότερα, το ΠΑΜΤ στο πλαίσιο της συνεργασίας 
του με κορυφαίους σολίστ και ταυτόχρονα, ως θεσμός 
καλλιέργειας και ανάδειξης υψηλού επιπέδου νέων 
καλλιτεχνών στον τομέα της μουσικής εκτέλεσης και ερ-
μηνείας, εγκαινίασε κύκλο σεμιναρίων (masterclasses) 
υψηλού επιπέδου με τίτλο «Μεγάλοι σολίστ - σπουδαίοι 
παιδαγωγοί». Στο εναρκτήριο σεμινάριο, το οποίο είχε 
διάρκεια τριών ημερών και στο οποίο συμμετείχαν 
ενεργά πέραν των 20 νέων ταλαντούχων μουσικών 
από όλες τις πόλεις της Κύπρου, προσκεκλημένος ήταν 
ο διεθνώς καταξιωμένος βιολονίστας και έμπειρος παι-
δαγωγός κ. Γεώργιος Δεμερτζής. 

Τα masterclasses αποτέλεσαν αναμφίβολα ένα γε-
γονός σπάνιου εκπαιδευτικού χαρακτήρα και καλλιτε-
χνικής αξίας για τα δεδομένα της μουσικής εκπαίδευσης 
στην Κύπρο. Οι συμμετέχοντες - σπουδαστές/τριες του 
Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων, μου-
σικοί της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου και 
των Μουσικών Σχολείων - είχαν αφενός την ευκαιρία 
να γνωρίσουν από κοντά μια σπουδαία προσωπικότητα 
στον χώρο της βιολιστικής τέχνης και επιπλέον, να εμ-
βαθύνουν υπό την καθοδήγηση του τόσο σε τεχνικές, 
όσο και σε στιλιστικές πτυχές της ερμηνείας μουσικών 
έργων για βιολί, βιόλα και Μουσική Δωματίου. 

Αποκορύφωμα του σεμιναρίου αποτέλεσε η ερμη-
νεία του αριστουργηματικού οκτέτου για έγχορδα σε Μι 
ύφεση μείζονα, έργο 20 του Φέλιξ Μέντελσον – Μπαρ-
τόλντι. Το έργο, το οποίο ο συνθέ-
της έγραψε σε ηλικία μόλις 16 ετών, 
ερμήνευσαν σπουδαστές/τριες και 
καθηγητές του Προγράμματος Ανά-
πτυξης Μουσικών Ταλέντων, καθώς 
και μουσικοί – μέλη της Συμφωνικής 
Ορχήστρας Νέων Κύπρου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο κ. Δε-
μερτζής είχε την ευκαιρία να ενη-
μερωθεί για την αποστολή και το 
έργο του ΠΑΜΤ, το οποίο πρόσφατα 
τέθηκε υπό την σκέπη του Ανώτα-
του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος της 
Κύπρου και την Καλλιτεχνική Διεύ-
θυνση του Αρχιμουσικού κ. Πέτρου 
Στυλιανού. Παρακολούθησε από 

κοντά την πορεία και την εξέλιξη των νέων μουσικών, 
καθώς και τις δοκιμές των συνόλων υπό την καθοδή-
γηση των καθηγητών του Προγράμματος. 

Σημαντικότατο καλλιτεχνικό γεγονός και επιστέγασμα 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποτέλεσε η πρώτη εμφά-
νιση των σπουδαστών και σπουδαστριών του ΠΑΜΤ στην 
παρουσία των γονέων και συμμαθητών τους, το Σάββατο, 
27 Ιουνίου 2020. Η συναυλία αυτή, αν και κλειστή για το 
κοινό λόγω των μέτρων που λαμβάνονται προς περιορι-
σμό της πανδημίας του κορωνοϊού, έδωσε την ευκαιρία 
στους νέους μουσικούς ηλικίας 5-14 ετών να επιδείξουν 
τις ικανότητες και το ταλέντο τους, ερμηνεύοντας έργα 
τόσο ως σολίστ υπό τη συνοδεία πιάνου και κουαρτέτου 
εγχόρδων, όσο και ως μέλη συνόλου δωματίου. 

