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Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
φίλες και φίλοι του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Το 2020 ήταν μία χρο-
νιά πρόκληση για όλες και 
όλους. Άνθρωποι και ορ-
γανισμοί δοκίμασαν τις 
αντοχές τους, αναζήτησαν 
δημιουργικές λύσεις για την 
αντιμετώπιση της νόσου 
COVID-19 και των συνεπα-
κόλουθων συνεπειών της, 
ανακάλυψαν τρόπους προ-
σαρμογής στα νέα δεδομέ-
να. Εμπέδωσε καθένας και 

καθεμιά από εμάς το ευμετάβλητο της καθημερινότητας 
και την αστάθεια της συνήθειας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανταποκρίθηκε από την 
πρώτη στιγμή στην κρίση. Σε εγρήγορση ήδη από τις αρ-
χές του 2020, παρακολουθούσε με προσοχή τις εξελίξεις 
και προέβη σε ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί πρώτι-
στα η ασφάλεια και η υγεία της κοινότητας καθώς και η 
αδιάκοπη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου για την 
επίτευξη των σκοπών του. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη και όλες τις 
οντότητες της πανεπιστημιακής κοινότητας για την επιτυ-
χή προσαρμογή τους στις νέες συνθήκες. Επιτρέψτε μου 
όμως να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον Τομέα Ασφάλειας, 
Υγείας και Περιβάλλοντος και τον Υπεύθυνο Άκη Σωφρο-
νίου για την αδιάκοπη έγνοια του και εργασία για την τή-
ρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας, το προσωπικό 
των Υπηρεσιών Πληροφορικής Υποδομής και Πληρο-
φορικών Εφαρμογών που βρέθηκαν στην πρώτη γραμ-
μή της στήριξης της κοινότητας για την αξιοποίηση των 
ψηφιακών εργαλείων που είχαμε στη διάθεσή μας, την 
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για τη συν-
δρομή της στον καταρτισμό του ιδιαίτερου προγράμμα-
τος διδασκαλίας και την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης για τη 
νόσο που διαχειρίστηκε τα πολλαπλά ζητήματα λειτουρ-
γίας του οργανισμού στο πρώτο κύμα της πανδημίας.

Για την επιμονή, την υπομονή και τη συνεργασία που 
έδειξε ολόκληρη η κοινότητα θέλω να σας ευχαριστήσω 
θερμά. Δούλεψαν και δουλεύουν τα καλύτερα αντανα-
κλαστικά μας για την αποτελεσματική ανταπόκριση του 
πανεπιστημίου μας στις προκλήσεις. Παραμένουμε, παρά 
τις δυσκολίες, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, 
προσηλωμένες/οι στην αναπτυξιακή πορεία του οργανι-
σμού. Η συλλογικότητα και η σύμπνοια την ώρα της κρί-
σης είναι στοιχεία που αποδεικνύουν τη βαθιά μας αγάπη 
στο πανεπιστήμιό μας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Αυτές τις στιγμές η κοινωνία ανά την υφήλιο κατανο-
εί περισσότερο από ποτέ την ουσία και την αξία της επι-
στημονικής - ερευνητικής παρέμβασης για την πρόοδο 
και την προστασία της. Κράτη αφουγκράστηκαν τις συμ-
βουλές των επιστημόνων. Τα βλέμματα είναι στραμμένα 
στις εξελίξεις για την κυκλοφορία ασφαλών εμβολίων 

και φαρμάκων. Ελπίδα μας η εμπιστοσύνη στην έρευνα, 
την καινοτομία και την επιστημονική αλήθεια να επικρα-
τήσει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Η χρονιά που έρ-
χεται θα φέρει στην επιφάνεια με μεγαλύτερη ένταση τις 
πολλαπλές επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία, 
την οικονομία και την κοινωνική συνοχή κι άρα την ανά-
γκη για τάχιστη στήριξη των επηρεαζομένων μέσα από 
ουσιώδεις και πρακτικές προτάσεις. Οι ακαδημαϊκοί και 
οι ερευνητές/τριές μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, 
μας κάνουν περήφανους/ες με την προθυμία τους και τη 
συνδρομή τους τοπικά και διεθνώς.

Όλες και όλοι μαζί μπορούμε με αλληλεγγύη, κατανό-
ηση, αγάπη για τον συνάνθρωπο και υπομονή να κτίσου-
με -και εξαιτίας του σχολείου ζωής 2020- ένα μέλλον πε-
ρισσότερο υγιές σε όλες του τις πτυχές. Ως Πανεπιστήμιο, 
προχωράμε στο 2021, οχυρωμένες/οι με τα μαθήματα 
και τις εμπειρίες του προηγούμενου χρόνου. Ήδη από 
τον Νοέμβριο του 2020, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου 
Κύπρου αξιολόγησε την πορεία της πανδημίας και απο-
φάσισε την αξιοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
και για το Εαρινό Εξάμηνο 2020 – 2021  για την ασφάλεια 
και την υγεία της κοινότητας, με εξαίρεση μαθήματα ερ-
γαστηριακού και κλινικού τύπου που θα γίνουν με φυσι-
κή παρουσία τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και 
αποστασιοποίησης. Είναι μία απόφαση και συμπεριφορά 
ευθύνης, τόσο για τα μέλη μας, όσο και για την ευρύτερη 
κοινωνία σ’ αυτή τη συγκυρία.

Η υβριδική διδασκαλία και κινητικότητα, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός και η εικονική Πανεπιστημιούπολη 
δεν είναι πια μία διακήρυξη, είναι το παρόν και το μέλ-
λον. Βεβαίως, τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το 
συναίσθημα της αμεσότητας της επαφής, τη φοίτηση σε 
μία Πανεπιστημιούπολη ζωντανή, γεμάτη ενέργεια και 
δραστηριότητες κάθε λογής που ενεργοποιούν το μυαλό 
και αναπτύσσουν ερεθίσματα και δεξιότητες μίας ζωής. 
Οι συνθήκες που ζούμε ωστόσο είναι μοναδικές, και σε 
αυτές τις περιπτώσεις οι λύσεις και οι απαντήσεις που δί-
νουμε είναι επίσης μαθήματα για το μέλλον. 

Θα επιστρέψουμε σύντομα στην Πανεπιστημιούπολή 
μας, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε όλοι/ες μαζί με συν-
δυασμένες μεθόδους. Η αισιοδοξία μας για το μέλλον είναι 
δεδομένη και εδράζεται ακριβώς στη φύση του οργανι-
σμού. Το Πανεπιστήμιο είναι ο χώρος που αναπτύσσονται 
και δοκιμάζονται ιδέες, προτείνονται λύσεις, απαντώνται 
γρίφοι και προκύπτει η νέα γνώση που θα καθορίσει το 
μέλλον. Και οι άνθρωποί μας, φοιτήτριες/ές, απόφοιτοι/ες, 
ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, οι ερευνητές/τριές 
μας είναι οι κοινωνοί και οι συμμέτοχοι/ες σ’ αυτή την πόλη 
διαμορφώτρια του αύριο για τη χώρα μας και τον κόσμο.

Εύχομαι από καρδιάς καλές γιορτές και καλή χρονιά.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης
Πρόεδρος Συντακτικής Επιτροπής
Ενημερωτικού Δελτίου «Κοινότητας»

Σχολείο - πανεπιστήμιο ζωής 2020 
> Μήνυμα Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσου Χριστοφίδη

Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

ΤΕΛΕΤΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Ο Δήμος Λάρνακας, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και η Προοδευτική Κίνηση 
Λάρνακας, με τη στήριξη και του Ρα-
διοφωνικού  Ιδρύματος Κύπρου συ-
νεχίζουν για 22η χρονιά τη θεσμοθε-
τημένη διοργάνωση του Ζηνώνειου 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου. Η τελετή 
έναρξης, πραγματοποιήθηκε στις 13 
Οκτωβρίου 2020, ανοίγοντας ουσια-
στικά τον 22ο κύκλο διαλέξεων, με 
το άκρως επίκαιρο σε διεθνές, ευ-
ρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, ζήτημα 
του μεταναστευτικού. 

Η διάλεξη έφερε τον τίτλο: «Το 
μεταναστευτικό ως ανθρωπιστικό, 
οικονομικό και πολιτικό πρόβλη-
μα: Η κατάσταση στην Κυπριακή 
Δημοκρατία». Ο Αντιπρόεδρος του 
Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥ-
ΚΕΜ), κ. Ανδρέας Μορφίτης, ανα-
φέρθηκε στους κινδύνους και τις 
επιπτώσεις, τις αιτίες του ως προ-
βλήματος, όπως και τα μέτρα που 
μπορεί να ληφθούν. Η δημιουργία 
αστάθειας, ρήξης και αναταραχής 
της κοινωνικής συνοχής στις χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένε-

κα οικονομικών δυστοκιών σε μια 
περίοδο ύφεσης για τις περισσότε-
ρες χώρες μέλη της Ε.Ε., λόγω του 
ενδεχόμενου εισροής τρομοκρα-
τικών/κακοποιών στοιχείων, βρί-
σκονται ανάμεσα στους κινδύνους 
που οπωσδήποτε φέρουν επιπτώ-
σεις στις γεωπολιτικές, γεωστρατη-
γικές, δημογραφικές, θρησκευτικές 
και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες.

Όσον αφορά τις αιτίες, ο κ. Μορ-
φίτης αναφέρθηκε στους πολέμους 
και την αστάθεια στην περιοχή Συ-
ρίας–Ιράκ–Λιβύης κτλ, στην αδυ-
ναμία της Διεθνούς Κοινότητας 
να εμπεδώσει την ειρήνη και στην 
λανθασμένη, καλοπροαίρετη, επι-
εική και ανομοιόμορφη πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
προσφυγικό και την μετανάστευ-
ση. Ο κ. Μορφίτης κατέγραψε και 
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη, μεταξύ άλλων, την άσκη-
ση πιέσεων από την Ε.Ε. προς τον 
Ο.Η.Ε., τις μεγάλες δυνάμεις και τη 
διεθνή κοινότητα για τερματισμό 
των πολέμων και της αστάθειας 
στην περιοχή, την αναδιαμόρφωση 
μιας κοινής Ευρωπαϊκής Μετανα-
στευτικής Πολιτικής, που να γίνεται 
αποδεκτή από όλες τις χώρες – 
μέλη, όπου αντί η Frontex να φυλά-
ει τα σύνορα, να επιφορτιστεί με την 
απαλοιφή του δικτύου παράνομης 
μετανάστευσης, της σωματεμπορί-
ας και του δουλεμπορίου. Χαιρετι-
σμό στην τελετή έναρξης απηύθυνε 
ο Δήμαρχος Λάρνακας, κ. Ανδρέας 
Βύρας, ο οποίος ανέφερε ότι ο θε-
σμός του «Ζηνώνειου» προάγει μια 
κουλτούρα ανοικτού διαλόγου για 
σημαντικά θέματα που αφορούν τη 
σύγχρονη κυπριακή κοινωνία. Το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, πρόσθεσε 
ο κ. Βύρας, ως ο κατεξοχήν χώρος 
της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, 
αποτελεί μέρος της προσπάθειας 
για μια Κύπρο που να μπορεί να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε 

σύγχρονα κοινωνικά θέματα και 
νέες προκλήσεις.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, χαιρετισμό απηύθυνε ο 
Καθηγητής του Τμήματος Ψυχο-
λογίας και Ιδρυτικό Μέλος του Κέ-
ντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπι-
στήμης Τιμόθεος Παπαδόπουλος, 
ο οποίος ανέφερε ότι ο φετινός 
κύκλος διαλέξεων βρίσκει ολόκλη-
ρη την ανθρωπότητα να αγωνίζε-
ται μέσα σε συνθήκες πανδημίας, 
ενός αρκετά δύσκολου υγειονομι-
κού περιβάλλοντος, το οποίο έχει 
προκύψει μετά από τη διεθνή και 
τοπική διασπορά του νέου κορω-
νοϊού. Παρόλες τις υγειονομικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε 
και στην Κύπρο, πρόσθεσε, ο θε-
σμός του Ζηνώνειου Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου, εξακολουθεί μέσα 
από τον εκλαϊκευμένο επιστημονικό 
λόγο, να προσφέρει ευκαιρίες εγκυ-
κλοπαιδικής επιμόρφωσης, αλλά και 
γενικών ή ειδικότερων γνώσεων, 
στους ενδιαφερόμενους πολίτες που 
παρακολουθούν και συμμετέχουν.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο 
Πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνη-
σης Λάρνακας, κ. Πέτρος Κρασάς, 
ο Πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών Δρ Κώστας Κατσώνης 
και ο δημοσιογράφος Κώστας Μι-
χαηλίδης εκ μέρους του ΡΙΚ, ενώ 
τη συζήτηση που ακολούθησε συ-
ντόνισε ο δημοσιογράφος, Σάββας 
Ιακωβίδης. Παρόντες ήταν Βουλευ-
τές, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
κ. Κυριάκος Κούσιος, ο Εκπρόσω-
πος Τύπου και Διευθυντής του Γρα-
φείου του Υπουργού Εσωτερικών 
κ. Λοϊζος Μιχαήλ, Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι της Λάρνακας και φίλοι του 
θεσμού. Για τη μεγαλύτερη δυνατή 
παρακολούθηση από το ευρύτερο 
κοινό, μέχρι τη λήξη του κύκλου 
διαλέξεων, όλες οι διαλέξεις θα με-
ταδίδονται σε απ’ ευθείας σύνδεση 
από το ραδιόφωνο του ΡΙΚ.

Την πρώτη διάλεξη απασχόλησε το πολύκροτο ζήτημα
του μεταναστευτικού
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Ταμάσιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Με το Ταμάσιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο, το οποίο δι-
οργανώνουν από κοινού το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής, μεγαλώνει η 
οικογένεια των Ελεύθερων Πανεπιστημίων. Η τελετή 
έναρξης πραγματοποιήθηκε στο Συνοδικό της Ιεράς 
Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής, στην κοινότητα Επι-
σκοπειού, στις 20 Οκτωβρίου 2020. 

Η εναρκτήρια διάλεξη αφορούσε στο επίμαχο νομικό 
θέμα «Ο ανθρώπινος παράγοντας στην επιβολή ποινών», 
με εισηγητή τον Ανδρέα Καπαρδή, Ομότιμο Καθηγητή 
του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
με συντονιστή τον κ. Γιώργο Β. Γεωργίου, Επισκέπτη Κα-
θηγητή Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Δι-
ευθυντή της Ακαδημίας Πολιτισμού «Κυπροπαίδεια» της 
Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής. 

Ο Ομότιμος Καθηγητής Ανδρέας Καπαρδής χαρα-
κτήρισε το στάδιο επιβολής της ποινής ως το αέτωμα 
της όλης διαδικασίας απονομής της ποινικής δικαιοσύ-
νης. Αναφέρθηκε στο νομικό πλαίσιο για την επιβολή 
ποινών από τα Δικαστήρια στην Κύπρο, τη διακριτική 
εξουσία που αφήνει σε ένα Δικαστή αλλά και σε περιο-
ριστικούς παράγοντες, καθώς επίσης και στο φαινόμε-
νο της αδικαιολόγητης ασυνέπειας μεταξύ των ποινών 
που επιβάλλονται. Επικεντρωνόμενος στον ανθρώπινο 
παράγοντα και σε εξωνομικούς παράγοντες που τεκμη-
ριωμένα επηρεάζουν την επιβολή και την επιμέτρηση 
της ποινής σε χώρες του κοινοδικαίου, περιλαμβανο-
μένης και της Κύπρου, εισηγήθηκε διάφορους τρόπους 
μείωσης του φαινομένου αυτού. Καταλήγοντας ο κ. 
Καπαρδής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «είναι επιτακτι-
κή η ανάγκη να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού την 
ακεραιότητα των δικαστηρίων μας». 

Στον σύντομο χαιρετισμό του κατά την τελετή έναρ-
ξης, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορει-
νής, κ. Ησαΐας, ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και τον Πρύτανη για τη δημιουργία του Ταμάσιου 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι 
«δίνει τη δυνατότητα τα «φώτα» του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου να «λάμψουν» και στην ευρύτερη περιφέρεια της 
Μητροπόλεως, προσφέροντας επιμόρφωση, κατάρτιση, 
αφύπνιση, εγρήγορση, ενημέρωση στο καλοπροαίρετο 
ποίμνιο της περιφέρειάς μας αλλά και παγκύπρια». Ο 
Πανιερώτατος εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι εκλαϊκευ-
μένες διαλέξεις που θα ακολουθήσουν θα βοηθήσουν 
ώστε η εξιδεικευμένη γνώση να γίνει οικεία σε όλους. 

Σύντομο χαιρετισμό στην τελετή έναρξης απηύθυνε 
ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ο οποίος, 
αφού ευχαρίστησε τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Τα-
μασού και Ορεινής, κ. Ησαΐα, για τη συνεργασία, καθώς 
και τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες, ευχήθηκε 
καλή επιτυχία στις εργασίες του Ταμάσιου Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου. «Σήμερα ξεκινάμε ένα ταξίδι στη γνώ-

ση, τη μόρφωση, την αυτογνωσία μέσα από ένα σύγ-
χρονο θεσμό παιδείας και διά βίου μάθησης που έχει 
κύριο μέλημά του την ποιότητα και επίκεντρο τον πολί-
τη. Επιθυμία μας είναι το Ταμάσιο Ελεύθερο Πανεπιστή-
μιο να είναι ευέλικτο και οι θεματικές να διευρύνονται 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα της τοπικής κοινωνίας», 
τόνισε ο Πρύτανης. 

Η Τελετή Έναρξης του Ταμάσιου Ελεύθερου Πανε-
πιστημίου πραγματοποιήθηκε με τη φυσική παρουσία 
περιορισμένου αριθμού παρευρισκόμενων ένεκα της 
πανδημίας. Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν, μέλη της 
πανεπιστημιακής και ακαδημαϊκής κοινότητας, πατέρες 
της Ιεράς Μητρόπολης και δημότες της κοινότητας Επι-
σκοπειού. Η εναρκτήρια διάλεξη μεταδόθηκε ζωντανά 
σε παγκύπρια κλίμακα από το Πρώτο Πρόγραμμα Ρα-
διοφώνου του ΡΙΚ, ενώ οι ακροατές είχαν την ευκαιρία 
να υποβάλουν τα ερωτήματά τους και να καταθέσουν 
τις θέσεις τους, στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συζή-
τησης που ακολούθησε. 

Το Ταμάσιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο διοργανώνουν από κοινού
το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής 

Ιεροκήπειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Σαλαμίνιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Με αισιόδοξα μηνύματα ξεκίνησε και 
ο 17ος κύκλος διαλέξεων του Ιεροκή-
πειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην 
Πάφο. Εισηγήτρια της 1ης διάλεξης 
ήταν η Καθηγήτρια της Ερευνητικής 
Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, Μαρία Ιακώβου, η 
οποία παρουσίασε το θέμα «Μια άγνω-
στη ακρόπολη και ένας μυστήριος τύμ-
βος: Ανασκαφές Πανεπιστημίου Κύ-
πρου στην Παλαίπαφο, (2006-2019)». 
Η διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στις 
30 Οκτωβρίου 2020 ήταν αφιερωμένη 
στη μνήμη της Κωνσταντίνας Μιλτιά-
δους που έφυγε πρόωρα από την ζωή 
πριν από δύο περίπου χρόνια. 

Εκ μέρους των συνδιοργανωτών, 
χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθυντής 
του Ράδιο Πάφος, Φώτης Νικολαϊ-
δης, ο οποίος ανέφερε ότι θα συνε-
χίσουν να εξυπηρετούν τις επιμορ-
φωτικές ανάγκες και την περαιτέρω 
γνωσιολογική κατάρτιση, τόσο με την 
παρουσίαση θεμάτων επιστημονικού 

και γενικότερου ενδιαφέροντος, όσο 
και με θέματα που απασχολούν ει-
δικότερα την ευρύτερη περιοχή της 
Επαρχίας Πάφου. 

Παρά το γεγονός ότι ο φετινός 
κύκλος διαλέξεων, βρίσκει ολόκλη-
ρη την ανθρωπότητα να αγωνίζεται 
σε συνθήκες πανδημίας, εντούτοις 
το κοινό της Πάφου έδωσε το παρόν 

γεμίζοντας όλες τις προβλεπόμενες, 
με βάση το πρωτόκολλο, διαθέσιμες 
θέσεις στην αίθουσα του Πολυδύνα-
μου Κέντρου, προκειμένου να παρα-
κολουθήσει την τόσο ενδιαφέρουσα 
διάλεξη που αφορούσε τις ανασκαφές 
στην Παλαίπαφο. Όλες οι διαλέξεις 
του θεσμού μεταδίδονται απευθείας 
από το Ράδιο Πάφος.

Ο 10ος Κύκλος Διαλέξεων του Σαλαμίνιου Ελεύθερου 
Πανεπιστήμιου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι άρχισε 
την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020 με το άκρως επί-
καιρο θέμα: «H πανδημία του νέου Κορωνοϊού – Τι 
γνωρίζουμε και ποιες οι προοπτικές», με εισηγητή τον 
Καθηγητή Πέτρο Καραγιάννη στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η τελετή έλαβε χώρα στον 
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην 
παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητή Τάσου Χριστοφίδη, ο οποίος χαιρέτισε την 
εκδήλωση, κληρικών της Μητροπόλεως, των Βου-
λευτών Αμμοχώστου κ.κ. Γεωργίου Κάρουλλα και 

Ονούφριου Κουλά, εκπαιδευτικών και άλλων φίλων 
του θεσμού.

Σε γραπτή ανακοίνωση της Ιεράs Μητρόπολης Κων-
σταντίας και Αμμοχώστου αναφέρεται ότι «στόχος του 
Ελεύθερου Πανεπιστημίου είναι η ενημέρωση του ευρύ-
τερου κοινού μέσα από εκλαϊκευμένες διαλέξεις για επί-
καιρα, σύγχρονα και διαχρονικά θέματα. Μέσα από τον 
κοινωνικό και πολιτιστικό αυτό θεσμό, το Σαλαμίνιο Ελεύ-
θερο Πανεπιστήμιο Αμμοχώστου επιδιώκει να συμβάλει 
στην πολιτιστική και πνευματική αναβάθμιση της ελεύθε-
ρης επαρχίας Αμμοχώστου». Η διάλεξη μεταδόθηκε ζω-
ντανά από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως.
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Οι συσκευές αναπαραγωγής μιμητικών ήχων 
διογκώνουν την παγίδευση άγριων πτηνών στην Κύπρο 

Έρευνα υπό την επίβλεψη του Δρα Alexander Kirschel, κατέδειξε
ότι η αναπαραγωγή τραγουδιών αυξάνει πέραν των έντεκα φορών
τον συνολικό αριθμό των ειδών-στόχων

Εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά θανατώνονται 
κάθε χρόνο κατά τη μετανάστευση μέσω της περιο-
χής της Μεσογείου. Η Κύπρος αποτελεί ένα σημαντικό 
μεταναστευτικό σταθμό για εκατομμύρια πουλιά, που 
περιλαμβάνουν πάνω από 200 διαφορετικά είδη. Στην 
Κύπρο, η παράνομη παγίδευση πουλιών είναι ευρέως 
διαδεδομένη και 
εκτενής, γίνεται σε 
βιομηχανική κλίμα-
κα, οδηγώντας στη 
μαζική θανάτωση 
εκατοντάδων χιλιά-
δων μεταναστευ-
τικών πουλιών, 
αλλά οι αριθμοί 
των ειδών πουλιών 
που θανατώνονται 
παράνομα από την 
α π α γ ο ρ ε υ μ έ ν η 
χρήση συσκευών 
αναπαραγωγής μι-
μητικών ήχων είναι 
ελάχιστα γνωστοί.

Στο πλαίσιο της 
διατριβής του με-
ταπτυχιακού φοιτητή Γεώργιου Σάββα, που ξεκίνησε 
το 2016, με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή, 
Alexander Kirschel του Τμήματος Βιολογικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Κύπρου, διεξήχθη μελέτη με 
σκοπό την ποσοτικοποίηση της αποτελεσματικότητας 
των τραγουδιών διαφόρων πουλιών ειδών-στόχων στο 
να προσελκύσουν πουλιά στα δίκτυα που παράνομα 
χρησιμοποιούνται για την παγίδευση πουλιών. Η συ-
γκεκριμένη μελέτη έγινε σε 9 διαφορετικές τοποθεσίες 
στην Κύπρο, μεταξύ των μηνών Μαρτίου και Οκτω-
βρίου του 2016 και τον Σεπτέμβριο του 2019 (συνέ-
χεια της μελέτης από τον διδακτορικό φοιτητή Matteo 
Sebastianelli), με τη χρήση ηχογραφήσεων των ειδών 
Sylvia atricapilla (blackcap-αμπελοπούλι) και Sylvia 
melanocephala (Sardinian warbler- τρυποβάτης). Το 
αμπελοπούλι δεν αναπαράγεται στην Κύπρο, αλλά εμ-
φανίζεται σε μεγάλους αριθμούς κατά τη μετανάστευση 
τόσο το φθινόπωρο όσο και την άνοιξη. Ο τρυποβάτης 
βρίσκεται όλο τον χρόνο σε όλη τη Μεσόγειο, συμπε-
ριλαμβανομένης και της Κύπρου όπου είναι ένα κοινό 
είδος αυξανόμενο σε αριθμό. 

Για τα πειράματα αναπαραγωγής των τραγουδιών 
χρησιμοποιήθηκαν δύο δίκτυα, παρόμοια με αυτά, που 

παράνομα χρησιμοποιούνται για την παγίδευση που-
λιών, το ένα λειτουργούσε ως πείραμα (με τραγούδι) και 
το άλλο ως έλεγχος (χωρίς τραγούδι). Τα δίχτυα στήθη-
καν νόμιμα για σκοπούς της έρευνας, μετά από σχετική 
άδεια που δόθηκε από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παγι-
δεύτηκαν πολύ πε-
ρισσότερα πουλιά 
στα δίχτυα όπου 
είχαν κάποιο τρα-
γούδι σε σχέση με 
τα δίχτυα ελέγχου. 
Διαπιστώθηκε ότι 
η αναπαραγωγή 
των τραγουδιών 
αυξάνει πέραν των 
11 φορών τον συ-
νολικό αριθμό των 
ε ι δ ώ ν - σ τ ό χ ω ν 
(αμπελοπούλια και 
τρυποβατες) που 
έχουν παγιδευτεί 
στα δίχτυα, αλλά 
επίσης αυξάνει ση-
μαντικά το συνολι-

κό αριθμό άλλων ειδών παγιδευμένων πουλιών. Δη-
λαδή τα πειράματα αυτά κατέδειξαν ότι η αναπαραγωγή 
τραγουδιών έχει καθοριστική επίδραση και σε άλλα είδη 
πουλιών, αφού προσελκύει άγρια πτηνά που δεν ανή-
κουν στα είδη-στόχους. 

Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν λοιπόν ότι, σε 
αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση ότι οι συσκευές 
αναπαραγωγής μιμητικών ήχων είναι μια μέθοδος επι-
λεκτικής παγίδευσης, οδηγούν σε αυξημένες συλλή-
ψεις ειδών πουλιών που δεν αποτελούν στόχο, τα οποία 
μπορεί να αποτελούν είδη υψηλής ανάγκης για προστα-
σία και διατήρηση.

Η εν λόγω έρευνα με τίτλο “Tape lures swell 
bycatch on a Mediterranean island harbouring illegal 
bird trapping” δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο 
επιστημονικό περιοδικό “Biology Letters”. Από το Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου στη συγγραφή της μελέτης έλαβαν 
μέρος ο διδακτορικός φοιτητής Matteo Sebastianelli, ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής Γεώργιος Σάββα, η διδακτο-
ρική φοιτήτρια Μιχαέλλα Μωυσή και ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής Alexander Kirschel, επικεφαλής του Εργα-
στηρίου Συμπεριφορικής Οικολογίας και Εξέλιξης του 
Τμήματος Βιολογικών Επιστημών.

Ο Τομέας Ασφάλειας, Υγείας και 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, προσφέρει υπηρεσίες που 
αφορούν στην Υγεία και Ασφάλεια, 
Καθαριότητα και Υγιεινή, Εκτιμή-
σεις Κινδύνων, Επιθεωρήσεων και 
Διερεύνηση Ατυχημάτων, Φύλαξη 
και Περιβαλλοντικά θέματα. Με την 
έναρξη της πανδημίας που ενέσκη-
ψε σε ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά 
και στον τόπο μας, ο Υπεύθυνος του 
Τομέα, κ. ‘Ακης Σωφρονίου, με ιδι-
αίτερο ζήλο και  προσωπικό ενδια-
φέρον υπερέβαλε εαυτόν και ήρθη 
στο ύψος της δυσχερούς αυτής πε-
ρίστασης. Λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού, ζητήσαμε να μας ενημε-
ρώσει περαιτέρω ως προς τα υγειο-
νομικά μέτρα που λαμβάνει το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου αυτή την περίοδο.

Κύριε Σωφρονίου, ποιο γενικό 
σχεδίο και συναφή πλάνα καταρ-
τίστηκαν για προστασία της υγείας 
στην Κοινότητα;

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου από την 
πρώτη στιγμή έναρξης της πανδημίας 
Covid-19, έχει συστήσει Επιτροπή Δι-
αχείρισης Κρίσης με επικεφαλής τον 
Πρύτανη. Στην Επιτροπή συμμετέχουν 
ακαδημαϊκοί, ειδικοί επί του θέματος, 
γεγονός που προσδίδει σημαντικό 
πλεονέκτημα στη λήψη αποφάσεων. 
Ως προτεραιότητα αποφασίστηκε ο 
καταρτισμός Σχεδίου Δράσης, λαμβά-
νοντας υπόψη τα σχετικά Διατάγματα 
και Πρωτόκολλα του Υπουργείου 
Υγείας αλλά και η έγκαιρη και έγκυ-
ρη ενημέρωση της πανεπιστημιακής 
κοινότητας για τα Μέτρα και Οδηγίες 
σχετικά με την προστασία και αντιμε-
τώπιση της πανδημίας. Για επίτευξη 
του στόχου αυτού, έχει δημιουργηθεί 
ειδική ιστοσελίδα http://www.ucy.
ac.cy/hr/el/covid-19-enimerosi-kai-
sxedio-drasis όπου δίνονται όλες οι 
απαραίτητες πληροφορίες, απαντώ-
νται ερωτήσεις καθώς επίσης γίνεται 
σύνδεση με άλλους οργανισμούς/
οντότητες που πιθανό να είναι χρήσι-
μο για τα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας. 

Ποιo μέτρο θα σημειώνατε ως το 
πλέον προληπτικό και προδραστικό;

Σημαντικό μέτρο που έχει απο-

φασιστεί και τέθηκε σε εφαρμογή, 
αφορά δειγματοληψία στο Κέντρο 
Υγείας της πανεπιστημιούπολης και 
διενέργεια εξέτασης για τη νόσο 
Covid-19 από το Εργαστήριο Μορι-
ακής Ιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου με υπεύθυνο τον Καθηγητή 
Λεόντιο Κωστρίκη. Κύριος στόχος 
της δράσης αυτής είναι η παρακο-
λούθηση της εικόνας του Πανεπι-
στημίου Κύπρου όσον αφορά στον 
κορωνοϊό και η λήψη άμεσων μέ-
τρων σε περίπτωση θετικού κρού-
σματος, τόσο με ενημέρωση των 
επηρεαζόμενων, όσο και με ενημέ-
ρωση της επιδημιολογικής ομάδας 
για το κρούσμα. Ακολουθούν ψε-
κασμός/απολυμάνσεις των αιθου-
σών και ενημέρωση διδασκόντων/
ουσών και φοιτητών/φοιτητριών για 
εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

Περιγράψτε μας συνοπτικά πώς έχει 
αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας, μετά 
και τα μέτρα που λήφθηκαν για δια-
σφάλιση της δημόσιας υγείας.

Όσον αφορά τα μέτρα που λή-
φθηκαν μετά και την αρχική από-
φαση του Πανεπιστημίου Κύπρου 
για εφαρμογή του υβριδικού μοντέ-
λου εκπαίδευσης, δηλαδή μεγάλα 
ακροατήρια να χωρίζονται και οι 
μισοί φοιτητές να παρακολουθούν 
με φυσική παρουσία, οι υπόλοιποι 
εξ αποστάσεως και εναλλάξ, υιο-
θετήσαμε όλα τα μέτρα που απορ-
ρέουν από το πρωτόκολλο που έχει 
καταρτιστεί από το Υπουργείο Υγεί-

ας σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας. Συγκεκριμένα έχει μειω-
θεί ο αριθμός θέσεων ανά αίθουσα 
για τήρηση των απαιτούμενων απο-
στάσεων, αναρτήθηκαν οι κατάλλη-
λες σημάνσεις και έχουν τοποθετη-
θεί συσκευές αντισηψίας σε όλες τις 
αίθουσες διδασκαλίας.

Ποιες δράσεις αναλάβατε ειδικά 
αυτή την περίοδο για το Διοικητικό 
Προσωπικό ως προς την παρακο-
λούθηση των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων»; 

Στις 24 Νοεμβρίου το Πανεπι-
στήμιο αποφάσισε νέα δράση που 
αφορά στην μαζική διενέργεια 
antigen rapid test (μέθοδος τα-
χείας ανίχνευσης αντιγόνου) για 
πρόληψη και αντιμετώπιση της 
διασποράς του ιού Covid-19 στην 
πανεπιστημιακή κοινότητα με την 
1η φάση να καλύπτει όλο το προ-
σωπικό που στεγάζεται στο Κτήριο 
Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστά-
σιος Γ. Λεβέντης».

Ευτυχώς όλα τα αποτελέσματα 
ήταν αρνητικά, γεγονός που πιστο-
ποιεί ότι τα μέτρα που λήφθηκαν 
αλλά και η υπεύθυνη στάση του προ-
σωπικού με την τήρησή τους έχουν 
βοηθήσει στον περιορισμό της εξά-
πλωσης. Η ίδια δράση πραγματοποι-
ήθηκε και για το προσωπικό του Τμή-
ματος Βιολογίας, μετά τον εντοπισμό 
τριών κρουσμάτων Covid-19.

Δόξα Κωμοδρόμου

Υγειονομικά μέτρα και Διδασκαλία
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Σημαντική διάκριση και αναγνώ-
ριση της αριστείας του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, αποτελεί το 
γεγονός ότι βρίσκεται στα κο-
ρυφαία 501-600 πανεπιστήμια 
του κόσμου, σύμφωνα με την 
κατάταξη η οποία δημοσιεύτηκε 
στις 02 Σεπτεμβρίου 2020 από 
τους Times World University 
Rankings. Τονίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου συ-
νειδητά επιλέγει να αξιολογείται ολοκληρωτικά συμμε-
τέχοντας με όλες τις Σχολές και Τμήματα που διαθέτει, 
παρόλο που έχει την ευκαιρία να συμμετέχει μόνο με τα 
Τμήματα που ευνοούν άνοδο στις διεθνείς κατατάξεις. 
Στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχοντας στις 

διεθνείς αξιολογήσεις είναι η συ-
νεχής βελτίωσή του σε όλα τα 
επιστημονικά πεδία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκατα-
λέγεται ανάμεσα στα κορυφαία 
στις επτά από τις έντεκα θεματι-
κές κατηγορίες των TIMES για το 
2021. H θέση του Πανεπιστημίου 

Κύπρου σε κάθε επιστημονικό πεδίο παρουσιάζεται ως 
ακολούθως:

Education: 126-150, Psychology: 126-150, Arts 
& Humanites: 301-400, Engineering & technology: 
301-400, Business & Economics: 401-500, Computer 
Science: 401-500, Physical sciences: 501-600.

Μεγάλη επιτυχία ερευνήτριας στα προγράμματα 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (Starting Grants)

Χρηματοδότηση 1,25 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η δρ Άρτεμις Γεωργίου 
για τη μελέτη των επαφών της Κύπρου κατά την Ύστερη Εποχή του 
Χαλκού και Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, στην Ανατολική Μεσόγειο

Η καινοτόμος πρόταση της Δρος Αρτέμιδος Γεωργίου 
εξασφάλισε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χρη-
ματοδότηση ύψους 1,25 εκατ. ευρώ για τη μελέτη των 
επαφών της Κύπρου με τις πολιτείες της Ανατολικής Με-
σογείου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και Πρώιμη 
Εποχή του Σιδήρου (περ. 1600-750 π.Χ.) 

Η Δρ Άρτεμις Γεωργίου εξασφάλισε ερευνητική χο-
ρηγία European Research Council (ERC) Starting Grant, 
μια από τις πιο σημαντικές διακρίσεις στον τομέα των 
χορηγιών που προκηρύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 
έργο επιλέγηκε μέσα από την πλέον ανταγωνιστική δια-
δικασία επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για 
το πέμπτο ERC Starting Grant που εξασφαλίζει το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου και το πρώτο στο Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας και τη Φιλοσοφική Σχολή. 

Η πρόταση της Δρος Γεωργίου με το ακρώνυ-
μο «ComPAS» έλαβε ερευνητική χορηγία ύψους 1,25 
εκατ. ευρώ, με ορίζοντα υλοποίησης τα πέντε χρόνια. Ο 
τίτλος του προγράμματος είναι «Commercial Patterns 
Across the Sea: The interdisciplinary study of Maritime 
Transport Containers from Cyprus and the elucidation 
of Mediterranean connectivity during the Late Bronze 
Age-Early Iron Age». Μέσα από το πρόγραμμα αυτό θα 
εργοδοτηθούν οκτώ νέοι/ες ερευνητές/ριες και διδα-
κτορικοί/ες φοιτητές/ριες. 

Το έργο αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των θαλάσ-
σιων εμπορικών δικτύων και των επαφών που διατη-
ρούσαν οι λαοί της Ανατολικής Μεσογείου κατά τη 2η 
και 1η χιλιετία π.Χ. Συγκεκριμένα, η Δρ Γεωργίου και η 
ομάδα της θα μελετήσουν μεταγωγικούς αμφορείς που 
κατασκευάστηκαν στη Συρο-Παλαιστινιακή ακτή, την 
Αίγυπτο και το Αιγαίο και οι οποίοι είχαν εισαχθεί στην 
αρχαιότητα στην Κύπρο. Μέσα από μια σειρά διεπιστη-
μονικών αναλύσεων και την εφαρμογή σύγχρονων με-
θοδολογικών προσεγγίσεων για τη μελέτη των αρχαιο-
λογικών καταλοίπων, η προτεινόμενη έρευνα σκοπεύει 
να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα όπως ποια ήταν η 
προέλευση των μεταγωγικών αγγείων που αποτέθηκαν 
στα αρχαιολογικά στρώματα της Κύπρου, τι περιείχαν, 
πώς κατασκευάζονταν και ποιος ήταν ο ρόλος των επι-
γραφών που τα συνοδεύουν. 

Όπως τονίζει η δρ Γεωργίου «Με την υλοποίηση της 
προτεινόμενης διεπιστημονικής έρευνας, θα μάθουμε 
περισσότερα για τις εμπορικές επαφές των αρχαίων 
Κυπρίων με τους λαούς της Συρο-Παλαιστίνης, της Αι-
γύπτου και του Αιγαίου, αλλά και για τους μηχανισμούς 
ελέγχου της παραγωγής, της μεταφοράς και της κατα-
νάλωσης των μεταγωγικών αμφορέων και των προϊό-
ντων που περιείχαν. Απώτερος στόχος του ερευνητικού 

προγράμματος «ComPAS» είναι η αποσαφήνιση του πε-
ρίπλοκου χαρακτήρα του εμπορίου στη Μεσόγειο της 
2ης και 1ης χιλιετίας π.Χ. και η ανάδειξη του κεντρικού 
ρόλου που κατείχε η Κύπρος στα δίκτυα των επαφών 
με άλλες πολιτείες». 

Η ερευνητική χορηγία ERC Starting Grant παρέχει 
μακροχρόνια χρηματοδότηση στους επιφανέστερους 
επιστήμονες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για να ακο-
λουθήσουν φιλόδοξες, πρωτοποριακές και μη-συμβα-
τικές ερευνητικές κατευθύνσεις. Κύριος στόχος των 
χορηγιών αυτών είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρί-
ξει την επιστημονική αριστεία των καλύτερων και πιο 
δημιουργικών ερευνητών της Ευρώπης, με ερευνητική 
εμπειρία δυο έως επτά χρόνια μετά την απόκτηση του 
διδακτορικού τους τίτλου, με στόχο την περαιτέρω ανά-
πτυξη της έρευνάς τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
κατέχει την πρωτιά στην Κύπρο στην εξασφάλιση προ-
γραμμάτων ERC. Με την υλοποίηση του καινοτόμου 
προγράμματος «ComPAS» από τη Δρα Γεωργίου και 
την επιστημονική της ομάδα, η Κύπρος θα συνεχίσει να 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα διεπιστη-
μονικής μελέτης και ανάδειξης αρχαιολογικών κατα-
λοίπων των πολιτισμών της Aνατολικής Μεσογείου σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα διερευνηθούν 
οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεσαιωνικών τεχνών και τελετουργιών

Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελλη-
νικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου εξασφάλισε ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση για την υλοποίη-
ση του προγράμματος με τον τίτλο 
«Δίκτυο για Μεσαιωνικές Τέχνες και 
Τελετουργίες» (και με το ακρωνύμιο 
“NetMAR” - Network for Medieval 
Arts and Rituals). Στο πλαίσιο του 
νέου αυτού προγράμματος, ομά-
δα ερευνητριών και ερευνητών 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με 
συντονίστρια την Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Βυζαντινών Σπουδών 
Σταυρούλα Κωνσταντίνου θα συ-
νεργαστεί στενά με δύο Ευρωπαϊκά 
Κέντρα Αριστείας διεθνούς φήμης: 
το Κέντρο για τη Μεσαιωνική Λογο-
τεχνία του Πανεπιστημίου της Νοτί-
ου Δανίας και το Κέντρο για Μεσαι-
ωνικές Σπουδές του Πανεπιστημίου 
Bamberg στη Γερμανία.

Το πρόγραμμα NetMAR έχει 
εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 
€900.000 και θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμ-
ματος «Spreading Excellence and 
Widening Participation», της Δρα-
στηριότητας «Twinning» του ευρύ-

τερου Προγράμματος «Ορίζοντας 
2020». Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
έργο NetMAR έχει επιλεγεί ανάμε-
σα σε 485 προτάσεις, από τις οποίες 
θα χρηματοδοτηθούν μόνο οι 30, με 
το ποσοστό επιτυχίας στη συγκεκρι-
μένη πρόσκληση να εκτιμάται γύρω 
στο 6% που είναι χαμηλότερο και 
από το ποσοστό επιτυχίας στις αιτή-
σεις χρηματοδότησης του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).

Οι ερευνήτριες και ερευνητές 
που θα συμμετάσχουν στο πρό-
γραμμα NetMAR θα εξετάσουν τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ μεσαι-
ωνικών τεχνών (εικαστικών, του 
λόγου και της αναπαράστασης) και 
τελετουργιών. Όπως δήλωσε η 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζα-
ντινών Σπουδών Σταυρούλα Κων-
σταντίνου, δεδομένης και της μεγά-
λης σημασίας της Κύπρου τόσο στον 
βυζαντινό, όσο και τον δυτικό με-
σαιωνικό κόσμο, η έρευνα που θα 
διεξαχθεί θα λαμβάνει υπόψη και τις 
δυτικές μεσαιωνικές τέχνες και τε-
λετουργίες, κυρίως όταν αυτές συ-
νυπήρχαν και αλληλεπιδρούσαν με 
τις αντίστοιχες βυζαντινές. «Η υλο-

ποίηση του Προγράμματος θα συμ-
βάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση και 
την περαιτέρω προβολή των ήδη 
διεθνούς κύρους Βυζαντινών και 
Δυτικών Μεσαιωνικών Σπουδών 
που διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Ταυτόχρονα, θα διαδραμα-
τίσει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση 
και διάδοση της πλούσιας κυπρι-
ακής μεσαιωνικής κληρονομιάς, 
τόσο υλικής, όσο και άυλης», σημεί-
ωσε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 
Σταυρούλα Κωνσταντίνου.

Επίσης, ερευνήτριες και ερευ-
νητές του Προγράμματος θα συμμε-
τέχουν ενεργά στα κυπριακά πολιτι-
στικά δρώμενα και θα προσφέρουν 
εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά 
προγράμματα σε φοιτήτριες και φοι-
τητές, ερευνήτριες και ερευνητές, 
επαγγελματίες της εκπαίδευσης, 
του πολιτισμού και του τουρισμού, 
καθώς και στο ευρύτερο κοινό.