Το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό έργο του Προγράμ-
ματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων, θα συνεχίσει και 
τους θερινούς μήνες. Ως θεσμός που παρέχει εντατική 
εκπαίδευση στα έγχορδα όργανα συμφωνικής Ορχή-
στρας, θα προχωρήσει με τον ίδιο ρυθμό και συχνότητα 
την διαδικασία της ατομικής διδασκαλίας. Ταυτόχρονα, το 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων με τα σύνο-
λα δωματίου, θα συμμετέχει ενεργά στην διαδικτυακή 
Τελετή Αναγνώρισης των Προπτυχιακών και Μεταπτυχι-
ακών Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, ερμηνεύ-
οντας έργα Γ.Φ. Χαίντελ και Α. Βιβάλντι. 

Οι δράσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά 
μεγάλης καλλιτεχνικής και εκπαιδευτικής σημασίας 
για το Πρόγραμμα, τα παιδιά, τους γονείς τους καθώς 
και την Μουσική Παιδεία στην Κύπρο. Λαμβάνοντας 
υπόψη την παρατεταμένη αναβολή κάθε μορφής πο-
λιτιστικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας δια ζώ-
σης διεθνώς, η ανάγκη για κοινωνική και καλλιτεχνική 
έκφραση μέσω της Μουσικής τέχνης αποτελεί πηγή 
ισχυρών κινήτρων και ερεθισμάτων προς διοργάνω-
ση εκδηλώσεων που αφορούν, προβάλλουν και ανα-
δεικνύουν την νέα – εκκολαπτόμενη γενιά μουσικών.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων
Καλλιτεχνικές Δράσεις 23-27 Ιουνίου 2020
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
έχασε ένα πολύτιμο μέλος της 
κοινότητάς του με σημαντική 
συνεισφορά στο επιστημονικό 
του πεδίο, στην πανεπιστημι-
ακή κοινότητα αλλά και στην 
ευρύτερη κοινωνία. Πρό-
κειται για τον Καθηγητή του 
Τμήματος Μαθηματικών και 
Στατιστικής, Παντελή Δαμια-

νού, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών, μετά από άνι-
ση μάχη με τον καρκίνο, δίνοντας δύναμη και παράδειγμα 
στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του. 

Ο Παντελής, από τα πρώτα ακαδημαϊκά μέλη του 
Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής και του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, υπήρξε μέντορας για πάρα πολ-
λούς φοιτητές και μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Ήταν 
ένας εργατικός και γενναιόδωρος συνάδελφος. Σε όλες 
του τις αποφάσεις είχε γνώμονα πάντα το καλό του 
Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής καθώς και του 
Πανεπιστημίου Κύπρου γενικότερα.

Έλαβε το Πτυχίο Μαθηματικών από το University of 
New Hampshire (1977). Ακολούθησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στο UCLA, ΗΠΑ, όπου έλαβε το δίπλωμα Μά-
στερ (Μ.Α., 1980) και στη συνέχεια το διδακτορικό του 
δίπλωμα από το University of Arizona, ΗΠΑ (Ph.D., 1989). 
Δίδαξε στο University of Arizona (Επίκουρος Καθηγητής, 
1989-1991), και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Επίκουρος 
Καθηγητής 1991-1994, Αναπληρωτής Καθηγητής 1994-
2004, Καθηγητής από 2004). Είχε πρωτοστατήσει στην 
ίδρυση διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών 
του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής με τα Τμήμα-
τα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπι-
στημίου Poitiers, Γαλλίας. Ο Παντελής, διετέλεσε επίσης 
Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής. 