Χρηματοδότηση €900.000 για τo ερευνητικό πρόγραμμα “NetMAR” στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης “TWINNING” του Προγράμματος «Ορίζοντας 
2020», άλλη μια επιτυχία του ΒΝΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα 1.000 κορυφαία του κόσμου

Times Higher Education World University Rankings 2021
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Νέα ευρήματα για τη ρύθμιση των επιπέδων
της χοληστερόλης στα ανθρώπινα κύτταρα

Ανακάλυψη ερευνητών σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια
της Χαϊδελβέργης και του Μονάχου και το Ινστιτούτο Νευρολογίας
και Γενετικής Κύπρου

Μια νέα μελέτη της ερευνητικής ομάδας της Καθηγή-
τριας Νιόβης Σανταμά του Τμήματος Βιολογικών Επι-
στημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με πρωτεργάτρια τη 
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Δρα Άντρη Χριστοδούλου 
και σε συνεργασία με επιστήμονες των Πανεπιστημίων 
Χαϊδελβέργης και Μονάχου και του Ινστιτούτου Νευρο-
λογίας και Γενετικής Κύπρου, παρουσιάζει ενδιαφέροντα 
νέα ευρήματα για τη ρύθμιση των επιπέδων της χοληστε-
ρόλης στα ανθρώπινα κύτταρα. Το ερευνητικό άρθρο δη-
μοσιεύεται στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal 
of Cell Science με τίτλο “TMEM147 interacts with lamin B 
receptor, regulates its localization and levels, and affects 
cholesterol homeostasis” . 

Στα χερσαία σπονδυλόζωα, η χοληστερόλη είναι το 
κύριο στεροειδές λιπίδιο με εξαιρετικά σημαντικές βι-
ολογικές λειτουργίες, τόσο ως συστατικό των κυττα-
ρικών μεμβρανών και ρυθμιστής της ρευστότητας και 
ακαμψίας τους, όσο και ως πρόδρομο για τη σύνθεση 
των στεροειδών ορμονών, των χολικών αλάτων και της 
βιταμίνης D. Η χοληστερόλη προσλαμβάνεται από την 
τροφή και επίσης συντίθεται από τα ίδια τα κύτταρα. Τα 
διαθέσιμα επίπεδά της προκύπτουν από το ισοζύγιο των 
διακριτών διαδικασιών πρόσληψης, σύνθεσης, μετα-
τροπής της σε αποταμιευτικές μορφές (εστέρες χολη-
στερόλης) και εξαγωγής της από τα κύτταρα. Συνεπώς, 
η ομοιόσταση της χοληστερόλης στον ανθρώπινο οργα-
νισμό βασίζεται στη ρύθμιση και ισορροπία των πολύ-
πλοκων αυτών κυτταρικών διαδικασιών. Μεταλλάξεις 
σε γονίδια που επηρεάζουν τις διαδικασίες αυτές προ-
καλούν σοβαρές και διαδεδομένες ανθρώπινες ασθέ-
νειες ελαττωματικού μεταβολισμού της χοληστερόλης. 
Η κατανόηση, επομένως, των μοριακών μηχανισμών 
ρύθμισης της ομοιόστασης της χοληστερόλης παραμέ-
νει προτεραιότητα της έρευνας για τη δημόσια υγεία.

Στη μελέτη των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου διαλευκάνθηκαν νέες πτυχές αυτών των μοριακών 
μηχανισμών ρύθμισης. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι 
η πρωτεΐνη ΤΜΕΜ147, που εδράζεται στο ενδοπλασμα-

τικό δίκτυο και πυρηνικό φάκελο στα κύτταρα, δρα ως 
επιτελικός ρυθμιστής της ομοιόστασης της χοληστερό-
λης. Ειδικότερα, η ΤΜΕΜ147 καθορίζει με εξειδίκευση, 
συντονισμένο πρότυπο και σε συνάρτηση με τις μεταβο-
λικές συνθήκες, τα επίπεδα δύο κρίσιμων ενζύμων των 
τελικών σταδίων της βιοσύνθεσης της χοληστερόλης στα 
κύτταρα, των πρωτεϊνών LBR και DHCR7. 

Περαιτέρω, η στοχευμένη πειραματική χειραγώγηση 
(μείωση) της ΤΜΕΜ147 στα ανθρώπινα κύτταρα συνο-
δεύεται, μεταξύ άλλων, από αλλαγές στη μορφολογία των 
κυτταρικών πυρήνων και της διαμόρφωσης της χρωμα-
τίνης, μείωση της βιωσιμότητας των κυττάρων, αλλαγή 
των επιπέδων της ελεύθερης κυτταρικής χοληστερόλης, 
σημαντική μείωση των συνολικών επιπέδων και του φά-
σματος των αποταμιευτικών εστέρων της χοληστερόλης, 
και υπερδιπλασιασμό της πρόσληψης της χοληστερόλης 
από τα κύτταρα. Οι αλλαγές αυτές υποδεικνύουν ότι η 
κινητοποίηση/καταβολισμός των διαθέσιμων εστέρων 
καθώς και η αυξημένη πρόσληψη χοληστερόλης από το 
εξωκυτταρικό περιβάλλον είναι μηχανισμοί που επάγο-
νται από τα κύτταρα για την αντιμετώπιση της μειωμένης 
σύνθεσης της ενδογενούς χοληστερόλης λόγω της δρα-
στικής μείωσης των τελικών βιοσυνθετικών της ενζύμων 
LBR και DHCR7. Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι πειρα-
ματική προσθήκη εξωγενούς χοληστερόλης επαναφέρει 
τη μειωμένη βιωσιμότητα των κυττάρων που παρουσι-
άζεται κατά τη μειορρύθμιση της πρωτεΐνης ΤΜΕΜ147.

Συνολικά, τα ευρήματα τεκμηριώνουν ότι η πρωτε-
ΐνη TMEM147 λειτουργεί ως επιτελικός ρυθμιστής της 
ομοιόστασης της χοληστερόλης στα ανθρώπινα κύττα-
ρα, επιδρώντας στα ένζυμα σύνθεσής της καθώς και 
στη διαδικασία πρόσληψής της. Έτσι, προσθέτουν νέα 
χρήσιμη γνώση, φωτίζοντας νέες άγνωστες πτυχές της 
κυτταρικής ομοιόστασης της χοληστερόλης και διευρύ-
νοντας έτσι την κατανόηση ενός διαχρονικά σημαντικού 
θέματος με προεκτάσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Tο ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Παρακολούθηση του κλίματος στον Αρκτικό Ωκεανό
από το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου

Μετά από ερευνητική συμφωνία με το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής 
Έρευνας της Γαλλίας (CNRS) και το Γαλλικό Εργαστήριο 
Ωκεανογραφίας και Mελέτης του Κλίματος, (LOCEAN)

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέ-
χει σε ένα διεθνές πρόγραμμα για 
την παρακολούθηση του κλίματος 
στον Αρκτικό Ωκεανό. Για τον σκο-
πό αυτό έχει υπογράψει ερευνητι-
κή συμφωνία με το Εθνικό Κέντρο 
Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας 
(Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) και το Γαλλι-
κό Εργαστήριο Ωκεανογραφίας και 
Mελέτης του Κλίματος, LOCEAN 
(Laboratoire d’Océanographie et du 
Climat - LOCEAN) του Πανεπιστη-
μίου της Σορβόννης. Για τη συγκε-
κριμένη ωκεανογραφική αποστο-
λή χρησιμοποιούνται ερευνητικά 
σκάφη, πλατφόρμες, και αυτόνομα 
υποβρύχια (gliders). Σε συνεργασία 
και με άλλες ερευνητικές ομάδες 
μέσω του ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος Integrated Arctic Observation 
System (INTAROS), που χρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
οι ερευνητές του Ωκεανογραφικού 
Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου 
οργάνωσαν την πόντιση και τη λει-
τουργία ενός αυτόνομου υποβρυχί-
ου του Πανεπιστημίου Κύπρου στα 
δυτικά του Αρχιπελάγου Σβάλμπαρντ 
(78o N, 10o E), στον Αρκτικό Ωκε-
ανό. Στόχος είναι να ποσοτικοποιη-
θούν οι διαδρομές και οι μεταφορές 
νερού από τον Ατλαντικό Ωκεανό 
στον Αρκτικό Ωκεανό, ένα σημαντικό 
στοιχείο για τη μελέτη της γενικής 
κυκλοφορίας του παγκόσμιου ωκε-
ανού και του ευρωπαϊκού κλίματος.

Στις 25 Ιουλίου του 2020, το αυ-
τόνομο υποβρύχιο (glider) «Φειδιπ-
πίδης» έκανε την πρώτη του κατάδυ-
ση στα Αρκτικά νερά, με τη βοήθεια 
του πληρώματος του πολωνικού 
σκάφους Oceania. Λαμβάνοντας εξ 
αποστάσεως οδηγίες από τον ειδικό 
επιστήμονα του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, Δρ Daniel Hayes, το εν λόγω 
αυτόνομο υποβρύχιο ακολούθησε 
συγκεκριμένη διαδρομή και συνέλε-

ξε δεδομένα σχετικά με τα ρεύματα, 
τη θερμοκρασία, την αλατότητα, το 
διαλυμένο οξυγόνο, το φυτοπλα-
γκτόν και τα ιζήματα. Τα αυτόνομα 
υποβρύχια καταγράφουν δεδομένα 
σε βάθος έως 1.000 μέτρα και τα 
αποστέλλουν κατά τακτά διαστήματα 
μέσω δορυφόρου για ανάλυση. Μέ-
χρι στιγμής, το αυτόνομο υποβρύχιο 
«Φειδιππίδης» έχει συλλέξει πάνω 
από 700 προφίλ και έχει διανύσει 
πάνω από 1.400 χιλιόμετρα. Η ανά-
κτηση του glider είναι προγραμμα-
τισμένη στο τέλος Σεπτεμβρίου του 
2020 σε ένα από τα πολλά φιόρδ του 
Αρχιπελάγους Σβάλμπαρντ. 

Tο Εθνικό Κέντρο Επιστημονι-
κής Έρευνας της Γαλλίας (CNRS) 
και το Γαλλικό Εργαστήριο Ωκεανο-
γραφίας και Μελέτης του Κλίματος 
(LOCEAN), έχουν πραγματοποιήσει 
αρκετές αποστολές με glider στο 
δυτικό Spitsbergen Current (Fram 
Strait), από το 2017. Οι αποστολές 
παρέχουν στιγμιότυπα υψηλής ανά-
λυσης της ροής του νερού του Ατ-
λαντικού Ωκεανού, που εισέρχεται 
στον Αρκτικό Ωκεανό προκειμένου 
να εκτιμηθεί καλύτερα η επίδραση 
των στροβίλων και της επανακυ-

κλοφορίας των ρευμάτων θερμό-
τητας και αλατιού μέσα και έξω από 
την Αρκτική. 

Η γνώση για τις φυσικές και βι-
ολογικές διεργασίες στον Αρκτικό 
Ωκεανό είναι περιορισμένη λόγω των 
δύσκολων συνθηκών που επικρα-
τούν στην περιοχή, του κόστους των 
αποστολών και του εξοπλισμού, της 
επικινδυνότητας και του πάγου που 
καλύπτει την περιοχή και περιορίζει 
δραστικά τις επιτόπιες παρατηρήσεις. 
Υπάρχει έλλειψη επιτόπιων διεπιστη-
μονικών δεδομένων για τον Αρκτι-
κό Ωκεανό, με αποτέλεσμα αρκετά 
στοιχεία του οικοσυστήματος να μην 
παρακολουθούνται συστηματικά. Οι 
αυτόνομες πλατφόρμες που υπάρ-
χουν για συγκεκριμένη χρήση (π.χ. 
πλωτήρες, παρατηρητήρια με βάση 
τον πάγο και gliders) επιτρέπουν τη 
συλλογή δεδομένων ολόχρονα και 
για παρατεταμένες περιόδους σε 
περιοχές του Αρκτικού Ωκεανού με 
πτωχό ιστορικό μετρήσεων. Μεταξύ 
αυτών, μόνο τα gliders μπορούν να 
κινηθούν κατά μήκος των προκαθο-
ρισμένων γραμμών δειγματοληψίας 
και να καταγράψουν χωρικά χαρα-
κτηριστικά μοτίβα.

Το glider «Φειδιππίδης» στο κατάστρωμα του πολωνικού σκάφους Oceania λίγο πριν 
από την πόντισή του στο Αρχιπέλαγος Svalbard, στις 25 Ιουλίου 2020.
Φωτ.: Waldemar Walczowski, The Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences.
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Οι Κοσμήτορες μιλούν στην «Κοινότητα» για το έργο 
τους υπό τη σκιά της 2ης φάσης της πανδημίας 
Σχεδόν ένα μήνα μετά την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής περιόδου και συγκεκριμένα από τις 19 Οκτωβρίου 2020, 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου προχώρησε εξολοκλήρου στη διαδικτυακή διδασκαλία. Η παραδοχή από την επιστημονική 
ομάδα στο Υπουργείο Υγείας, ότι απώλεσε το πλεονέκτημα του άμεσου εντοπισμού μέσω ιχνηλάτησης, ταυτόχρονα 
στέρησε από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα την προληπτική ευκολία διαχείρισης που διέθετε. Η «Κοινότητα» 
επιδίωξε να συναντηθεί με τους Κοσμήτορες των οκτώ Σχολών του Πανεπιστημίου Κύπρου, εξασφαλίζοντας μια 
συνοπτική και αντικειμενική εικόνα, τόσο του έργου που επιτελούν ξεχωριστά, όσο και του τρόπου με τον οποίο 
κινείται στην εναλλακτική διδασκαλία μαθημάτων του τρέχοντος χειμερινού εξαμήνου, ενόσω μάλιστα κατ’ αντίθεση 
οι πλείστες ενδιάμεσες και τελικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά με φυσική παρουσία.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κοσμήτορας, Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης 
Μπαλασόπουλος

Ποιο το όραμα της Σχολής 
σας κάτω από τα τρία δια-
φορετικά Τμήματα (Αγγλι-
κών Σπουδών, Γαλλικών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 
Τουρκικών και Μεσανατολι-
κών Σπουδών και το Κέντρο 
Γλωσσών) και πόσο εύκολο 
είναι αυτό το όραμα να εξα-

κολουθήσει με τα σημερινά δεδομένα;
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών είναι θεμελι-

ακά προσανατολισμένη στην ιστορική, κοινωνική και 
θεωρητική κατανόηση της ανθρώπινης γλώσσας και 
του ανθρώπινου πολιτισμού και έχει κατά συνέπεια μια 
ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα που άπτονται αφενός 
του ερωτήματος της αξίας της ανθρώπινης ζωής και 
των παραγόντων που διαμορφώνουν το ερώτημα αυτό 
στη σημερινή κοινωνία και αφετέρου των τρόπων με 
τους οποίους οι κοινωνίες διαχειρίζονται τις συλλογικές 
αγωνίες και τις τραυματικές κρίσεις τους. 

Με δεδομένο το γεγονός ότι η ζωντανή διάδραση με 
τους φοιτητές είναι ουσιώδους σημασίας για την ανά-
πτυξη του κριτικού διαλόγου και κατ’ επέκταση και της 
κριτικής σκέψης και του αναστοχασμού, προβληματι-
στήκαμε και συζητήσαμε διεξοδικά για το δίλημμα που 
ανέκυψε: την επιλογή, δηλαδή, ανάμεσα στην προστα-
σία της υγείας φοιτητών/φοιτητριών και διδασκόντων/
ουσών, από τη μία πλευρά, και την ανάγκη για διατήρη-
ση της φυσικής επαφής από την άλλη. Θεωρούμε σημα-
ντικό να υπάρχει έγκαιρη και σαφής λήψη αποφάσεων 
από το Πανεπιστήμιο, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη 
το πολύπλοκο σύνολο συχνά μεταβαλλόμενων παραγό-
ντων, και αφετέρου να δαπανηθεί χρόνος –και πιθανά, 
αρκετά κονδύλια– ώστε να αποκτήσουμε τις υποδομές 
εκείνες που θα επιτρέψουν τη βιωσιμότητα της φυσικής 
επαφής χωρίς να θέτουν την πανεπιστημιακή κοινότητα 
σε κίνδυνο. Χρειάζονται, για παράδειγμα, περισσότεροι 
χώροι διδασκαλίας, περισσότερο προσωπικό που να 
αναλαμβάνει την απολύμανση χώρων. Εξίσου αναγκαία 
όμως είναι και μια συλλογική κουλτούρα αμοιβαίας 
προστασίας και προσαρμοστικότητας στα δύσκολα δε-
δομένα μιας νέας εποχής.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Αναπληρωτής Κοσμήτορας, Καθηγητής Γιώργος 
Χατζηγεωργίου

Εν μέσω κορωνοϊού, κάτω 
από ιδιάζουσες υγειονο-
μικές συνθήκες που προ-
ϋποθέτουν ρίσκα για την 
πανεπιστημιακή κοινότητα, 
όπως και την κυπριακή 
κοινωνία ευρύτερα, ποιες 
προκλήσεις καλείται να 
αντιμετωπίσει η Ιατρική 

Σχολή, όταν μάλιστα βρίσκεται ακόμη στις απαρχές 
της λειτουργίας της; 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου εί-
ναι η πρώτη Ιατρική Σχολή της Κύπρου και η μόνη 
ελληνόφωνη Ιατρική Σχολή, η οποία έχει πιστοποι-
ηθεί (2019) με βάση το πρότυπο πιστοποίησης του 
World Federation of Medical Education. Κληθήκαμε 
να αντιμετωπίσουμε σημαντικές προκλήσεις προς 
δύο κατευθύνσεις: (α) να διατηρήσουμε το εκπαιδευ-
τικό έργο σε ψηλό επίπεδο, για το οποίο προσφάτως 
πιστοποιηθήκαμε και (β) να συνδράμουμε με το ακα-
δημαϊκό μας προσωπικό την Πολιτεία στην αντιμετώ-
πιση της πανδημίας. 

Η Ιατρική Σχολή κατόρθωσε με τη συμβολή όλου 
του εκπαιδευτικού και διοικητικού της προσωπικού 
καθώς και των φοιτητών να προσαρμοστεί γρήγο-
ρα στο νέο διδακτικό περιβάλλον και να συνεχίσει να 
προσφέρει εκπαιδευτικό έργο υψηλού επιπέδου. Η 
συμβολή της τεχνογνωσίας και της εμπειρογνωμοσύ-
νης του ακαδημαϊκού προσωπικού, σε συνεργασία με 
άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, ήταν ση-
μαντική, πολύπλευρη και καθοριστική τόσο κατά την 
τη πρώτη φάση της πανδημίας όσο και τώρα που βρι-
σκόμαστε εν μέσω κορύφωσης της δεύτερης φάσης. 
Ιδιαίτερη μνεία θέλουμε να κάνουμε στην εθελοντική 
συμβολή των φοιτητών μας στην υπηρεσία ιχνηλά-
τησης του Υπουργείου Υγείας. Ακαδημαϊκά μέλη της 
Ιατρικής Σχολής συμμετέχουν ενεργά και αρκετές φο-
ρές με πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην αντιμετώπιση 
των ασθενών με Covid-19 όσο και στα κέντρα λήψεως 
αποφάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας όπως 
είναι π.χ. η Ομάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του 
Υπουργείου Υγείας. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κοσμήτορας, Καθηγητής Επαμεινώνδας Λεοντίδης

Πόσο σημαντικές για την 
κυπριακή κοινωνία είναι οι 
σπουδές στη δική σας Σχολή, 
βάσει και του γεωγραφικού 
χώρου και ψηφιακού μετα-
σχηματισμού του νησιού μας 
και πώς συνδράμουν ή συμ-
βαδίζουν με την εξέλιξη του 
σύγχρονου κόσμου;

Στη ΣΘΕΕ υπάρχει το Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο 
παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και στην έρευνα, 
στην Επιστήμη και την Τεχνολογία της Πληροφορικής, 
που συνδέονται άμεσα με τις προσπάθειες περαιτέρω 
ψηφιοποίησης στην Κύπρο. Τα υπόλοιπα Τμήματα της 
Σχολής έχουν έναν διαφορετικό προσανατολισμό, καθώς 
αφορούν τις βασικές επιστήμες, που υποστηρίζουν όλες 
τις εφαρμοσμένες επιστήμες:

• Οι Βιολογικές Επιστήμες είναι συνεχώς στο προσκή-
νιο λόγω και της μάχης που διεξάγει η ανθρωπότητα με 
την πανδημία του κορωνοϊού. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι τομείς όπως η Γενετική και η Μοριακή Βιολογία αποτε-
λούν τη βάση στήριξης των Επιστημών Υγείας και το εφαλ-
τήριο για μεγάλες ιατρικές εξελίξεις στο εγγύς μέλλον. 

• Η Επιστήμη της Πληροφορικής είναι σήμερα βασι-
κός πυλώνας ανάπτυξης υποστηρίζοντας όλες τις πλευ-
ρές της οικονομίας, της διοίκησης και της εκπαίδευσης. 
Οι απόφοιτοι του τμήματός μας γίνονται ανάρπαστοι σε 
όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

• Τα Μαθηματικά και η Στατιστική είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά για τον τομέα των Οικονομικών Επιστημών. 
Δεν είναι τυχαίο που ένα μεγάλο μέρος των αποφοίτων 
του τμήματος της Σχολής μας εργοδοτούνται σε τρά-
πεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς και όπου αλλού 
απαιτείται βαθύτερη μαθηματική ανάλυση.

• Η Φυσική στηρίζει τις βιομηχανίες υψηλής τεχνο-
λογίας, που δειλά-δειλά εμφανίζονται και στην Κύπρο. 
Θα είναι μεγάλης σημασίας για το μέλλον της Κύπρου, 
εφόσον η Πολιτεία διευρύνει την οικονομία και αποφα-
σίσει να ευθυγραμμιστεί με τον τρόπο σκέψης μεγαλύ-
τερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Η Χημεία είναι απολύτως απαραίτητη για έλεγχο 
ποιότητας τροφίμων, νερών και προϊόντων παντός 
τύπου. Χωρίς τις χημικές αναλύσεις υποσκάπτεται η 
ασφάλεια και η υγεία της κοινωνίας. Αλλά μια μεγα-
λύτερη μελλοντική ανάπτυξη της βιομηχανίας υψηλής 
τεχνολογίας θα αντλήσει υποχρεωτικά τεχνογνωσία 
και αποφοίτους από το τμήμα Χημείας.

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο Ωκεανογραφι-
κό Κέντρο, το οποίο έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία με την 
έναρξη των γεωτρήσεων για φυσικό αέριο και πετρέλαιο 
στην Κυπριακή ΑΟΖ. Συμμετέχει στις κλιματολογικές έρευ-
νες για το λιώσιμο των πάγων στον αρκτικό κύκλο με μη 
επανδρωμένο σκάφος που τηλεκατευθύνεται μέσω δορυ-
φόρου, ενδεικτικό των δυνατοτήτων του κέντρου, αλλά και 
των τεράστιων δυνατοτήτων που παρέχει η Πληροφορική 
σήμερα σε όλα τα πεδία των Φυσικών Επιστημών.

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Κοσμήτορας, Καθηγήτρια Ελένη Φτιάκα

Κύρια Φτιάκα, αναλάβατε 
πρόσφατα την Κοσμητεία 
της Σχολής, ποιες δυσκο-
λίες αντιμετωπίσατε στον 
τρόπο διδασκαλίας και ποιο 
είναι το όραμά σας σε συ-
νάρτηση με τον κύριο στόχο 
της συμβολής στην αναβάθ-
μιση της Κυπριακής κοινω-

νίας σε πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο;
Οι κοινωνικές επιστήμες, έχουν καθήκον να μελετή-

σουν τις κοινωνικές μας δομές, εκπαίδευση, υγεία, δι-
καιοσύνη, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα. Στόχος μας 
είναι να παραδώσουμε στην κυπριακή κοινωνία σκε-
πτόμενα νεαρά άτομα που γνωρίζουν καλά την επιστή-
μη τους, μπορούν να χειριστούν δύσκολες καταστάσεις 
και αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία το μέλλον. 

Οι πρωτοφανείς συνθήκες που βιώνουμε, έχουν 
ανατρέψει οριστικά την καθημερινότητά μας. Καλού-
μαστε τώρα να αναπροσαρμόσουμε τη διδασκαλία και 
την έρευνα, να στηρίξουμε τους συναδέλφους και τους 
φοιτητές και φοιτήτριές μας μέσα σε δύσκολες συνθή-
κες, να αναζητήσουμε νέους τρόπους μάθησης και αξι-
ολόγησης χωρίς να χάσουμε την ποιότητα της δουλειάς 
στην οποία είμαστε όλοι και όλες συνηθισμένοι/ες. Δεν 
είναι εύκολο. Έχει πολλαπλασιάσει τον χρόνο εργασίας 
για όλους μας και μας έχει αφαιρέσει τη βασική χαρά 
της διδασκαλίας που είναι η συνάντησή μας σε έναν κοι-
νό χώρο και η ανταλλαγή απόψεων - αντιλαμβάνεσαι η 
ξερή διάλεξη δεν ήταν ποτέ το διδακτικό μέσον στη δική 
μας σχολή. Μας έδωσε όμως άλλες ευκαιρίες. Μπορού-
με τώρα να πραγματοποιήσουμε τη διδασκαλία μας από 
όπου κι αν βρεθούμε. Αυτό δε σημαίνει ότι θέλουμε να 
μείνουμε έτσι για πάντα. 

Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε λοιπόν είναι: 
Η πανδημία μάς έκανε ως Σχολή και ως Πανεπιστήμιο 
πιο δυνατούς, πιο δημιουργικούς, πιο αποφασισμένους. 
Συνεχίζουμε ακάθεκτοι την πορεία μας προς τα εμπρός, 
μέχρι τη μέρα που θα μπορέσουμε να συναντηθούμε 
πάλι πρόσωπο με πρόσωπο και να γιορτάσουμε όλοι 
μαζί το τέλος του εφιάλτη.

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κοσμήτορας, Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου

Πόσο σημαντικά στοιχεία 
είναι για εσάς η διάχυση 
της γνώσης, η ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης και η 
ενίσχυση των ικανοτήτων 
για τους φοιτητές της Σχο-
λής σας; Τι επιδιώκετε μέσα 
από την «κατ’ οικονομίαν» 
καλλιέργεια για τον πολυδι-

άστατο τοπικό και διεθνή στίβο της αγοράς εργασίας; 
Διανύοντας μια εποχή χαρακτηριζόμενη από ιδιάζου-
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σες προκλήσεις με πολυεπίπεδες κοινωνικοοικονομικές 
προεκτάσεις, η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοί-
κησης του Πανεπιστημίου Κύπρου οφείλει να προσαρμό-
ζεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του επιχειρημα-
τικού γίγνεσθαι. Ως εκ τούτου, με όραμα την καθιέρωσή 
της ως μία από τις κορυφαίες σχολές οικονομικών και 
διοίκησης της ευρύτερης περιοχής, παρέχει ποιοτική 
εκπαίδευση, επιπέδου παγκόσμιας ιδιοσυστασίας, στους 
τομείς των οικονομικών και της διοίκησης, σε ένα ενεργά 
δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον. Ο στρατηγικός σχεδια-
σμός της Σχολής επαληθεύει την αδιάκοπη φροντίδα που 
επιδεικνύεται για την προώθηση μιας κουλτούρας αρι-
στείας μέσω της ποικιλομορφίας, της δημιουργικότητας 
και της καινοτομίας, της κριτικής και ανεξάρτητης σκέ-
ψης, της συλλογικότητας και της συνεργασίας. 

Οι υψηλών προτύπων διδασκαλία και μάθηση στο-
χεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 
δυνατοτήτων στους φοιτητές, προς όφελος της οικονο-
μίας και της κοινωνίας εν γένει. Η Σχολή, αφενός, ευ-
θυγραμμίζεται με τις γνωστικές ανάγκες της σύγχρονης 
αγοράς, αναβαθμίζοντας τους μαθησιακούς στόχους 
κατά τον εκάστοτε προγραμματικό σχεδιασμό. Αφετέ-
ρου, εντατικοποιεί τις προσπάθειές της για δικτύωση με 
την τοπική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, τόσο 
σε θεσμικό πλαίσιο ερευνητικής αριστείας και διεθνούς 
αναγνώρισης, όσο και σε επίπεδο κοινωνικής προσφο-
ράς και δέσμευσης. Πρωτοβουλίες όπως η σύσταση του 
Συμβουλευτικού Σώματος (Advisory Council) και του 
Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (Academic Council) μαρτυ-
ρούν έμπρακτα το έργο και τις αξίες που με ακεραιότητα 
και υπευθυνότητα πρεσβεύει η Σχολή.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Κοσμήτορας, Καθηγητής Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους

Ένας από τους σκοπούς σας 
είναι να συνδράμετε «τε-
χνογνωσιακά» την κυπρια-
κή βιομηχανία, αλλά και την 
κοινωνία, προσφέροντας την 
απαραίτητη εμπειρογνωμο-
σύνη. Πώς προσλαμβάνει η 
Σχολή σας τη δημιουργία πε-
ριβάλλοντος που να υποστη-

ρίζει την υψηλής ποιότητας διδασκαλία, ενώ την ίδια ώρα 
να προωθεί την διεθνή διεπιστημονική έρευνα και ευρυ-
μάθεια;

Η μηχανική διαδραματίζει βασικό ρόλο στην υπο-
στήριξη της ανάπτυξης και ενίσχυση της οικονομίας μιας 
χώρας, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών. Ως εκ τούτου, η βιομηχανική ικανότητα μιας 
χώρας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική της 
ανάπτυξη. Η Σχολή μας προσφέρει πλήρως ανεπτυγμένα 
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που είναι 
βασισμένα στο παγκόσμιο πρότυπο εκπαίδευσης μη-
χανικών και συμβάλλουν στην πρωτοποριακή έρευνα. 
Προσφέρουμε εκπαίδευση στη μηχανική σε ένα πιο ευρύ 
φάσμα ανθρώπων κάνοντας την πρώτη τους εμπειρία 
μηχανικής όσο ελκυστική μπορεί να είναι. Στοχεύουμε 

στην καταπολέμηση της ασυμμετρίας όσον αφορά την 
γυναικεία συμμετοχή στη μηχανική. Οικοδομούμε διεθνή 
πρότυπα για την προετοιμασία των φοιτητών/τριών μας 
που συνδέονται με τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.

Δημιουργούμε και προσαρμόζουμε προγράμματα 
μηχανικής που ενσωματώνουν τη δημιουργικότητα, την 
καινοτομία και την κοινωνική ευθύνη, ταυτόχρονα με τη 
δημιουργία κατανόησης της ουσιαστικής φύσης της μηχα-
νικής ως δημιουργικής επιστήμης και τη συμβολή της σε 
έναν καλύτερο κόσμο. Εμπλουτίζουμε την εμπειρία των 
φοιτητών/τριών με συμβουλές, προετοιμασία, παιδαγω-
γικές και μαθησιακές εμπειρίες, κατάλληλες δεξιότητες, 
γνώσεις, αξίες και χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται 
στις προσδοκίες των φοιτητών/τριών και στις απαιτήσεις 
των εργοδοτών, τόσο σήμερα όσο και για το μέλλον. 

Διατηρούμε μια παγκοσμίου φήμης διεπιστημονι-
κή ερευνητική και διδακτική ομάδα Μελών στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου που υποστηρίζει τα Τμήματα καθώς 
επίσης και Ερευνητικές Μονάδες της Σχολής και του 
Πανεπιστημίου, που είναι ηγέτης της σκέψης σε ζωτικά 
θέματα εντός των τομέων εμπειρογνωμοσύνης μας, και 
αντιμετωπίζει τα μεγάλα ερευνητικά ερωτήματα και τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση της μηχα-
νικής. Αναπροσαρμόζουμε, προσδιορίζουμε και οικο-
δομούμε στρατηγικές, παγκόσμιες συνεργασίες για να 
ανυψώσομε τις ερευνητικές μας δυνατότητες και αυτές 
της ευρύτερης κοινότητας της μηχανικής εκπαίδευσης, 
διευκολύνοντας ταυτόχρονα την ανταλλαγή εμπειριών 
με την παγκόσμια κοινότητα επιστημόνων μηχανικής 
εκπαίδευσης.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Κοσμήτορας, Καθηγητής Martin Hinterberger

Η Φιλοσοφική Σχολή, η κατε-
ξοχήν «κλασική» Σχολή των 
Γραμμάτων και του Πολιτι-
σμού, ήταν από τις πρώτες 
που λειτούργησαν στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου. Ωστόσο, 
έπειτα από μερικές δεκαετίες 
το ευρύ φάσμα του προγράμ-
ματος σπουδών της Σχολής, 

εξακολουθεί να κεντρίζει το ίδιο ενδιαφέρον για μεγάλο 
αριθμό προπτυχιακών φοιτητών, παρότι δεν αφομοι-
ώνονται πλέον εξίσου από τη σύγχρονη τοπική αγορά 
εργασίας. Σκέφτεστε καθόλου να αναδιαμορφώσετε το 
πρόγραμμα σπουδών βάσει των αναγκών που ίσως προ-
κύπτουν; 
Ευχαριστώ για την ερώτηση, η οποία θίγει καίρια ζη-
τήματα που αφορούν την Φιλοσοφική Σχολή. Καταρχήν 
θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω σχετικά με τη μειω-
μένη εργοδότηση των αποφοίτων μας. Ενδεχομένως 
να δημιουργείται μια τέτοια εντύπωση, επειδή πλέον οι 
απόφοιτοι δεν εργοδοτούνται άμεσα στη μέση εκπαί-
δευση. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι δεν αφομοιώνο-
νται στην αγορά εργασίας, καθώς οι γνώσεις και οι ικα-
νότητες που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους τούς δίνουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα 

ευρύ φάσμα επαγγελμάτων. Σε αυτό συμβάλλει και το 
ότι στόχος της Σχολής είναι η ολική παιδεία, δηλαδή όχι 
μόνο η μετάδοση γνώσεων σε ένα συγκεκριμένο αντι-
κείμενο, αλλά η καλλιέργεια της γλωσσομάθειας, της 
κριτικής σκέψης και της ηθικής στάσης των φοιτητών.

Η ανάγκη ανάπτυξης της κριτικής σκέψης ως εφό-
διο για την αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων 
της σύγχρονης ζωής, όπως π.χ. ο καταιγισμός με συ-
χνά αντικρουόμενες πληροφορίες από το διαδίκτυο και 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποδεικνύεται καθημε-
ρινά. Μόνο η προσεκτική «ανάγνωση», όχι μόνο των 
γραπτών κειμένων, αλλά και των όσων ακούμε, και η 
κριτική ανάλυσή τους, μας επιτρέπουν να παίρνουμε τις 
σωστές αποφάσεις και να πράττουμε αναλόγως. Είναι 
κοινώς αποδεκτό εντός του πανεπιστημιακού χώρου ότι 
υπάρχει μια κοινωνική κάμψη στη γλωσσική επάρκεια. 
Η καθαρή σκέψη όπως και η ικανότητα επικοινωνίας 
(μέσω γραπτού ή προφορικού λόγου) με το περιβάλλον 
μας απαιτούν γλωσσική επάρκεια. Η γλωσσική επάρ-
κεια είναι βασική επιδίωξη της Φιλοσοφικής Σχολής.

Ως προς το θέμα της αναδιαμόρφωσης των προ-
γραμμάτων σπουδών, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα 
προγράμματα σπουδών των τριών Τμημάτων της Σχο-
λής ανανεώνονται σε τακτά διαστήματα με γνώμονα 
τις εξελίξεις και την επιστημονική πρόοδο στα διάφορα 
γνωστικά πεδία. Άλλωστε, τα Τμήματα της Σχολής μας 
σε τακτά διαστήματα υποβάλλονται σε αξιολόγηση και 
εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις που προτείνονται από 
τις εκάστοτε επιτροπές αξιολόγησης.

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας

Η Σχολή σας επιτελεί σημα-
ντικό έργο για περαιτέρω 
βελτίωση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης, συντονίζοντας 
την αξιολόγηση, την ανάπτυ-
ξη και προώθηση των μετα-
πτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών. Πόσο δύσκολο ή 
εύκολο είναι στις μέρες μας 

των κατάλοιπων της οικονομικής κρίσης και της πανδη-
μίας του νέου κορωνοϊού που προελαύνει, να κινηθεί 
ένας απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κύπρου προς τους 
στόχους και τα όνειρά του εάν δεν κατέχει μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών; 

Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, η διεθνής εμπειρία 
δείχνει ότι, στις οικονομικές κρίσεις, διογκώνεται η ζή-
τηση για μεταπτυχιακές σπουδές. Δεν είναι δύσκολο 
να καταλάβουμε γιατί. Εφόσον στις χώρες του ΟΟΣΑ 
περίπου ένας στους δύο νέους είναι σήμερα κάτοχος 
ενός πρώτου πτυχίου, καθίσταται όλο και περισσότερο 
επιτακτική η ανάγκη για έναν προπτυχιακό απόφοιτο 
να διαφοροποιήσει τις δεξιότητές του, προσθέτοντας 
περαιτέρω εξειδικευμένες γνώσεις. Η τάση αυτή εντεί-
νεται όταν η αγορά εργασίας είναι πεσμένη, οπότε τα 
άτομα επιλέγουν, εν αναμονή οικονομικά ανθηρότερων 
ημερών, να ενισχύσουν τα προσόντα τους με μεταπτυ-

χιακούς τίτλους σπουδών. Γνωρίζουμε από οικονομικές 
μελέτες ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές συμβαδίζουν με 
την αύξηση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας. 
Ο εργαζόμενος με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών 
τείνει να είναι πιο «ψαγμένος», πιο διερευνητικός, πιο 
ποιοτικός στις εργασιακές του απαιτήσεις. Η οικονομία 
της γνώσης χρειάζεται ανθρώπους υψηλών δεξιοτή-
των, οι οποίοι έχουν μάθει να μαθαίνουν. 

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου 
Κύπρου είναι γνωστά για την υψηλή ποιότητά τους, 
αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις τους. Όχι μόνο προσ-
δίδουν εξειδίκευση στις σπουδές ενός γνωστικού αντι-
κειμένου αλλά εμφυσούν στους φοιτητές κριτικό-φι-
λερευνητικό πνεύμα. Οι εργοδότες, τόσο στον δημόσιο 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα, μιλούν με τα καλύτερα λό-
για για τους μεταπτυχιακούς αποφοίτους μας. Θέλουμε 
να συνεχίσουν να το κάνουν και στο μέλλον. Η συμβου-
λή μου σε όσους διερευνούν τη δυνατότητα μεταπτυ-
χιακών σπουδών είναι να συνδυάσουν τα προσωπικά 
τους ενδιαφέροντα με τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας 
τους, και να αναζητήσουν προγράμματα ποιότητας.

Προβλέπω ότι η πανδημία, αλλά και μείζονα γεγο-
νότα όπως το Brexit, θα ενισχύσουν τις εγχώριες με-
ταπτυχιακές σπουδές. Οι τελευταίες θα διαφοροποιη-
θούν, ενσωματώνοντας πιθανότατα υβριδικές μορφές 
διδασκαλίας. Η μετακόμιση στο Διαδίκτυο δεν θα είναι 
προσωρινή. Στο μετά-την-πανδημία περιβάλλον, οι 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα 
προσαρμοσθούν, τόσο από τη σκοπιά του τρόπου διδα-
σκαλίας όσο και του περιεχομένου. Γνωρίζω από πρώτο 
χέρι το μεγάλο ενδιαφέρον των Τμημάτων για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές, είναι η κορωνίδα κάθε ερευνη-
τικού πανεπιστημίου, και είμαι βέβαιος ότι η κρίση που 
βιώνουμε θα γίνει ευκαιρία – αφορμή για αναστοχασμό, 
ανασχεδιασμό, και επινόηση. 

Και οι οκτώ Κοσμήτορες των Σχολών δηλώνουν ευ-
χαριστημένοι από τον τρόπο διδασκαλίας, καθώς 
σήμερα, υπό τις παρούσες συνθήκες, αποτελεί το 
κυριότερο και ασφαλέστερο μέσο για συνέχιση της εκ-
παίδευσης, ενδυνάμωσης των δράσεων για ασφάλεια 
και προστασία που απαρτίζουν την καλύτερη αντιμε-
τώπιση για αποφυγή του ρίσκου διασποράς στον πλη-
θυσμό. Τα μέτρα που εφαρμόζονται για το συνολικό 
χρονικό διάστημα που διανύσαμε από την εμφάνιση 
της πανδημίας στην χώρα μας έως και αυτή τη στιγμή 
που γράφονται τα παρόντα, επαληθεύουν ότι μπορού-
με να έχουμε εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο κεφάλαιο, 
την επάρκεια των δομών και των υποδομών μας. Κάτι 
που είναι εχέγγυο και συνώνυμο με τη συσσώρευση 
πείρας, που ως αντίβαρο συνιστά νέα προοπτική για 
συνέχιση της ποιοτικής διδασκαλίας, της ποιοτικής 
έρευνας, την αναπροσαρμοζόμενη καινοτομία και αυ-
τοβελτίωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, ως σοβαρού 
Οργανισμού με κοινωνική ευθύνη.

Δόξα Κωμοδρόμου
Επικεφαλής Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
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Αύξηση διαθέσιμων αναπνευστήρων στο Γεν. Νοσοκομείο 
Λευκωσίας με δωρεά του Πανεπιστημίου Κύπρου

«Η επένδυση σε ιατρικό εξοπλισμό πριν εμφανιστεί μια 
κρίση, όπως η πανδημία COVID-19, επιβάλλεται όπως 
επιβάλλεται να διαθέτουμε χρήματα για ασφάλιση είτε του 
σπιτιού μας είτε του αυτοκινήτου μας, και ας ελπίσουμε 
ότι δεν θα χρειαστούν ποτέ» δήλωσε ο Δρ Ιούλιος Γε-
ωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής και επικεφαλής του 
Εργαστηρίου Ολιστικής Ηλεκτρονικής, στο Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά την παράδοση, στις 11 Σε-
πτεμβρίου 2020, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 30 
ηλεκτρονικών συσκευών. Οι ηλεκτρονικές αυτές συσκευ-
ές, οι οποίες κατασκευάστηκαν στο Εργαστήριο Ολιστικής 
Ηλεκτρονικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών, υπό την καθοδήγηση του 
Δρα Ιούλιου Γεωργίου, αναβαθμίζουν τους φορητούς 
αναπνευστήρες που βρίσκονται για χρήση σε ασθενο-
φόρα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης 
λειτουργίας με ρεύμα τάσης 240V, σε συνδυασμό με επα-
ναφορτιζόμενη μπαταρία. Προηγουμένως οι αναπνευστή-
ρες διέθεταν μπαταρία μιας χρήσης. Κατά τη διαδικασία 
σχεδίασης και κατασκευής των ηλεκτρονικών συσκευ-
ών, τηρήθηκαν οι απαραίτητες αυστηρές προδιαγραφές 

ασφάλειας για ιατρικό εξοπλισμό, διασφαλίζοντας την 
απρόσκοπτη λειτουργία τους σε περίπτωση συνεχόμε-
νης χρήσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ο Δρ Λάκης Παλάζης, Διευθυντής της Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου 
Λευκωσίας ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιούλιο Γεωργίου και 
την ομάδα του για την ευγενική τους προσφορά. 
Δείχνουν, είπε, ότι το Πανεπιστήμιο αφουγκράζεται 
την κοινωνία, είναι παρόν στα προβλήματά της και 
δίνει επιπρόσθετη αξία στους πόρους που διαθέτει. 
Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Πρύτανη Τάσο Χριστο-
φίδη για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. 

Η έρευνα του Δρος Γεωργίου επικεντρώνεται 
κυρίως στη σχεδίαση και κατασκευή βιοϊατρικών 

ηλεκτρονικών και ολοκληρωμένα κυκλώματα. Αυτή 
την περίοδο ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ιούλιος Γεωρ-
γίου επικεντρώνει τις έρευνές του σε πρωτοποριακά 
ηλεκτρονικά διαγνωστικά συστήματα, όπως στους το-
μείς της γαστρεντερολογίας και της γυναικολογίας.

Στο μεταξύ συνεχίζεται η οικονομική εκστρατεία 
του Πανεπιστημίου Κύπρου «Η Έρευνα Σώζει Ζωές», 
η οποία εγκαινιάσθηκε με αφορμή την πρόσφατη κρίση 
της πανδημίας της νόσου COVID-19 και με σκοπό την 
ενίσχυση της έρευνας που πραγματοποιείται στο Ανώ-
τατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα στον συγκεκριμένο τομέα. 
Δεκάδες ερευνητές σε Εργαστήρια και Κέντρα του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου εργάζονται για την καταπολέμηση 
της ασθένειας COVID- 19. 

Δωρεές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ενίσχυση 
της ερευνητικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τις 
λοιμώξεις μολυσματικών ασθενειών μπορούν να γί-
νουν μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό στην 
Τράπεζα Κύπρου: CY05 0020 0195 0000 3570 1319 
4276 και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας δωρεών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου από τη σελίδα του Γραφεί-
ου Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων.