Η απώλεια του Παντελή Δαμιανού αφήνει δυσανα-
πλήρωτο κενό στους οικείους του, την πανεπιστημια-
κή κοινότητα, αλλά και την κοινωνία. Το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή 
του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Η πανεπιστημιακή κοινό-
τητα αποχαιρέτησε τον Δρ 
Ισμαήλ Κεμάλ, μέλος του 
προσωπικού του Τμήματος 
Τουρκικών και Μεσανατο-
λικών Σπουδών. Ο Ισμαήλ 
Κεμάλ εργάστηκε ως Ειδικό 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
στο Τμήμα Τουρκικών και 
Μεσανατολικών Σπουδών 

από το πρώτο έτος λειτουργίας του, το 1992 και ήταν 
ένας ιδιαίτερα αφοσιωμένος διδάσκων για τους φοι-
τητές του και ένας πολύ αγαπητός συνάδελφος. Η 
πραότητα του χαρακτήρα του, η ευγένειά του και η 
εργατικότητά του υπήρξαν αρετές που τον ξεχώριζαν.
Γεννήθηκε στη Λευκωσία και είχε Πτυχίο (ΒΑ) από 
το Πανεπιστήμιο Σόφιας στη Φιλοσοφία, Πτυχίο από 
το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στις Διεθνείς Σχέσεις 
και Πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στην 
Κοινωνιολογία. Ήταν κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου 
Σπουδών (ΜΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπι-
στήμιο της Ιντιανάπολης και έλαβε το διδακτορικό του 
τίτλο (PhD) από το Πανεπιστήμιο Σόφιας.
Μιλούσε τουρκικά, ελληνικά, αγγλικά, βουλγαρι-
κά και ρωσικά. Δίδασκε μαθήματα γλώσσας αλλά 
και μαθήματα που ενέπιπταν στα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα που σχετίζονταν με την ιστορία της 
σύγχρονης Τουρκίας. Συνεργάστηκε με το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού για την εκμάθηση της 
τουρκικής γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση και την 
ετοιμασία εξεταστικών δοκιμίων καθώς και με το 
Υπουργείο Εξωτερικών για την προγραμματισθείσα 
μετάφραση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου στα 
τουρκικά.
Η πανεπιστημιακή κοινότητα και ιδιαίτερα το Τμήμα 
Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών εκφράζουν 
τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικεί-
ους του Ισμαήλ Κεμάλ. Οι φοιτητές και οι συνάδελφοί 
του θα τον θυμούνται πάντοτε με αισθήματα αγάπης 
και σεβασμού.

Έφυγε από τη ζωή ο συνάδελφος Δήμος Δημοσθένους σε ηλικία 61 ετών. Προσλήφθηκε στις 
Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Μηχανολόγος-Μηχανικός τον Απρίλιο 
του 1999. Εργάστηκε σε διάφορους Τομείς της Υπηρεσίας με τελευταίο τον Τομέα Ηλεκτρο-
μηχανολογικών Υπηρεσιών, υπεύθυνος του Γραφείου Συντήρησης των Εγκαταστάσεων. Η 
συνεισφορά του στο έργο των Τεχνικών Υπηρεσιών υπήρξε πλούσια και ουσιαστική. Βοή-
θησε σημαντικά στον καταρτισμό του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου της Πανεπιστημιούπο-
λης με τις πολύπλευρες γνώσεις και εμπειρίες του καθώς και στον σχεδιασμό του πρώτου 
έργου της Πανεπιστημιούπολης. Ήταν πάντοτε ένας πολύ χρήσιμος συνεργάτης, πρόθυμος 
και καλοπροαίρετος. Το χαμόγελο και η θέλησή του για ζωή ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά 
που θα παραμείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη κάθε συναδέλφου. Ο Δήμος εργάστηκε άοκνα 

για την ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης, επιδεικνύοντας επαγγελματισμό και προσφέροντας στην Υπηρεσία και 
το Πανεπιστήμιο όλες τις γνώσεις που διέθετε στον τομέα της Μηχανολογίας. Η απώλεια του Δήμου Δημοσθένους 
συγκλόνισε την Κοινότητα, η οποία εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του.

Παντελής Δαμιανού – 1953-2020
Mεσίστιες οι σημαίες

Ισμαήλ Κεμάλ – 1954-2020
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