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστήριου Ολιστικής Ηλεκτρονικής έκανε 
μετατροπή σε φορητούς αναπνευστήρες από ασθενοφόρα

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο 
υπέγραψαν Μνημόνιο συνεργασίας

Περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου
με ρωσικά πανεπιστήμια

Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των 
μεταξύ τους σχέσεων, αλλά και των 
σχέσεων με ρωσικά πανεπιστήμια 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου και το Ρωσικό 
Πολιτιστικό Κέντρο υπέγραψαν τη 
Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020, 
Μνημόνιο Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέ-
ρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο 
Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστο-
φίδης και εκ μέρους του Ρωσικού 
Πολιτιστικού Κέντρου, η Διευθύντριά 
του Δρ Αλίνα Ράντσενκο (Dr Alina 
Radchenko). Το εν λόγω Μνημόνιο 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την 
προώθηση της περαιτέρω συνεργα-
σίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου και ρωσικών πανεπιστημίων, 
τη συνεργασία μεταξύ του Ρωσικού 
Πολιτιστικού Κέντρου και του Κέ-
ντρου Γλωσσών του Πανεπιστημίου 
για τη διεξαγωγή από κοινού πολι-
τιστικών και άλλων εκδηλώσεων 
και τη διερεύνηση της συνεργασίας 
μεταξύ του Τμήματος Οικονομικών 
και άλλων Τμημάτων του Πανεπι-
στημίου με επιστήμονες και ακαδη-
μαϊκούς από τη Ρωσία, σε θέματα 
κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος 
και οικονομικής πολιτικής ανάλυσης. 
Προνοεί, επίσης, την παραχώρηση 

υποτροφίας σε ένα/μια φοιτητή/φοι-
τήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου 
κάθε χρόνο, για μεταπτυχιακές ή δι-
δακτορικές σπουδές στη Ρωσία, στο 
πλαίσιο του κρατικού προγράμματος 
παραχώρησης υποτροφιών μέσω 
ποσόστωσης σε πολίτες της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της τελετής 
υπογραφής, ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης καλωσόρισε τους πα-
ρευρισκόμενους και αναφέρθηκε στη 
σημασία του συμφωνητικού που θα 
ενδυναμώσει τις σχέσεις με το Ρωσι-
κό Πολιτιστικό Κέντρο και τα πανεπι-
στήμια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Ο Επιτετραμμένος της Πρεσβεί-
ας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην 
Κύπρο, κ. Andrey Panyukhov, εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του για την 
υπογραφή του Μνημονίου Συνεργα-
σίας μεταξύ, όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε, ενός από τα μεγαλύτερα 
Πανεπιστήμια του νησιού, του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, και του Ρω-
σικού Πολιτιστικού Κέντρου. «Εκ 
μέρους της Πρεσβείας της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας στην Κύπρο, επιθυμώ 
να σας συγχαρώ για την υπογραφή 
αυτού του σημαντικού Μνημονίου. Η 
υλοποίηση κοινών έργων στους το-

μείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης 
και του πολιτισμού είναι μια από τις 
κατευθύνσεις της διμερούς συνερ-
γασίας μεταξύ Ρωσίας και Κύπρου. 
Αναμφίβολα το Μνημόνιο, το οποίο 
υπογράφεται σήμερα, επιβεβαιώ-
νει τις μεγάλες δυνατότητες για την 
ανάπτυξη πολυδιάστατων δεσμών 
μεταξύ δύο εθνών» σημείωσε. O 
Επιτετραμμένος της Πρεσβείας της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας εξέφρασε την 
ικανοποίησή του, αφού το Μνημόνιο, 
όπως σημείωσε, δίνει ιδιαίτερη προ-
σοχή στην προώθηση της ρωσικής 
γλώσσας και του πολιτισμού μεταξύ 
των φοιτητών και φοιτητριών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Διευθύντρια του Κέντρου 
Δρ Αλίνα Ράντσενκο (Dr Alina 
Radchenko), ευχαρίστησε το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου, τονίζοντας ότι η υπο-
γραφή του εν λόγω Μνημονίου Συνερ-
γασίας ανοίγει νέους ορίζοντες στην 
επιστημονική, πολιτιστική συνεργασία 
μεταξύ της Κύπρου και της Ρωσίας. 
«Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί 
να βασίζεται στο Ρωσικό Πολιτιστικό 
Κέντρο στην καθοδήγηση και στη συ-
νεργασία, επιστημονική, ακαδημαϊκή 
και εκπαιδευτική, τόσο με τα ρωσικά 
πανεπιστήμια, όσο και με τη ρωσική 
ακαδημαϊκή κοινότητα», κατέληξε. 

Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στο πλαίσιο 
της κοινωνικής ευθύνης του Πανεπιστημίου Κύπρου 
για τη δημόσια υγεία, σας γνωστοποιεί ότι διαθέτει προς 
πώληση δύο σειρές από προστατευτικές μάσκες προ-
σώπου, μπλε και μαύρου χρώματος, €4 και €5 αντίστοι-
χα, σε διαφορετικά εμβληματικά σχέδια μεταξοτυπίας, 
με το λογότυπο και τη μασκότ «Σοφία η μέλισσα» του 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Με απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου, τα καθαρά έσοδα των πωλή-

σεων θα διατεθούν για οικονομική ενίσχυση της υπό 
εξέλιξη εκστρατείας «Η Έρευνα Σώζει Ζωές».

Εξασφαλίστε από το Γραφείο Τύπου και Δημοσί-
ων Σχέσων την προστατευτική μάσκα που προτιμάτε 
προτού να εξαντληθούν, συμβάλλοντας με «προσω-
πικό στυλ» κατά της πανδημίας του κορωνοϊού και 
υπέρ της στήριξης του επιστημονικού έργου που 
επιτελεί το Πανεπιστήμιο Κύπρου για αντιμετώπιση 
των λοιμωδών νοσημάτων.

Διατίθενται προστατευτικές μάσκες για καλό σκοπό
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Χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ από το «ERC Synergy 
Grant» για το έργο «Water-Futures»

Με διαχειριστικό φορέα το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συντονιστή
τον Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας «Κοίος»
Καθηγητή Μάριο Πολυκάρπου

H εξασφάλιση χρηματοδότησης 
ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
(ΕΣΕ) μέσω του άκρως ανταγωνι-
στικού προγράμματος «ERC Synergy 
Grant», για την πρότυπη ανάπτυξη 
ευφυών συστημάτων νερού, με δι-
αχειριστικό φορέα το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, αφ’ ενός συνιστά κορυφαία 
επιτυχία καθότι στηρίζει εξαιρετι-
κά διακεκριμένους ερευνητές ανά 
την υφήλιο, στοχεύοντας σε έργα 
αστικής βιωσιμότητας. Αφ’ ετέρου, 
αποτελεί καταλύτη για το λεγόμενο 
επαρχιακό-αστικό συνεχές, όπως δι-
αμορφώνεται με τη χωρική αλληλο-
επικάλυψη των δυο, από το πλέγμα 
του τεχνοψηφιακού πολιτισμού, που 
δεν αφήνει καθόλου ανεπηρέαστη 
την τοπική κοινωνία. Εν προκειμένω, 
επικοινωνήσαμε με τον συντονιστή 
του έργου, Δρα Μάριο Πολυκάρπου, 
Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, και Διευθυντή του 
Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και 
Καινοτομία «Κοίος», ώστε να αποκο-
μίσουμε περισσότερες πληροφορίες.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας και σε τι αποβλέπει το 
πρόγραμμα «ERC Synergy Grant»;

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευ-
νας (ΕΣΕ), γνωστό και ως European 
Research Council - ERC, είναι ο κατ’ 
εξοχήν οργανισμός χρηματοδότη-
σης καινοτόμων ερευνών επιστη-
μονικής αριστείας στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2007 
που έχει ιδρυθεί, οι χορηγίες του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
θεωρούνται οι πιο ανταγωνιστικές 
στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς τίθε-
νται άκρως υψηλά κριτήρια αξιολό-
γησης, με αποτέλεσμα να παραχω-
ρείται χρηματοδότηση σε ποσοστό 
κάτω του 10% των υποβαλλόμενων 
προτάσεων από όλες τις χώρες - 
μέλη. Ως εκ τούτου, οι επιτυχίες σε 
χορηγίες ERC, έχουν καταστεί συ-
γκριτικοί δείκτες επιστημονικής αρι-
στείας μεταξύ πανεπιστημίων.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει 
σημαντικές επιτυχίες στην εξασφάλι-
ση χρηματοδοτήσεων για ερευνητικά 
έργα από το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο Έρευνας. Με το έργο «Water-
Futures», το Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα, τώρα εξασφάλισε και την 
πρώτη χρηματοδότηση από το «ΕRC 
Synergy Grant», το οποίο θεωρείται 
το πλέον «φιλόδοξο» πρόγραμμα του 
ΕΣΕ, με χρηματοδότηση που αγγίζει 
τα 10 εκατομμύρια ευρώ ανά έργο. 

Η ερευνητική πρόταση «Water-
Futures» είναι το πρώτο «ERC 
Synergy Grant», που επιχορηγείται 
σε ακαδημαϊκό ίδρυμα, με έδρα την 
Κύπρο. Σκοπός του «ERC Synergy 
Grant» είναι η ενθάρρυνση άριστων 
ερευνητών από διάφορα πεδία, να 
ενώσουν τις δυνάμεις τους για την 
αντιμετώπιση δύσκολων επιστημο-
νικών προκλήσεων, σε τομείς όπως 
της υγείας, του περιβάλλοντος, των 
νέων τεχνολογιών, της κλιματικής 
αλλαγής. Στο πρόγραμμα «ERC 
Synergy Grant» για το 2020, από τις 
440 προτάσεις που υποβλήθηκαν, 
επιλέχθηκαν για επιχορήγηση 34 
ερευνητικές ομάδες για ισάριθμα 
ερευνητικά έργα, όσον αφορά την 
αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων 
τοπικής και παγκόσμιας εμβέλειας.

Όσον αφορά την Κύπρο ειδικότερα, 
ποια είναι η ομάδα που συνιστά κι-
νητήριο μοχλό του έργου «Water-
Futures»; Ποιες είναι οι προκλή-
σεις και οι στόχοι υλοποίησης;

Το ερευνητικό έργο φέρει 
τον τίτλο «Smart Water Futures: 
Designing the Next Generation of 
Urban Drinking Water Systems» και 
αποτελεί συνεργασία μεταξύ τεσσά-

ρων ερευνητικών ομάδων. Θα έχει ως διευθυντική ομά-
δα, εκτός από εμένα (ως Επιστημονικό Συντονιστή του 
έργου), την Καθηγήτρια Barbara Hammer, του Bielefeld 
University στη Γερμανία, την Καθηγήτρια Φοίβη Κου-
ντούρη, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 
Ελλάδα, και τον Καθηγητή Dragan Savić, του KWR Water 
Research Institute στην Ολλανδία. Φιλόδοξος στόχος, εί-
ναι ο μακροχρόνιος σχεδιασμός υδατικών συστημάτων για 
τις πόλεις του μέλλοντος. Οι πληθυσμοί στα αστικά κέντρα 
συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ υπολογίζεται ότι μέχρι και 
το 2050, το 70% των ανθρώπων του πλανήτη, θα ζει και 
θα εργάζεται σε αυτά. Από τις βασικές προκλήσεις που 
χρειάζεται να διαχειριστούμε, είναι η επίτευξη παροχής 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υδροδότησης στις πόλεις 
του μέλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τις δημογραφικές δι-
ακυμάνσεις, τις κλιματικές αλλαγές, τις κοινωνικοοικονο-
μικές ανισότητες, καθώς και την ανάπτυξη νέων τεχνολο-
γιών, για επίβλεψη και έλεγχο της ποιότητας ή ποσότητας 
του νερού, σε πραγματικό χρόνο. 

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς συνιστά πολύπλοκο εγ-
χείρημα, εφ’ όσον χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, λόγω 
και του εκτεταμένου χρονικού ορίζοντα. Από την άλλη, 
κάθε απόφαση που λαμβάνεται, όπως για παράδειγμα η 
εγκατάσταση νέων δεξαμενών νερού και αντλιών, η επέ-
κταση και αλλαγή αγωγών, η εγκατάσταση νέων αισθητή-
ρων παρακολούθησης του συστήματος, επηρεάζουν το 
σύστημα υδροδότησης κάθε πόλης για μεγάλο διάστημα. 
Στο παρόν στάδιο, τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς 
τον σωστό προγραμματισμό που να βασίζεται σε επιστη-
μονικά κριτήρια και δυστυχώς πολλές φορές με αργά ανα-
κλαστικά, ακόμη και όταν πρόκειται για κρίσιμες καταστά-
σεις ή έκτακτες ανάγκες.

Πώς θα καταφέρουν τα αποτελέσματα του ερευνη-
τικού προγράμματος να κατορθώσουν τον «έξυπνο» 
σχεδιασμό δικτύων υδατοπρομήθειας για τις πόλεις 
του μέλλοντος; 

Τα αποτελέσματα του έργου «Water-Futures» 
αποβλέπουν στην εναρμόνιση με την Ατζέντα 2030 
των Ηνωμένων Εθνών, για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Θα 
παρέχουν τη θεωρητική και πρακτική βάση, ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα σε διάφορους ενδιαφερόμενους, 
αρμόδια πρόσωπα και φορείς για τη χάραξη πολιτικής 
και διαχείριση των συστημάτων αυτών, να λαμβάνουν 
κοινωνικά αποδεκτές και δίκαιες αποφάσεις, οι οποίες 
θα ισορροπούν τις βραχυπρόθεσμες που λαμβάνονται 
αλγοριθμικά σε πραγματικό χρόνο, μαζί με τις μακρο-
πρόθεσμες αποφάσεις που αφορούν μετάβαση και προ-
γραμματισμό νέων υποδομών για την εξέλιξη των αστι-
κών συστημάτων διανομής υδάτων. Επιπλέον, τα νέα 
επιστημονικά αποτελέσματα θα εφαρμοστούν σε τρεις 
υποδειγματικές μελέτες που θα παρουσιάζουν διαφο-
ρετικούς τύπους συστημάτων: ένα ώριμο και σχετικά 
σταθερό σύστημα στην Ολλανδία, ένα ώριμο και ταχέως 
αναπτυσσόμενο σύστημα στην Κύπρο και ένα σχετικά 
πρόσφατο σύστημα εφοδιασμού στο Μεξικό με υψηλή 
ανάπτυξη και ειδικές προκλήσεις, που εμπεριέχουν πε-

ριορισμένους πόρους, διαλείπουσα παροχή και σημα-
ντική απώλεια ύδατος, εξαιτίας διαρροών.

Τι συνεπάγεται ειδικά και γενικά το «Water-Futures», 
για εσάς προσωπικά, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά 
και για την κυπριακή κοινωνία, ενόσω (υπο)δομικά προ-
σπαθεί να συμβαδίσει με την τεχνολογική αλλαγή;

Η εξαιρετική ερευνητική ομάδα που έχουμε στο 
Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας «Κοίος», ποτέ δεν τα βά-
ζει κάτω, ενώ διατηρεί άψογη συνεργασία με συναδέλ-
φους στο εξωτερικό. Είμαι πολύ περήφανος που κατα-
φέραμε να βάλουμε την Κύπρο μας στο διεθνή χάρτη 
της ερευνητικής αριστείας, όσο αφορά τα βραβεία «ERC 
Synergy Grants». Σε Πανεπιστήμια της Γερμανίας και 
της Ολλανδίας αυτά τα βραβεία είναι σίγουρα σπουδαία 
επιτυχία, αλλά δεν είναι τα πρώτα όπως στην Κύπρο. 
Έπειτα η χρηματοδότηση του «Water-Futures» είναι 
καταλυτική, διότι επιτρέπει στους ερευνητές να επιλύ-
σουν νέες προκλήσεις, να προσανατολιστούν σε νέες 
κατευθύνσεις, σε τομείς επιστημονικής έρευνας. Αυτά 
μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμες ανακαλύψεις ή 
την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής με μακροπρόθεσμη 
ευεργετική επίδραση στις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες 
που δημιουργούνται.

Επιπρόσθετα, ας υπογραμμιστεί ότι μέσω των χρη-
ματοδοτήσεων του ΕΣΕ, παρέχονται πολλαπλές ευκαι-
ρίες απασχόλησης και εκπαίδευσης σε νεαρούς επιστή-
μονες όπως αλλού και για τον τόπο μας, συμβάλλοντας 
στη δημιουργία νέας γενιάς ερευνητών αριστείας. Μάλι-
στα, από εκτίμηση που έγινε πρόσφατα για τη βαρύτητα 
του ΕΣΕ, συμπεραίνεται ότι πέραν της χρηματοδότησης 
ικανών ερευνητών στα διάφορα στάδια της καριέρας 
τους, η στήριξη που προσφέρεται, συνολικά διαμορφώ-
νει ευκαιρίες για περισσότερους από 70,000 μεταδιδα-
κτορικούς, Fellows, διδακτορικούς φοιτητές/τριες ή το 
βοηθητικό προσωπικό στις ερευνητικές ομάδες πολλα-
πλών προγραμμάτων.

Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα «Water-Futures», απο-
τελεί αφετηρία για την αναβάθμιση των παραδοσιακών 
πολεοδομικών σχεδιασμών (π.χ. Λονδίνο, Ελσίνκι, 
Βιέννη), τις κυμαινόμενες δημογραφικές τάσεις (π.χ. 
γήρανση, υγεία, πληθυσμιακή σύνθεση), τη βελτίωση 
ποιότητας ζωής. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναλαμβά-
νοντας πρωταγωνιστικό ρόλο με επιστημονικό κύρος 
και εμβέλεια, επαληθεύει τη συνέπεια βάσει της οποίας 
ενεργεί για ουσιαστική κάλυψη των εκάστοτε κοινω-
νικών αναγκών που εγείρονται. Δεν παραλείπουμε να 
ευχαριστήσουμε τον κ. Μάριο Πολυκάρπου, για την εν-
διαφέρουσα τεχνολογική συζήτηση που είχαμε, για το 
πολλά υποσχόμενο και διακεκριμένο ερευνητικό έργο 
στα ευφυή συστήματα νερού, την οργανική σχέση τους 
με τις «πόλεις του μέλλοντος».

Νεκτάριος Παρτασίδης
Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
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Κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος του Κτηρίου Ιατρικών και 
Βιολογικών Επιστημών «Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής»

Πρόεδρος Αναστασιάδης: «Το Κτήριο θα αξιοποιηθεί πλήρως, 
αποτελώντας χώρο δημιουργικής και αναβαθμισμένης δραστηριότητας 
του ανθρωπίνου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου»

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020, 
η τελετή τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου του Κτηρίου 
Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών, «Δρ 
Αρτέμης Χατζηπαναγής», από τον Πρόεδρο της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη. Πρόκειται για 
μια σύγχρονη υποδομή, που ανεγείρεται στον χώρο της 
Πανεπιστημιούπολης, κατόπιν ευγενούς δωρεάς ποσού 
ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ και επιπρόσθετων 
50 χιλιάδων ευρώ στη μνήμη της μητέρας του, από τον 
απόδημο και καταγόμενο από την Κυθρέα συμπατριώτη 
μας, Δρα Αρτέμη Χατζηπαναγή, το όνομα του οποίου θα 
φέρει το κτήριο.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εξέ-
φρασε τη βεβαιότητα ότι το Κτήριο Διδασκαλίας Ιατρι-
κών και Βιολογικών Επιστημών «Δρ Αρτέμης Χατζηπα-
ναγής», «θα αξιοποιηθεί πλήρως, αποτελώντας χώρο 
δημιουργικής και αναβαθμισμένης δραστηριότητας του 
ανθρωπίνου δυναμικού του Πανεπιστημίου Κύπρου». 
Αναφερόμενος στον Δρα Αρτέμη Χατζηπαναγή, είπε ότι 
σε συνέχεια της ήδη καταγεγραμμένης κοινωνικής του 
προσφοράς, συνδέει στο εξής το όνομά του, με τη δη-
μιουργική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. «Λαμβάνοντας 
υπόψη», σημείωσε, «το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διε-
θνές πανεπιστημιακό πεδίο, η παρούσα γενναιόδωρη 
χρηματική συνεισφορά είναι καίριας σημασίας ως προς 
την επίτευξη των υψηλών στόχων που θέτει το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου για την περαιτέρω διάκρισή του». Ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου κατέχει ξεχωριστή θέση σε συστήματα 
κατάταξης πανεπιστήμιων έγκριτων διεθνών και ευ-
ρωπαϊκών οργανισμών, σημειώνοντας ότι είναι εξέλιξη 
που το αναβαθμίζει σε πρότυπο ίδρυμα ανώτερης εκ-
παίδευσης διεθνώς, συστήνοντας πλεονέκτημα για τους 
φοιτητές του, όσον αφορά την περαιτέρω καταξίωσή 
τους σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Τάσος Χριστοφίδης, στον δικό του χαιρετισμό, ανέφερε 
ότι ένα πολύ-αναμενόμενο έργο ξεκινά χάρη στη δωρεά 
του Δρος Αρτέμη Χατζηπαναγή, στην προσήλωση και τις 
προσπάθειες της προηγούμενης και της νυν Πρυτανείας, 
όπως και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. «Το όραμα του Δρος Αρτέμη Χατζηπαναγή, για 
ποιοτική προσφορά ιατρικών υπηρεσιών, για επένδυση 
στην έρευνα στις βιολογικές επιστήμες και για έμφαση 
στη διδασκαλία», πρόσθεσε ο Πρύτανης, «αποκτά ακόμα 
περισσότερο νόημα· το μοιράζονται πια με την αρμόζου-
σα προσοχή κυβερνήσεις και πολίτες ανά την υφήλιο». Ο 
κ. Χριστοφίδης ανέφερε επίσης ότι οι υποδομές, κτηρια-
κές, πληροφορικής και υλικοτεχνικές, ανοίγουν τον δρό-
μο της διεθνοποίησης και της περαιτέρω δικτύωσης με 
την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και δημιουργούν 
τις προϋποθέσεις προσέλκυσης ακαδημαϊκών με κύρος 
και νέων ερευνητών. 

«Όλα αυτά», ανέφερε ο Πρύτανης, «μπορούν να 
επιτευχθούν αφού έχουμε συνοδοιπόρους ανθρώπους 
όπως τους ευεργέτες μας, τον Δρα Αρτέμη Χατζηπανα-
γή, τo Ίδρυμα “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης”, το Ίδρυμα “Νί-
κου και Ελπίδας Σιακόλα”, την οικογένεια Ιωάννου, το 
Ίδρυμα “Γιώργου και Καίτης Δαυίδ” και τόσους άλλους 
δωρητές και φίλους που πιστεύουν σε εμάς και μας 
στηρίζουν εμπράκτως». Ο κ. Χριστοφίδης, αναφέρθηκε 
επίσης στη στήριξη της Πολιτείας και των κοινωνικών 
φορέων για την επίτευξη όλων όσων οραματίζεται πα-
ραπέρα το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Φανερά συγκινημένη, η κόρη της αδερφής του ευ-
εργέτη, Άννα Τσιακκή – Μάντη, μετέφερε αυτούσιο το 
μήνυμα του ιδίου του Δρος Αρτέμη Χατζηπαναγή. Στο 
μήνυμά του ο κ. Χατζηπαναγής εξέφρασε τη χαρά του, 

γιατί μπορούσε να παρακολουθήσει 
διαδικτυακά την τελετή. Όπως ανέ-
φερε ο Δρ Χατζηπαναγής, πέρασαν 
πέντε χρόνια από τότε που εξέφρα-
σε την επιθυμία της δωρεάς στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ελάχιστη 
ένδειξη αγάπης και εκτίμησης προς 
τον τόπο, εκφράζοντας την ευχή 
να ολοκληρωθεί στον απαιτούμενο 
χρόνο. Η κα Τσιακκή – Μάντη ανέ-
φερε ότι ο δωρητής, είναι άνθρωπος 
που αθόρυβα και με ανιδιοτέλεια βο-
ήθησε πολλά άτομα να πετύχουν το 
στόχο τους, μεταξύ των οποίων και 
την ίδια, ενώ τον ευχαρίστησε για την 
αγάπη και τη στήριξη που επέδειξε. 
Η κα Τσιακκή – Μάντη, ευχαρίστησε 
επίσης τους τέως και νυν Πρυτάνεις, 
καθώς και όσους συμβάλλουν στην 
ανέγερση του κτηρίου.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρό-
εδρος του Συμβουλίου του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, κ. Γιώργος Δαυίδ, 
ο οποίος υπογράμμισε ότι «το νέο 
υπερσύγχρονο Κτήριο Διδασκαλίας 
Ιατρικών και Βιολογικών Επιστη-
μών είναι, από σήμερα, μια χειρο-
πιαστή δέσμευση για το αύριο», 
καθώς, όπως είπε, «έρχεται σε μια 
στιγμή πιο επίκαιρη από ποτέ. Στη 
μέση μιας πανδημίας», προσέθεσε ο 
κ. Δαυίδ, «που η ανθρωπότητα ολό-
κληρη στρέφει το βλέμμα της στη 
βιολογία και την Ιατρική επιστήμη». 

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του 
έργου ανατέθηκε μετά από αρχι-
τεκτονικό διαγωνισμό στην ομάδα 

των μελετητών που εξασφάλισε 
το πρώτο βραβείο - ομάδα KTPCG 
Collective Architects με επικεφα-
λής τον αρχιτέκτονα κύριο Μιλ-
τιάδη Κατσαρό, από την Αθήνα. Ο 
κ. Κατσαρός παρουσιάζοντας το 
έργο ανέφερε ότι κεντρική ιδέα 
του σχεδιασμού είναι η δημιουργία 
ενός κτηριακού συγκροτήματος, το 
οποίο να δηλώνει με σαφήνεια και 
ειλικρίνεια τη λειτουργία και το χα-
ρακτήρα του, να είναι τεχνολογικά 
σύγχρονο αλλά ταυτόχρονα φιλικό 
και οικείο στους χρήστες του και 
να αναδεικνύεται αξιοποιώντας τις 
υψηλές αισθητικές δυνατότητες 
της αρχιτεκτονικής του. Η αίθουσα 
διδασκαλίας, πρόσθεσε ο κ. Κατσα-
ρός, αποτελεί τη βασική μονάδα – 
το βασικό κύτταρο βάσει του οποί-
ου διαμορφώθηκε η αρχιτεκτονική 
του κτηρίου. Ιδιαίτερη έμφαση δί-

νεται στην πολύ καλή περιβαλλο-
ντική επίδοση του κτηρίου, στην 
προστασία του από ακραία κλιμα-
τικά φαινόμενα και στην εκμετάλ-
λευση των θετικών παραμέτρων 
του τοπικού κλίματος. 

Το κτήριο καταλαμβάνει εμβαδό 
γύρω στα 6000 τ.μ. Περιλαμβάνει 
πέντε αμφιθέατρα και 21 αίθουσες 
όλες εξοπλισμένες με σύγχρονα 
μέσα διδασκαλίας παρέχοντας συ-
νολικά χωρητικότητα 2.000 πρό-
σθετων θέσεων. Το κόστος ανέ-
γερσης του έργου υπολογίζεται 
στα 12.500.000 εκατ. ευρώ και η 
περίοδος ολοκλήρωσης του καθο-
ρίστηκε στους 36 μήνες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τελε-
τής τηρήθηκαν όλα τα απαιτούμενα 
και επίσημα προβλεπόμενα μέτρα 
για τη διασφάλιση της δημόσιας 
υγείας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα 1.000 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου
Λίστα Σαγκάης 2020

Στα #601-700 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως κατε-
τάγη, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, στην Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση των Πα-
νεπιστημίων (Academic Ranking of World Universities 
-ARWU), γνωστή και ως «Κατάταξη της Σαγκάης». Το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο και το μοναδικό 
κυπριακό πανεπιστήμιο που επιτυγχάνει να συγκαταλέ-
γεται στη διάσημη λίστα της Σανγκάης ανάμεσα στα 1.000 
καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. 

Σημειώνεται, ότι η εν λόγω κατάταξη θεωρείται μία από 
τις τρεις σημαντικότερες παγκόσμια. Είναι το πρώτο χρο-
νικά μοντέλο που χρησιμοποίησε πολλαπλούς δείκτες για 
την αξιολόγηση πανεπιστημίων. Το μοντέλο αναπτύχθηκε 
από το Πανεπιστήμιο Shanghai Jiaotong και χρησιμοποι-
εί έξι δείκτες για την αξιολόγηση των πανεπιστημίων: Τον 
αριθμό των αποφοίτων και του διδακτικού προσωπικού 

που έχουν κερδίσει Νόμπελ ή Fields Medal, τον αριθμό των 
ερευνητών που έχουν επιλεγεί από το Thomson Scientific, 
τον αριθμό των άρθρων που έχουν δημοσιευθεί στα κορυ-
φαία επιστημονικά περιοδικά, τον αριθμό των άρθρων που 
έχουν καταχωρισθεί στο Science Citation Index – Expanded 
and Social Sciences Citation Index, και την ατομική επίδοση 
σε σχέση με το μέγεθος του ιδρύματος. Για το έτος 2020 το 
ARWU αξιολόγησε περισσότερα από 1.700 κορυφαία πανε-
πιστήμια και η λίστα περιλαμβάνει τα 1.000 καλύτερα εξ αυ-
τών. Μεθοδολογικά, η κατάταξη των πανεπιστημίων γίνεται 
σε 5 επιστημονικές κατηγορίες (θετικές επιστήμες, μηχανι-
κή, επιστήμες ζωής, ιατρικής, και κοινωνικές επιστήμες) και 
52 θεματικές ανάλογα με το ακαδημαϊκό αντικείμενό τους. 
Για να μπορέσει ένα πανεπιστήμιο να συμπεριληφθεί στην 
κατάταξη ανά θέμα, θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστο αριθμό 
δημοσιεύσεων κατά την περίοδο 2011-2015. 



Περιοδική Έκδοση του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τεύχος 65o, Δεκέμβριος 2020 2322

κοινότητα | Eνημερωτικό Δελτίο

Ξεχωριστή ήταν η φετινή ορκωμοσία 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου. Είκοσι εννέα απόφοιτες/
οι, έδωσαν τον όρκο του Ιπποκράτη 
ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη και των 
δασκάλων τους, κάτω από αυστηρά 
υγειονομικά μέτρα. Η Τελετή Ορκω-
μοσίας των αποφοίτων της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 
2020, στο Αμφιθέατρο «Νίκος Κ. Σια-
κόλας», στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό 
Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ). 

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστα-
σιάδης ανέφερε ότι η Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί 
σταθμό στα εκπαιδευτικά και ιατρικά 
δρώμενα της πατρίδας μας, καθώς 
διαθέτει σύγχρονες επιστημονικές 
υποδομές και είναι οργανωμένη 
στη βάση των επιτυχημένων μοντέ-
λων ανάπτυξης άλλων προηγμένων 
στον τομέα χωρών, αλλά είναι και 
στελεχωμένη από διακεκριμένους 
στην ειδίκευσή τους ακαδημαϊκούς. 
Το Υπουργείο Υγείας, πρόσθεσε ο κ. 
Αναστασιάδης, προωθεί τη νομοθε-
τική ρύθμιση για την ίδρυση και λει-
τουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών, 
αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό 
ρόλο και τη σημαντικότητα της πα-
ροχής κλινικού έργου, αλλά και της 
λοιπής επιστημονικής ενίσχυσης των 
δημόσιων νοσηλευτηρίων από μέλη 
του ακαδημαϊκού προσωπικού, αλλά 
και φοιτητές της Ιατρικής Σχολής.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθη-
γητής Τάσος Χριστοφίδης αναφέρ-
θηκε στην πιστοποίηση της Ιατρικής 
Σχολής, που αποτελεί απόδειξη ότι 
το στοίχημα της λειτουργίας Ιατρι-
κής Σχολής στο πρώτο δημόσιο 
πανεπιστήμιο της Κύπρου πέτυχε. 
Χρειαζόμαστε μία Ιατρική Σχολή με 
γερά θεμέλια και με εποικοδομητι-
κές συνέργειες και για να επιτευχθεί 
το πιο πάνω, είπε ο κ. Χριστοφίδης,  
χρειάζεται βούληση και τόλμη από 
όλους τους εμπλεκόμενους στις ια-
τρικές υπηρεσίες της χώρας. Απευ-
θυνόμενος προς τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, είπε ότι χρειάζεται η 
δική του παρέμβαση και αποφασι-
στικότητα από μεριάς Πολιτείας για 
να προχωρήσει η Ιατρική Σχολή στο 
επόμενο αποφασιστικό και σταθερό 
βήμα προόδου της, για το καλό της 
Σχολής, των φοιτητριών και φοιτη-
τών, για το καλό της δημόσιας υγεί-
ας. Προς τους αποφοίτους ο Πρύτα-
νης ανέφερε τα εξής: «Ο όρκος του 
Ιπποκράτη, σε μια σύγχρονη εκδοχή, 
που θα δώσετε, είναι μία υπόσχεση 
στους εαυτούς σας, στην οικογένειά 
σας, το πανεπιστήμιό σας, τον ασθε-
νή και την κοινωνία. Υπόσχεση ότι 
σεβόμενοι τον άνθρωπο και την επι-
στήμη σας, θα δώσετε τον καλύτερό 
εαυτό σας, με ήθος, ανθρωπιά και 
αγάπη για αυτό που κάνετε, για να 
απαλύνετε τον πόνο, να προλάβετε 
και να θεραπεύσετε».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Αντι-
πρόεδρος του Συμβουλίου του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, κ. Ανδρέας 
Παναγιώτου, ο οποίος αναφέρθηκε, 
μεταξύ άλλων, στην επιτυχία της εξ 
αποστάσεως λειτουργίας του Πανε-
πιστημίου κατά τη διάρκεια της εφαρ-
μογής των μέτρων για αντιμετώπιση 
της πανδημίας της νόσου COVID-19, 
στην αναγνώριση της αριστείας του 
Πανεπιστημίου από την ευρύτερη 
κοινωνία κατά το τρέχον έτος και στα 
επιτεύγματα της Ιατρικής Σχολής.

Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας 
της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής 
Γιώργος Χατζηγεωργίου, βαθιά συ-
γκινημένος, ανέφερε ότι ο ασθενής 
πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο 
των ενεργειών των αποφοίτων. «Θα 
σας παρακαλούσα και θα σας προέ-
τρεπα, ποτέ να μην ξεχάσετε τη ρήση 

του Ιπποκράτη: ότι είναι καλύτερα 
να γνωρίσετε καλά τον άνθρωπο 
που έχει μια ασθένεια παρά την ίδια 
ασθένεια που έχει ένας άνθρωπος. 
Αυτό προϋποθέτει να δίνετε χρόνο 
και ν’ ακούτε τον ασθενή σας», είπε 
ο κ. Χατζηγεωργίου.

Κατά την ομιλία της η αριστούχος 
προπτυχιακή απόφοιτος της Ιατρικής 
Σχολής, κα Αυγουστίνα Κ. Κυριάκου, 
στην οποία απονεμήθηκε το Βραβείο 
«Νίκου Κ. Σιακόλα», ύψους τριών 
χιλιάδων ευρώ από τον ίδιο τον κ. 
Νίκο Σιακόλα και τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, είπε ότι η ιατρική, μια 
από τις αρχαιότερες των πρακτικών 
επιστημών, είναι η επιστήμη που έχει 
στο επίκεντρό της τον άνθρωπο, στο-
χεύοντας όχι μόνο στην εξασφάλιση 
και διατήρηση της σωματικής υγεί-
ας, αλλά στον άνθρωπο σαν ολότητα. 
Αυτό που πάντα με μάγευε στην ια-
τρική, είπε η Αυγουστίνα Κυριάκου, 
είναι η επαφή με τον άνθρωπο.

Κατά την τελετή απαγγέλθηκε 
από τους αποφοίτους ο όρκος του 
Ιπποκράτη, ένα κείμενο ιστορικής 
και ηθικής αξίας για τους ιατρούς διε-
θνώς και ιδιαίτερης συναισθηματικής 
αξίας για τους Έλληνες και Κύπριους 
ιατρούς. Ο  όρκος διαβάστηκε τόσο 
στα νέα, όσο στα αρχαία ελληνικά, 
από τις πρώτες φοιτήτριες της Ιατρι-
κής Σχολής, Αυγουστίνα Κυριάκου 
και Ηώ Ευσταθίου, αντίστοιχα, τιμώ-
ντας τον πατέρα της Ιατρικής που με 
το έργο του έθεσε τα θεμέλια του ια-
τρικού λειτουργήματος.

Η εκδήλωση μεταδιδόταν διαδικτυ-
ακά για άμεση παρακολούθηση από 
τους οικείους των αποφοίτων και από 
κάθε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Με τη διαδικτυακή Τελετή Αναγνώρισης Αποφοίτων 
ολοκληρώθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2020
Για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου πραγματοποίησε Διαδικτυακή Τελετή Αναγνώ-
ρισης Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Αποφοίτων 
ένεκα των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για την 
πανδημία του νέου κορωνοϊού. Η Τελετή μεταδόθηκε 
την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 από το κανάλι του Πανε-
πιστημίου Κύπρου στο YouTube, σηματοδοτώντας την 
ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και 
σε αυτή συνδυάζονταν οπτικογραφημένα μηνύματα και 
δρώμενα, ως ένδειξη αναγνώρισης των προσπαθειών 
των αποφοίτων για την εκπλήρωση των στόχων τους.

Η διεθνής αναγνώριση και καταξίωση του Πανεπι-
στημίου Κύπρου συνιστά τιμή για τον τόπο μας, ανέφερε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε 
μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του το οποίο λόγω έκτα-
κτης απουσίας του στο εξωτερικό ανέγνωσε ο Υπουργός 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Πρό-
δρομος Προδρόμου. Στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης απέδωσε τα εύσημα στις Πρυτανικές Αρχές 
για τις έγκαιρες και στοχευμένες αποφάσεις που έλαβαν 
εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, προτάσσοντας 
την ασφάλεια και την υγεία του συνόλου των μελών της 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Σε ιδιαίτερη αναφορά του, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον Ηρόδο-
το Ηροδότου, απόφοιτο του τμήματος Φυσικής και στον 
Θεοφάνη Παναγή, απόφοιτο του Τμήματος Βυζαντινών 
και Νεοελληνικών Σπουδών, οι οποίοι συγκέντρωσαν τις 
υψηλότερες βαθμολογίες και στους οποίους ως επιβρά-
βευση απονεμήθηκε αντιστοίχως το πρώτο και το δεύτε-
ρο βραβείο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
των δέκα και πέντε χιλιάδων ευρώ αντιστοίχως.

Αφ’ ετέρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφί-
δης μέσα από την ομιλία του με τίτλο «Ο ιός που μας άλλα-
ξε», υπογράμμισε πως «Χωρίς αμφιβολία η φετινή χρονιά 
ήταν διαφορετική… Κληθήκατε από τη μια μέρα στην άλλη 
να προσαρμοστείτε στη νέα κατάσταση, τόσο ως φοιτητές, 
αλλά και ως πολίτες. Μεταβήκατε στη διαδικτυακή διδα-
σκαλία, στην ψηφιακή εκπαίδευση… Η ευελιξία, η προ-
σαρμοστικότητα, η ψυχραιμία και η ωριμότητα που επιδεί-
ξατε σ΄ αυτήν τη στιγμή κρίσης, φανερώνουν ότι μπορείτε 
να στοχεύσετε ψηλά με αξιώσεις. Έχετε τις δυνατότητες να 
ξεχωρίσετε σε ό,τι και να επιλέξετε να κάνετε». 

Ακολούθως, στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Γιώργος 
Δαυίδ, πολύ χαρακτηριστικά σημείωσε ότι η αποφοίτηση 
αποτελεί μια από τις στιγμές της ζωής, μια «στιγμή που 
ένας κύκλος σκληρής προσπάθειας ολοκληρώνεται, που 
νιώθει κανείς πως βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου 
και παράλληλα μια στιγμή που αναγνωρίζουμε πως είμαστε 
πάλι στην αρχή. Στην αρχή μιας νέας σταδιοδρομίας, ένα 
πρώτο επαγγελματικό ξεκίνημα, νέα ερευνητικά βήματα ή 
ίσως ένας μεταπτυχιακός τίτλος. Όλα αρχίζουν εδώ».

Ο άριστος απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής Ηρόδο-
τος Ηροδότου, με βαθμολογία 9.59 απευθυνόμενος τους 

συμφοιτητές του ανέφερε ότι η επόμενη μέρα θα μας 
βρει ως απόφοιτους του Πανεπιστημίου που αγωνίζονται 
για την επαγγελματική τους αποκατάσταση έχοντας όλα 
τα εφόδια λόγω της πολύτιμης βοήθειας και καθοδήγη-
σης των ακαδημαϊκών μας.

Η Τελετή άρχισε με τη «Βασιλική Μουσική των Νε-
ρών» του Γκέοργκ Φρίντριχ Χαίντελ και ολοκληρώθηκε 
με το «Καλοκαίρι» από τις τέσσερεις εποχές του Αντόνιο 
Βιβάλντι από τα παιδιά του Προγράμματος Ανάπτυξης 
Μουσικών Ταλέντων, υπό την Καλλιτεχνική Διεύθυνση 
του Αρχιμουσικού κ. Πέτρου Στυλιανού. 

Στην Τελετή έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα τρία βραβεία 
σε άριστους/στες φοιτητές/τριες προπτυχιακού επιπέδου 
από μεγάλους δωρητές και ευεργέτες που συμβάλλουν 
στην ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων στην Πανεπι-
στημιούπολη. Το Βραβείο «Εις Μνήμη Ντίνου Λεβέντη» 
ύψους τριών χιλιάδων ευρώ, απονεμήθηκε στην προ-
πτυχιακή άριστη απόφοιτο της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, με Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 
Άννα Ραουνά. Το Βραβείο «Στέλιου Ιωάννου» στη μνήμη 
του εμπνευστή του Ιδρύματος «Χρίστου Στέλιου Ιωάν-
νου», ύψους επίσης τριών χιλιάδων ευρώ, απονεμήθηκε 
στον άριστο απόφοιτο της Φιλοσοφικής Σχολής, Πέτρο 
Θεοφάνους, για την υψηλότερη ακαδημαϊκή επίδοση 
στη Σχολή του. Το Βραβείο «Νίκου Κ. Σιακόλα» ύψους 
τριών χιλιάδων ευρώ, απονεμήθηκε στην αριστεύσασα 
απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής, Αυγουστίνα Κ. Κυριάκου.

Απονεμήθηκαν επίσης, το Βραβείο «PWC» ύψους 
4.000 ευρώ στην απόφοιτο με την υψηλότερη ακαδη-
μαϊκή επίδοση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Δημόσιας Διοίκησης, Όλγα Χ. Χαραλάμπους και το 
Βραβείο καλύτερης ατομικής αθλητικής επίδοσης για την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020, που απονεμήθηκε στον 
δευτεροετή φοιτητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-
μών και Διοίκησης, Νικόλα Βασιλείου, ως πρωταθλητή 
στην 30ή Πανεπιστημιάδα που έγινε στην Ιταλία. Η Πανε-
πιστημιάδα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αθλητική διοργά-
νωση μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες.

Οι Πρυτανικές Αρχές και οι Κοσμήτορες των Σχολών 
παράλληλα εξέφρασαν και δημόσια τις ευχαριστίες τους 
στα πρόσωπα, τις εταιρείες, τα κοινωνικά σύνολα και τους 
διάφορους οργανισμούς για την ευγενή τους χορηγία.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, 29 απόφοιτοι της 
Ιατρικής Σχολής έδωσαν τον όρκο του Ιπποκράτη
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Οι όμιλοι του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου έχουν καταφέρει να αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της φοιτητι-
κής ζωής και σημείο αναφοράς τόσο 
για τωρινούς/ές φοιτητές/τριες όσο 
και για απόφοιτους/ες. Το αίσθημα 
του ανήκειν, οι συλλογικότητες και η 
σύζευξη δυνάμεων φοιτητών/τριών 
από όλους τους κλάδους με διαφο-
ρετικό γνωστικό και κοινωνικό υπό-
βαθρο καθιστούν πολύ σημαντικό 
τον ρόλο των φοιτητικών ομίλων, 
οι οποίοι δίνουν μαθήματα εκτός 
αιθουσών διδασκαλίας, διαμορφώ-
νουν προσωπικότητες και χτίζουν 
ασφαλείς χώρους και μικρο-κοινό-
τητες για όλους και όλες , αποδομώ-
ντας στερεότυπα και προκαταλήψεις. 

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες και 
τα αυξημένα μέτρα για τη διαχείριση 
της νόσου του COVID-19, άλλαξαν 
και τις συνήθειες των φοιτητών/φοι-
τητριών ανά το παγκόσμιο. Η μετά-
βαση και αναγκαστική «καθήλωση» 
μπροστά στις οθόνες επέδρασαν 
στην καθημερινότητά τους και έδω-
σαν διαφορετική μορφή στον χαρα-
κτήρα των φοιτητικών εμπειριών 
σε επίπεδο μαθημάτων και γνώσης 
αλλά και σε επίπεδο προσωπικών 
και διαπροσωπικών σχέσεων. Ο αυ-
θορμητισμός ή και παρορμητισμός, 
η ζωντάνια, τα πρώτα σκιρτήματα 
ενθουσιασμού για το αντικείμενο 
σπουδών (και όχι μόνο) αλλά και τα 
χαμόγελα κρύφτηκαν πίσω από μά-

σκες και περιορίστηκαν, σε μεγάλο 
βαθμό, λόγω της αδήριτης ανάγκης 
για φυσική αποστασιοποίηση. 

Θέλοντας να μάθουμε περισσό-
τερα για το πώς αντιμετωπίζουν οι 
φοιτητικοί όμιλοι του Πανεπιστημίου 
μας την πανδημία, μιλήσαμε διαδι-
κτυακά με τον Πρόεδρο της Συντο-
ντιστικής Επιτροπής των ομίλων, 
Θεοφάνη Παττίχη (Κλασικές Σπου-
δές και Φιλοσοφία, 4ο έτος), ώστε να 
ενημερωθούμε και να αντλήσουμε 
αισιοδοξία από τη συνέχιση των δρα-
στηριοτήτων των ομίλων. 

Πώς επηρέασε η πανδημία τις δρά-
σεις των ομίλων; Τι γίνεται με τους 
ομίλους που οι δράσεις τους βασί-
ζονται στην αλληλεπίδραση και τη 
φυσική επαφή μεταξύ των μελών; 

Η πανδημία όπως είναι αναμε-
νόμενο προκάλεσε αρνητικές συ-
νέπειες σε όλους μας. Η δράση των 
ομίλων του Πανεπιστημίου μας είναι 
ποικιλόμορφη και αρκετά σημαντική. 
Η πανδημία δυσχεραίνει το έργο των 
ομίλων, λόγω των περιοριστικών 
μέτρων, όμως παρόλες τις δυσκολί-
ες βρίσκουμε νέες και πρωτότυπες 
ιδέες για να αντιμετωπίσουμε τις 
δυσκολίες που προκύπτουν. Όπως 
κάθε χρόνο έτσι και φέτος προγραμ-
ματίζαμε τη Βραδιά Ομίλων με την 
έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Η 
Βραδιά Ομίλων γίνεται με στόχο την 
καλύτερη, άμεση και έγκυρη ενημέ-

ρωση τόσο των πρωτοετών φοιτη-
τών/τριών όσο και των άλλων ετών 
για τις δράσεις των ομίλων. Λόγω 
της κατάστασης όμως δεν ήταν εφι-
κτό να πραγματοποιηθεί η Βραδιά 
Ομίλων. Ευελπιστούμε, έχοντας πά-
ντοτε ως βασικό γνώμονα την υγεία 
όλων μας, ότι θα προγραμματιστεί 
εκ νέου με την έναρξη της νέας χρο-
νιάς. Ο κάθε όμιλος διαφοροποιείται 
ανάλογα με τις δράσεις του. Η φυσι-
κή επαφή στους ομίλους εν καιρώ 
πανδημίας γίνεται με τήρηση όλων 
των απαραίτητων προστατευτικών 
μέτρων. Έτσι, εάν το απαιτεί η φύση 
του ομίλου να υπάρχει και φυσική 
παρουσία/επαφή των μελών του, 
τότε οι συναντήσεις γίνονται βάσει 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων . 
Σε άλλες περιπτώσεις και όταν είναι 
δυνατόν, εφαρμόζεται τηλεδιάσκε-
ψη, για παράδειγμα, ένα εργαστήρι 
δημιουργικής γραφής που πραγμα-
τοποιείται από τον όμιλο Λογοτεχνί-
ας του Πανεπιστημίου μας. Η πανδη-
μία μας επηρεάζει έντονα, αλλά με 
υπομονή και επιμονή προσπαθούμε 
ως Συντονιστική Επιτροπή Ομίλων 
να είμαστε δίπλα σε κάθε όμιλο και 
να αντιμετωπίζουμε τα ad hoc προ-
βλήματα δίνοντας άμεσες και χρήσι-
μες λύσεις.

Φέτος έγιναν εγγραφές νέων φοι-
τητών/τριών; Υπήρξαν/υπάρχουν 
προσπάθειες για να συμμετέχουν 

Φοιτητικοί  Όμιλοι Πανεπιστημίου Κύπρου
σε ρυθμούς πανδημίας

και πρωτοετείς φοιτητές/τριες στους ομίλους παρά την 
ιδιομορφία των συνθηκών;

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, έχουμε νέα μέλη 
σε όλους τους ομίλους. Βρήκαμε αρκετές πρωτοπορι-
ακές και αποτελεσματικές μεθόδους για να εγγραφούν 
νέα μέλη. Ως Συντονιστική Επιτροπή Ομίλων δημιουργή-
σαμε ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιέχει όλους τους 
ομίλους για εύκολη και προσβάσιμη εγγραφή των ενδια-
φερόμενων. Η ηλεκτρονική φόρμα-αίτηση βρίσκεται στη 
σελίδα μας στο Facebook, και μπορούν όλοι/ες ανά πάσα 
στιγμή να την αξιοποιήσουν και να γίνουν μέλη των ομί-
λων. Επίσης έχουμε ετοιμάσει, ως Συντονιστική Επιτρο-
πή, ένα εγχειρίδιο για όσους και όσες ενδιαφέρονται να 
εμπλακούν στους ομίλους, με όλες τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες για τον κάθε όμιλο ξεχωριστά. Μπορείτε να το 
βρείτε στο Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων. Σημα-
ντικό είναι να αναφέρουμε ότι αρκετά μέλη των ομίλων, 
όπως κάθε χρόνο είναι πρωτοετείς φοιτητές/τριες. 

Ποιοι οι στόχοι σας και τα επόμενα βήματά σας;
Οι στόχοι μας ως Συντονιστική Επιτροπή Ομίλων 

τροποποιούνται βάσει των αναγκών και των προτεραι-
οτήτων των ομίλων μας. Σίγουρα προσπαθούμε και θα 
συνεχίσουμε να προσπαθούμε να προβάλλουμε και να 
διαφημίζουμε όλους τους ομίλους ανεξαιρέτως με κάθε 
εφικτό τρόπο. Επιπλέον στόχος μας είναι να δημιουργή-
σουμε νέους ομίλους, για να κεντρίσουμε το ενδιαφέ-
ρον ακόμα περισσότερων φοιτητών/τριών. Ένας νέος 
όμιλος που έχει δημιουργηθεί πρόσφατα είναι ο Όμιλος 
Διεθνών Σχέσεων και Διπλωματίας. Συνεχίζουμε λοι-
πόν να είμαστε στο πλευρό τόσο των ομίλων όσο και 
των φοιτητών/τριών που εμπλέκονται σε αυτούς ως 
μέλη. Σας περιμένουμε όλους/ες στον όμορφο κόσμο 
των ομίλων για αξέχαστες στιγμές. Να θυμάστε πάντοτε 
ότι οι Φοιτητικοί Όμιλοι αποτελούν τα «Κλειδιά για μια 
αξέχαστη Φοιτητική Ζωή».

Κρατάμε ως οδηγό τη θετική ενέργεια της Συντονιστι-
κής Επιτροπής και την ελπίδα για τις καλύτερες μέρες 
που έρχονται και προσωπικά, παρακινώ όλους και όλες 
τους/τις φοιτητές/τριες, ειδικά τώρα που είναι περιορι-
σμένα έως και απαγορευμένα τα ταξίδια εκτός Κύπρου, 
να τολμήσουν να ταξιδέψουν σ’αυτό τον όμορφο κόσμο 
των ομίλων και να γεμίσουν τις φοιτητικές αποσκευές 
τους με ξεχωριστές στιγμές. 

Χριστίνα Παπαπολυβίου
Ειδική Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
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Ο υποψήφιος διδακτορικός φοιτητής κ. Παρασκευάς Νι-
κολάου, μέλος του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Μη-
χανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχα-
νικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου Κύπρου, υπό 
την υποστήριξη και επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή 
του Τμήματος, Λουκά Δημητρίου, κατάφερε να επιτύ-
χει την πρώτη θέση, στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό 
Νέου Ερευνητή “TRA Vision 2020: Young Researcher’s 
Competition”, που διεξήχθη στο πλαίσιο του μεγαλύτε-
ρου ευρωπαϊκού συνεδρίου στο αντικείμενο των Μετα-
φορών Transport Research Arena (TRA) 2020. Μεταξύ 
82 πρωτότυπων ερευνητικών ιδεών που υποβλήθηκαν 
από ομάδες κορυφαίων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, κατό-
πιν δύο ανταγωνιστικών γύρων αξιολόγησης, η μελέτη 
του κ. Νικολάου διακρίθηκε ως η καλύτερη μελέτη στον 
τομέα των συνδυασμένων μεταφορών. O κ. Νικολάου 
μελέτησε τη δυναμική εξάπλωσης μεταδοτικών ιών δια-
φορετικής δυναμικότητας/σοβαρότητας (αντίστοιχου του 
COVID-19) ολοκληρώνοντας επιδημιολογικά μοντέλα 
στα δίκτυα χερσαίων και αεροπορικών μετακινήσεων. Η 
ανακοίνωσή των βραβείων έγινε διαδικτυακά στις 29 Σε-
πτεμβρίου 2020 και το έπαθλο περιλαμβάνει χρηματικό 
ποσό ύψους 5.000 ευρώ. 

Η μελέτη που υπέβαλε ο κ. Νικολάου έχει τίτλο 
«Controlling the possible spread of infectious diseases 
through the air transportation network: a dynamic 
networks approach». Η μελέτη αφορά στην ολοκλή-
ρωση ενός επιδημιολογικού μοντέλου με τα δίκτυα 

αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών για την παρα-
κολούθηση και πρόβλεψη της δυναμικής διασποράς 
μεταδοτικών ιών (διαφορετικής “επιθετικότητας”). Ση-
μειώνεται ότι η πιο πάνω πρωτότυπη έρευνα υπεβλήθη 
τον Σεπτέμβριο του 2019, πολύ πριν από τον Δεκέμβριο 
του 2019, όταν έγιναν γνωστά τα πρώτα κρούσματα της 
νόσου COVID-19. Σύμφωνα με τη σημερινή κατάσταση 
της νόσου COVID-19 και με βάση τα αποτελέσματα της 
έρευνας, φαίνεται πως η μελέτη έχει προβλέψει με με-
γάλη πιστότητα την εξέλιξη και την σημερινή κατάσταση 
της νόσου COVID-19.

Το Transport Research Arena (TRA), αποτελεί το με-
γαλύτερο ευρωπαϊκό συνέδριο σε θέματα μεταφορών 
και κινητικότητας. Το TRA προσφέρει έναν εξαιρετικό 
χώρο για ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής 
και εκπροσώπους της βιομηχανίας των μεταφορών να 
συναντηθούν και να συμβάλουν στη συζήτηση για το 
πώς η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να αναμορ-
φώσουν το σύστημα μεταφορών και κινητικότητας. Στο 
πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιείται το πρόγραμμα 
TRA VISIONS στο οποίο υλοποιούνται δύο διαγωνισμοί 
στον τομέα των μεταφορών. Οι διαγωνισμοί αυτοί εί-
ναι, το TRA VISIONS YOUNG RESEARCHERS και TRA 
VISIONS SENIOR RESEARCHERS. Το TRA πραγματο-
ποιείται κάθε 2 χρόνια. Το 2020 θα πραγματοποιείτο στο 
Ελσίνκι της Φινλανδίας. Εξαιτίας των περιορισμών που 
επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του COVID-19 το Συ-
νέδριο αλλά και οι βραβεύσεις έγιναν διαδικτυακά.

Πανευρωπαϊκή πρωτιά για διδακτορικό φοιτητή του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ο διδακτορικός φοιτητής κ. Παρασκευάς Νικολάου κέρδισε το πρώτο 
βραβείο στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό “The TRA VISIONS 2020: 
Young Researchers’ Competition”

Η Χριστιάνα Ξενοφώντος, απόφοιτος του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου με πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και ειδίκευ-
ση στις Διεθνείς Σχέσεις από το Τμήμα Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών, εκλέχθηκε ως μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, 
της σημαντικότερης πλατφόρμας εκπροσώπησης των 
νέων παγκοσμίως.

Τον τελευταίο χρόνο εργάζεται ως Κοινοβουλευτική 
Συνεργάτιδα του Βουλευτή Δημήτρη Μ. Δημητρίου και 
είναι Αντιπρόεδρος Α’ του Συμβουλίου Νεολαίας Κύ-
πρου (Συ.Ν.Κ.)

Στις εκλογές που διεξήχθησαν διαδικτυακά λόγω 
της πανδημίας του COVID-19, η Χριστιάνα αναδείχθη-
κε δεύτερη σε κατάταξη ψήφων, δίνοντας έτσι στο 
Συ.Ν.Κ. για πρώτη φορά την ευκαιρία να εκπροσω-
πείται στο εντεκαμελές Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Νεολαίας. 

Τα μέλη του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαί-
ας, εκλέγονται από τις οργανώσεις-μέλη του, οι οποίες 
αποτελούνται από εθνικά συμβούλια νεολαίας και διε-
θνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις (στο σύνολο 103).

Η υποψηφιότητα του Συ.Ν.Κ., έχει τις εξής προτε-
ραιότητες: (α) Την προώθηση της συμμετοχής των νέων 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, (β) την ενίσχυση των 

εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων των νέων, 
(γ) την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλες τις 
πτυχές του πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού βίου 
των νέων της Ευρώπης, (δ) την ενίσχυση του αισθήμα-
τος του ανήκειν και της οριζόντιας και δια-τομεακής 
συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων-Μελών του Ευ-
ρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας.

«Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 2020» στον κ. Ανδρέα Λιβέρα
της Ερευνητικής Μονάδας «FOSS» 

Ανέπτυξε το αυτοματοποιημένο εργαλείο πρόβλεψης φωτοβολταϊκής 
παραγωγής «Suncaster» υπό την εποπτεία του δρα Γιώργου Μακρίδη

Το Βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 2020 
και το χρηματικό έπαθλο των €10.000 
απονεμήθηκε στον κ. Ανδρέα Λιβέρα, 
Hλεκτρολόγο Μηχανικό και Eρευνη-
τή της Ερευνητικής Μονάδας Ενερ-
γειακής Αειφορίας «FOSS» του Πανε-
πιστημίου Κύπρου, για την ανάπτυξη 
του έξυπνου και αυτοματοποιημένου 
εργαλείου πρόβλεψης φωτοβολταϊ-
κής (ΦΒ) παραγωγής «Suncaster». Ο 
κ. Λιβέρας, συνεργαζόμενος με ερευ-
νητές της ομάδας «ΦΩΣ», ανέπτυξε 
το εργαλείο πρόβλεψης Φ/Β παρα-
γωγής κάτω από υπό την εποπτεία 
του Δρ. Γιώργου Μακρίδη. Την ομάδα 
του «Suncaster» απαρτίζουν επίσης 
ο κ. Σπύρος Θεοχαρίδης, ο κ. Μάριος 
Κυνηγός και ο Καθηγητής Γιώργος Η. 
Γεωργίου, Διευθυντής της Μονάδας 
«ΦΩΣ». Το επίτευγμα του κ. Λιβέρα 
ξεχώρισε ανάμεσα στις 23 έγκυρες 

και αξιόλογες συμμετοχές που κατα-
τέθηκαν στον φετινό Διαγωνισμό. Η 
απονομή του Βραβείου Μηχανικής 
ΕΤΕΚ 2020 έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Το «Suncaster» συμβάλλει 
στην περαιτέρω διείσδυση της 
Φ/Β τεχνολογίας στην παγκύπρια 
αγορά ενέργειας και χρησιμοποι-
είται για προβλέψεις παραγωγής 
από Φ/Β συστήματα. Το εργαλείο 
αυτό παρέχει τη δυνατότητα για 
την περαιτέρω διείσδυση Φ/Β συ-
στημάτων στο ηλεκτρικό δίκτυο 
της Κύπρου και χρησιμοποιείται 
από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύ-
πρου (ΑΗΚ) κι από το Διαχειριστή 
Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου 
(ΔΣΜΚ) για το μετριασμό των επι-
πέδων υπερβολικής τάσης και την 
εξασφάλιση της σταθερότητας και 
αξιοπιστίας του δικτύου. 

O κ. Ανδρέα Λιβέρας έλαβε το 
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανι-
κού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(2011-2015). Μετά από μεταπτυχι-
ακές σπουδές στο Imperial College 
London απέκτησε τον τίτλο MSc in 
Sustainable Energy Futures (2016). 
Ακολούθως εντάχθηκε στην Ερευ-
νητική Μονάδα Ενεργειακής Αει-
φορίας «FOSS» του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, όπου εργάζεται μέχρι σή-
μερα ως ερευνητικός επιστήμονας 
και παράλληλα είναι διδακτορικός 
φοιτητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-
γιστών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέ-
ροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυ-
ξη αλγορίθμων και μεθόδων που 
έχουν ως στόχο τη βελτίωση της 
απόδοσης και της αξιοπιστίας των 
Φ/Β συστημάτων.

Νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας εξελέγη η 
Χριστιάνα Ξενοφώντος, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κύπρου
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Eπίσκεψη αντιπροσωπείας του ΑΚΕΛ
Περισσότερη αυτονομία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
εισηγείται ο Άντρος Κυπριανού

Τη συμμετοχή του σε ένα ακόμη 
μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξα-
σφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
με στόχο τη δημιουργία μιας διαδι-
κτυακής πλατφόρμας για να εντο-
πίζει βασικές και καινοτόμες μεθό-
δους μάθησης που ενθαρρύνουν την 
επιτυχία σε διεθνείς δραστηριότητες 
για νεοσύστατες επιχειρήσεις και 
επιχειρηματίες. Το έργο, μέσω της 
πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθη-
σης, στοχεύει στην προώθηση της 
διεθνούς επέκτασης και ανάπτυξης 

κοινωνικών νεοσύστατων επιχει-
ρήσεων και επιχειρηματιών. Συγκε-
κριμένα, το Ερευνητικό Εργαστήριο 
SEIT (Software Engineering and 
Internet Technologies Laboratory) 
του Τμήματος Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου (http://
www.cs.ucy.ac.cy/seit) είναι ένας 
από τους εταίρους στο Ερευνητικό 
Πρόγραμμα «ISSA», το οποίο χρη-
ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μέσω του Προγράμματος 
Erasmus+.

Το 24μηνο ερευνητικό πρό-
γραμμα «ISSA», θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο μιας κοινοπραξίας πέντε 
διεθνώς αναγνωρισμένων οργανι-
σμών από πέντε ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Το εν λόγω έργο ξεκίνησε τον 
Οκτώβριο του 2019, με συντονιστή 
το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επι-
στήμης και Τεχνολογίας με συνο-
λικό προϋπολογισμό €239,235.00, 
από τα οποία €48,973.00 αντιστοι-
χούν στον προϋπολογισμό του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφτηκε αντιπροσωπεία 
του ΑΚΕΛ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα, κ. Άντρο 
Κυπριανού, στις 12 Οκτωβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης, ο Πρύτανης Τάσος Χριστοφίδης μίλησε για 
την εξέλιξη, ανάπτυξη και πορεία του Ιδρύματος, αλλά και 
τις προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει λόγω της 
πανδημίας. Όπως ανέφερε, το Πανεπιστήμιο διαχειρίστηκε 
αποτελεσματικά την κρίση της πανδημίας και κατάφερε να 
αντεπεξέλθει και να επιτευχθεί η ολοκλήρωση του προη-
γούμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου παρά τις ομολογουμέ-
νως δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες. Ο κ. Χριστοφί-
δης αναφέρθηκε επίσης στον «οικοδομικό οργασμό» στον 
οποίο βρίσκεται το ακαδημαϊκό ίδρυμα, με τα έργα της Πο-
λυτεχνικής Σχολής να προχωρούν σημαντικά, την ανέγερ-
ση της δεύτερης φάσης των Φοιτητικών Εστιών, αλλά και 
την ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος 
Βιολογικών Επιστημών και της Ιατρικής Σχολής. Έδωσε 
επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου, να γίνει πιο προσιτό και εύκολα προσβάσιμο 
σε φοιτητές και φοιτήτριες από όλο τον κόσμο, στο πλαίσιο 
της διεθνοποίησης, με παροχή περισσότερων αγγλόφω-
νων προγραμμάτων μετά από έγκριση της Βουλής. 

Η συνάντηση έγινε στην παρουσία μελών του Συμ-
βουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Πρυτανείας 
και Κοσμητόρων Σχολών. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Γιώργος Δαυίδ τόνισε τη 
σημασία της συνεργασίας της πολιτείας με το Πανεπι-
στήμιο και εκτίμησε ότι το ίδιο αποτελεί πρότυπο καλών 
πρακτικών και προαγωγής της εκπαίδευσης. Ο Αντι-
πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Ανδρέας Παναγιώτου και 
ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Δρ Γιώργος 
Λαμπριανού, τόνισαν ότι η ακαδημαϊκή, οικονομική και 
διοικητική προσαρμοστικότητα του ιδρύματος αποτελεί 
προϋπόθεση για διεθνοποίησή του και για την υλοποίη-
ση των καινούργιων στόχων που τίθενται διαρκώς. 

Στη συνέχεια, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, 
Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Ιωάννης Για-

πιντζάκης έδωσε έμφαση στα θέματα προϋπολογισμού 
και την πλήρωση νέων θέσεων διοικητικού προσωπι-
κού για την κάλυψη ποικίλων αναγκών, αλλά και τη συ-
νέχιση της προόδου και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 
Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα Διακίδου, επισήμανε ότι η 
πανδημία λειτούργησε ως «μοχλός πίεσης για ανάπτυ-
ξη» τόσο σε επίπεδο τεχνολογικών υποδομών, όσο και 
γενικότερα μεθόδων διδασκαλίας. Τόνισε πως το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου είναι «μονίμως υπό διαμόρφωση» και 
στοχεύει στο να βελτιώνεται και να εξελίσσεται. 

 Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, κ. Άντρος Κυπρια-
νού συνεχάρη τις Αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου 
για τις επιτυχίες του και το γεγονός ότι συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στα 1.000 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, 
βάσει των τελευταίων παγκόσμιων πανεπιστημιακών 
κατατάξεων. Ο κ. Κυπριανού δήλωσε πως «αποδίδουμε 
τεράστια σημασία στον τομέα της παιδείας και ιδιαίτερα 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση». Επαναβεβαιώνοντας το δι-
αχρονικό ενδιαφέρον του για την εύρυθμη λειτουργία 
του ιδρύματος, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ επι-
φυλάχθηκε να γίνουν πολιτικά διαβήματα στα αρμόδια 
Υπουργεία για θέματα οικονομικής ενίσχυσης και πε-
ρισσότερης ακαδημαϊκής και διοικητικής ευελιξίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, ούτως ώστε να λειτουργεί με 
περισσότερη αυτονομία.

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποχαιρέτησε τον Επίτιμο 
Διδάκτορά του, διακεκριμένο δικηγόρο Γεώργιο Μπίζο 

Ο Γεώργιος Μπίζος, ο οποίος έζησε δίπλα στον Νέλσον Μαντέλα,
«έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών 

Με βαθύτατη θλίψη το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και σύσσωμη η πανεπιστημι-
ακή κοινότητα, θρήνησαν για την απώ-
λεια του Επίτιμου Διδάκτορα της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 
της Αγωγής, διακεκριμένου δικηγό-
ρου Γεώργιου Μπίζου, μιας εμβλημα-
τικής προσωπικότητας της ελληνικής 
ομογένειας, ο οποίος έζησε δίπλα 
«στον πατέρα της Νοτιοαφρικανικής 
Δημοκρατίας», τον άνθρωπο που 
πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά των 
φυλετικών διακρίσεων και του ρατσι-
στικού καθεστώτος του απαρτχάιντ, 
Νέλσον Μαντέλα. Ο Γεώργιος Μπίζος, 
ο οποίος υπερασπίστηκε τον στενό 
φίλο του, τον Νέλσον Μαντέλα, γλι-
τώνοντάς τον από τη θανατική κατα-
δίκη, «έφυγε» από τη ζωή, την Τετάρ-
τη, 9 Σεπτεμβρίου 2020, σε ηλικία 92 
ετών, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος 

της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα.
O εκλιπών Γεώργιος Μπίζος υπήρξε 

ένας ακούραστος μαχητής της ελευθερί-
ας και υπερασπιστής των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, με διεθνή εμβέλεια, που 
είχε αφιερώσει τη ζωή του και συνεισφέ-
ρει καίρια στον αγώνα ενάντια στο ρα-
τσισμό και στην πολιτική του φυλετικού 
διαχωρισμού, καθώς και στην ανοικοδό-
μηση του Δικαίου στην Νότιο Αφρική. Το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα 
η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επι-
στημών της Αγωγής, η Σύγκλητος και το 
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου τίμησαν 
τον εκλιπόντα, στις 25 Οκτωβρίου 2016, 
αναγορεύοντάς τον σε Επίτιμο Διδάκτο-
ρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
και Επιστημών της Αγωγής.

Ο Γεώργιος Μπίζος γεννήθηκε το 
1927 στο Βασιλίτσι Μεσσηνίας. Έφυγε το 
1941 μαζί με τον πατέρα του και έφτα-

σαν ως πρόσφυγες στη Νότια Αφρική, 
όπου αργότερα σπούδασε νομικά και 
άρχισε να δικηγορεί το 1954. Για τους 
αγώνες του τιμήθηκε από πολλούς δι-
εθνείς οργανισμούς. Το 2010 κυκλοφό-
ρησε η αυτοβιογραφία του, «Οδύσσεια 
προς την ελευθερία».

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου απευθύ-
νει ειλικρινή συλλυπητήρια προς την 
οικογένεια του εκλιπόντος.

Αντεπιστέλλον Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών,
Γραμμάτων και Τεχνών ο Καθηγητής Χαρίδημος Κ. Τσούκας 
Ο Χαρίδημος Κ. Τσούκας εξελέγη ομοφώνως από την Ολομέ-
λεια της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τε-
χνών ως Αντεπιστέλλον Μέλος στην Τάξη των Ηθικών, Οικο-
νομικών και Πολιτικών Επιστημών. Η εκλογή του θα συμβάλει 
στην επίτευξη των μεγάλων στόχων της Ακαδημίας για την 
προαγωγή της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών στο 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο, στην ενίσχυση της επιστημονικής 
αριστείας στην Κύπρο και διεθνώς και τη διεθνή προβολή της 
Κύπρου. Σύμφωνα με το άρθρο 18.-(1) «τα αντεπιστέλλοντα 
μέλη είναι καταξιωμένες προσωπικότητες στις επιστήμες, στα 
γράμματα και στις τέχνες, οι οποίοι με τα έργα και τις γνώσεις 
τους κρίνονται από την Ακαδημία ότι δύναται να βοηθήσουν 
στο έργο της και τη Δημοκρατία γενικότερα».

Ο Χαρίδημος Τσούκας είναι Καθηγητής της Στρατηγικής 
Διοίκησης στην επώνυμη ΄Eδρα Columbia Ship Management, 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διακεκριμένος Ερευνητής Καθηγη-
τής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο Πανεπιστημίου Warwick 
του Ηνωμένου Βασιλείου και Επίτιμος Καθηγητής των Πανεπι-
στημίων Sydney και Queensland της Αυστραλίας. Έλαβε το δι-
δακτορικό του στην Οργανωσιακή Θεωρία/Κοινωνιολογία των 
Οργανώσεων από το Πανεπιστήμιο του Manchester. Η επιστη-
μονική συμβολή του κ. Τσούκα εμπίπτει σε διάφορους τομείς 
της επιστήμης της οργάνωσης, με έμφαση σε κοινωνιολογικές 
και φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Το επιστημονικό του έργο έχει 
δημοσιευθεί στα κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά του 
πεδίου του και έχει τύχει ευρείας αναγνώρισης με πληθώρα 

διεθνών διακρίσεων και βραβείων. Το 2016 τιμήθηκε από τον 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με το «Κυπριακό Βρα-
βείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2016» στη θεματική 
ενότητα Κοινωνικές Επιστήμες. 

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών 
αποτελεί το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Κύπρου στις επι-
στήμες, στα γράμματα και στις τέχνες και χαρακτηρίζεται ως 
η εστία των πλέον διακεκριμένων Κυπρίων επιστημόνων, λο-
γίων και καλλιτεχνών. Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου εκπροσωπείται στην 
Ακαδημία με δύο ακόμα μέλη της, τον Καθηγητή του Τμήματος 
Οικονομικών, Σερ Χριστόφορο Πισσαρίδη, αρχικά ως Μέλος 
της τετραμελούς Ιδρυτικής Επιτροπής και τώρα ως Μεταβα-
τικό Τακτικό Μέλος, και τον Καθηγητή του Τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής, Σταύρο Ζένιο, ως Ιδρυτικό 
Μέλος. Τιμητικό για το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και το 
γεγονός ότι στην Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμά-
των και Τεχνών συμμετέχουν επίσης οι Καθηγητές Μάριος 
Πολυκάρπου, Λεόντιος Κωστρίκης και Σταύρος Σ. Φωτίου, 
καθώς και οι Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας Βάσος Καραγιώργης, ως Μέλος της τε-
τραμελούς Ιδρυτικής Επιτροπής αρχικά και ως Μεταβατικό 
Τακτικό Μέλος τώρα,  Δημήτρης Μιχαηλίδης και Ευφροσύνη 
Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου και ο νυν Πρόεδρος της Κυπρια-
κής Ακαδημίας, Ανδρέας Δημητρίου, ο οποίος διετέλεσε Κα-
θηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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Σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκ-
δήλωση που διοργάνωσε το Πανε-
πιστήμιο Κύπρου στις 6 Οκτωβρίου 
2020, τιμήθηκε η επέτειος της Ανε-
ξαρτησίας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Ο Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβυς 
Κορνήλιος Κορνηλίου, ανέπτυξε το 
θέμα: «60 χρόνια Κυπριακής Δημο-
κρατίας: Η πορεία της εξωτερικής 
μας πολιτικής». 

Ο κ. Κορνηλίου ανέλυσε την εξω-
τερική πολιτική της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, με αναφορές σε προκλήσεις 
και γεγονότα που την επηρέασαν, 
καθώς και στον σταθεροποιητικό 
ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου. Αναφέρ-
θηκε επίσης στους παράγοντες που 
συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της και 
περιέγραψε τους τρεις βασικούς της 
πυλώνες, που, όπως είπε, εξυπη-
ρετούν ταυτόχρονα και τις προσπά-
θειες επίλυσης του Κυπριακού, την 
αναβάθμιση των σχέσεων με όλα τα 
γειτονικά κράτη της Μέσης Ανατολής 
και του Κόλπου, την αναβαθμισμένη 
και ενεργό συμμετοχή της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, την περαιτέρω αναβάθμιση 
των σχέσεων με τα Μόνιμα Μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και με άλλους 
σημαντικούς δρώντες του διεθνούς 
συστήματος. Ο κ. Κορνηλίου παράλ-
ληλα μίλησε για το ενεργειακό ερευ-
νητικό πρόγραμμα εξορύξεων στην 

κυπριακή ΑΟΖ και την προοπτική να 
καταστεί η Ανατολική Μεσόγειος ένας 
εναλλακτικός ενεργειακός διάδρομος 
για την Ευρώπη, αναβαθμίζοντας την 
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, επεσήμανε και την 
εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας 
που αιωρείται, όπου αμφισβητούνται 
οι βασικές συνισταμένες των διεθνών 
σχέσεων, το διεθνές δίκαιο και η πο-
λυμέρεια, ο παραδοσιακός τρόπος 
άσκησης της διπλωματίας, δημιουρ-
γώντας σκηνικό πολιτικής αστάθειας. 
Σήμερα, όπως ανέφερε, βρισκόμαστε 
ενώπιον σημαντικών συγκυριών που 
δύνανται να ανοίξουν τον δρόμο για 
επανέναρξη των συνομιλιών επίλυ-
σης του Κυπριακού, με κύριο στόχο, 
όπως είπε, να πετύχουμε μια βιώσιμη 
και συνολική διευθέτηση του Κυπρι-
ακού. Τέλος, ο Πρέσβυς Κορνηλίου, 

ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία 
θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη διε-
θνή νομιμότητα και το Διεθνές Δίκαιο 
στην περιοχή της και εντός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας τον 
διάλογο, τη συνεργασία και το κοινό 
όραμα για ειρήνη και σταθερότητα, 
ως βασικές προτεραιότητες της εξω-
τερικής της πολιτικής.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύ-
θυνε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστο-
φίδης. Με το μεγαλύτερο αγκάθι να 
παραμένει άλυτο, το Κυπριακό, είπε 
ο κ. Χριστοφίδης, η χώρα μας καλεί-
ται να αντεπεξέλθει σε ένα δύσκολο 
γεωπολιτικό σκηνικό. Για να βγούμε 
από το σημερινό αδιέξοδο, πρόσθεσε 
ο Πρύτανης, χρειάζεται νηφάλια αντι-
μετώπιση, ορθολογιστική προσέγγιση, 
μακροχρόνιος σχεδιασμός. Χρειάζεται 
ορθή αντίληψη των δεδομένων, επί-
γνωση των αδυναμιών και των δυνα-
τοτήτων μας. Σήμερα καλούμαστε ως 
χώρα και ως πολίτες να υιοθετήσου-
με μία νέα κουλτούρα συμπεριφοράς, 
παιδείας και τρόπου σκέψης, τόσο σε 
πολιτειακό επίπεδο, όσο και ατομικά, 
κατέληξε ο κ. Χριστοφίδης. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, με 
διαφορετικές τοποθετήσεις τρεις 
ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημί-
ου Κύπρου έδωσαν τη δική τους 
οπτική. Ο Καθηγητής Κώστας Μ. 
Κωνσταντίνου, του Τμήματος Κοι-
νωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου τίμησε την 60ή επέτειο
της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Γεν. Δ/ντής ΥΠΕΞ: «Αμφισβητούνται το διεθνές δίκαιο και η 
πολυμέρεια, οι βασικές συνισταμένες των διεθνών σχέσεων
και ο τρόπος άσκησης της διπλωματίας» 

Ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης 
για τα όσα πρόσφεραν στην μακρό-
χρονη πορεία τους στην πανεπιστη-
μιακή κοινότητα, την επιστήμη τους, 
αλλά και την κοινωνία, όπως και 
προκαταβολικά, για όσα ενδέχεται να 
προσφέρει με τον ίδιο ζήλο το «νέο 
αίμα», βαδίζοντας πάνω στις αναλλοί-
ωτες αρχές που είναι ήδη χαραγμένες, 
πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 
2020, εκδήλωση προς τιμή του απερ-
χόμενου ακαδημαϊκού και διοικητικού 
προσωπικού και των νέων μελών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης, καλωσορίζοντας τους 
είκοσι νέους και νέες ακαδημαϊκούς, 
σημείωσε πως «η σεμνή τελετή 
πραγματοποιείται, στα πρόσωπα των 
«νεοεισερχόμενων» και «απερχόμε-
νων» συναδέλφων και ουσιαστικά 
αναγνωρίζεται μια χρονική μετάβαση 
που σηματοδοτεί αλλαγές σε πρόσω-
πα και χαρακτηριστικά της όλης πο-
ρείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, με 
κύριο γνώμονα τη συνεχή προκοπή 
και ανοδική του πρόοδο σε τοπικό και 
διεθνές επίπεδο, για το μέγιστο δυνα-
τό καλό, της κυπριακής κοινωνίας και 

των ανθρώπων της». Ο Πρύτανης δεν 
παρέλειψε να αναφερθεί και στη μνή-
μη του ακαδημαϊκού και διοικητικού 
προσωπικού που «έφυγε» πρόωρα 
από τη ζωή.

Από το ακαδημαϊκό προσωπικό 
αφυπηρέτησαν οι: Χρίστος Ν. Σχίζας 
(1991-2020), Καθηγητής του Τμή-
ματος Πληροφορικής, Χαράλαμπος 
Τσέρτος (1993-2020), Καθηγητής 
του Τμήματος Φυσικής, Ιωσήφ Ιω-
σήφ (1995-2020), Καθηγητής του 
Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτι-
κών Επιστημών και Γεώργιος Πάνος 
(2017-2020), Καθηγητής της Ιατρικής 
Σχολής. Από το διοικητικό προσωπικό 
αφυπηρετήσαντες είναι οι: Κώστας 
Ματσούκας (1991-2020), Αρχιτέκτο-

νας Μηχανικός των Τεχνικών Υπηρε-
σιών, Πανίκος Σταυρινός (1993-2020), 
Ανώτερος Τεχνικός των Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Γιώργος Χατζηκωστής 
(1995-2020), Τεχνικός Ηλεκτρολογίας 
των Τεχνικών Υπηρεσιών, Χρίστος Γα-
λανός (1994-2020), Αποθηκάριος των 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Χαρούλα 
Ευθυμίου (2002-2020), Καθαρίστρια.

Στη δεξίωση που ακολούθησε οι 
παρευρισκόμενοι από το «παλαιό και 
νέο αίμα» είχαν την ευκαιρία να συ-
ζητήσουν μεταξύ τους, εμβαθύνοντας 
τόσο στον αναπτυξιακό ρόλο που δια-
δραματίζει το Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα, όσο και στη συνεισφορά των 
ιδίων για ουσιαστική εκπαίδευση των 
φοιτητών/τριών.

αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες και παραδοξότητες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, ομαδοποιώντας τις σε τρεις 
προβληματικές που είναι η εθνοκρατική ανεξαρτησία, η 
εξαρτώμενη ανεξαρτησία, και η αποικιακή ανεξαρτησία. 
Ο Καθηγητής εστίασε σε έναν από τους πλέον σημαντι-
κούς πολιτικούς ηγέτες στην ιστορία, μια πολιτική φυ-
σιογνωμία ανάμεσα στις πρώτες που έθεσαν επιτακτικά 
και βαθυστόχαστα το διακύβευμα της ανεξαρτησίας, 
που δεν ήταν άλλος από τον Μαχάτμα Γκάντι.

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού 
του Τμήματος Νομικής από την πλευρά της εστίασε σε νο-
μικές πτυχές του ζητήματος της ανεξαρτησίας. Ειδικότερα, 
αναφέρθηκε στο ζήτημα των δικαιϊκών επιρροών του κυ-
πριακού νομικού συστήματος, το οποίο εκτός από τη γνω-
στή σημαντική επίδραση του κοινοδικαίου, έχει δεχθεί μετά 
την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την επιρροή του ενωσιακού δικαίου. 

Ο Λέκτορας Νίκος Μούδουρος, του Τμήματος Τουρ-
κικών και Μεσανατολικών Σπουδών, αναφέρθηκε στην 
έννοια της ανεξαρτησίας – αυτονομίας, αλλά και την έν-
νοια του κοινού κυπριακού κράτους, ως βάσεις ιδεολο-
γικής αντιπαράθεσης, τόσο εντός της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας, όσο και μεταξύ Τουρκοκύπριων -Τουρκίας. 
Παρέθεσε τις διαφορετικές σχολές σκέψης για το ζή-

τημα της ανεξαρτησίας, παρουσιάζοντας επίσης τα νέα 
ιδεολογικά ρεύματα.

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα και παραγωγική συ-
ζήτηση επί του θέματος, την οποία συντόνισε ο δημο-
σιογράφος Χρήστος Μιχάλαρος. Κατά τη διάρκεια του 
επετειακού αυτού γεγονότος, προβλήθηκαν επίσης 
ιστορικά στιγμιότυπα από την Τελετή Εγκαθίδρυσης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16 Αυγούστου του 1960, 
από την αναχώρηση του Κυβερνήτη της Κύπρου, Σερ 
Χιου Φουτ, όπως και τα αποκαλυπτήρια Μνημείου του 
πεσόντος αγωνιστή της ΕΟΚΑ, Δασκάλου Φώτη Πίττα, 
που τελέσθηκαν στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου 
από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, το 1961.

Την επετειακή εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους Βουλευτές, πρώην Υπουργοί, πρώην και νυν 
Επίτροποι, Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων και άλλοι 
επίσημοι, μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ακαδημαϊκοί και φοιτητές, τηρουμένων όλων 
των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Επιπλέον, 
για τη μεγαλύτερη δυνατή παρακολούθηση και πρό-
σβαση από το ευρύτερο κοινό, η εκδήλωση μεταδιδό-
ταν επίσης ζωντανά από το κανάλι του Πανεπιστημίου 
Κύπρου στο YouTube και από το Πρώτο Πρόγραμμα 
Ραδιοφώνου του ΡΙΚ.

 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποχαιρέτησε τους 
αφυπηρετήσαντες και καλωσόρισε τα νέα του μέλη 
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To Γραφείο Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων διευρύνει την εμβέλεια κοι-
νωνικής συνεχούς δράσης και επι-
στημονικής παρέμβασης του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, μέσω του Πρώτου 
Προγράμματος του ΡΙΚ, με τη νέα εκ-
πομπή «Λόγος και Αντίλογος».

Από τις 5 Ιανουαρίου 2021, και 
κάθε πρώτη Τρίτη έκαστου μήνα, 
από τις 7:00 μ.μ. μέχρι τις 8:30 μ.μ., 
ακαδημαϊκοί, ερευνητές, φοιτητές 
και συνεργαζόμενοι επιστήμονες του 
Πανεπιστημίου Κύπρου θα έχουν 
την ευκαιρία να τοποθετούνται και να 
αναλύουν επίκαιρα ή άλλα τοπικά και 
διεθνή θέματα που απασχολούν την 

κοινωνία. Παράλληλα, μέσω ζωντα-
νής τηλεφωνικής επικοινωνίας θα 
απαντούν σε ερωτήματα και απόψεις 
ενδιαφερομένων.

Η εκπομπή αυτή έρχεται να προ-
στεθεί στις υφιστάμενες και πλέον 
ευρέως γνωστές ραδιοφωνικές 
διαλέξεις που μεταδίδονται τις υπό-
λοιπες Τρίτες κάθε μήνα μέσα από 
το θεσμό των διαλέξεων των Ελεύ-
θερων Πανεπιστημίων. Tο Γραφείο 
Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύμα-
τος επιθυμεί να ευχαριστήσει και 
δημόσια τη Διεύθυνση του ΡΙΚ, που 
παρά τις δύσκολες υγειονομικές 

καταστάσεις που βιώνουμε, ειδικό-
τερα αυτή την περίοδο με τις συνθή-
κες πανδημίας του νέου κορωνοϊού 
(SARs-CoV-2), δεν δίστασε καθό-
λου να στηρίξει την πρωτοβουλία 
αυτή ως ένα ακόμη βήμα κοινωνι-
κής προσφοράς.

Σε μια εποχή όπου ο σύγχρο-
νος τρόπος ζωής μοιάζει ολοένα 
και πιο δύσκολος, ίσως η δημόσια 
συζήτηση και ο διάλογος με βάση 
τον επιστημονικό λόγο και τον ρα-
διοφωνικό αντίλογο, να αποτελεί 
το αντίδοτο. Μαζί δημιουργούμε τις 
προϋποθέσεις για μια σύγχρονη και 
ανθρώπινη επικοινωνία. 

Στις 16 Ιουλίου, το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) εξέδωσε μία 
πολύ σημαντική Απόφαση, με βάση την οποία καταργείται 
το Privacy Shield, το νομικό εργαλείο που καθιστούσε ελεύ-
θερη την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ. 

Ταυτόχρονα, έκρινε ότι, παραμένουν σε ισχύ οι Τυ-
ποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες (ΤΣΡ), ένα άλλο νομικό 
εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαβίβαση 
δεδομένων σε τρίτες χώρες, με αυστηρές όμως προϋ-
ποθέσεις. Η Απόφαση αυτή επηρεάζει όλους τους ορ-
γανισμούς που διαβιβάζουν ή προτίθενται να διαβιβά-
σουν δεδομένα σε τρίτες χώρες και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. 
Παρόλο που οι ΤΣΡ παραμένουν σε ισχύ, οργανισμός 
που τις χρησιμοποιεί ή προτίθενται να τις χρησιμοποιή-
σει, θα πρέπει να εξετάζει το καθεστώς της χώρας που 
αφορά στις παρακολουθήσεις και αν δεν παρέχεται ικα-
νοποιητικό επίπεδο προστασίας, θα πρέπει να μην επι-
τρέψει ή να αναστείλει την όποια διαβίβαση. 

Οι εποπτικές Αρχές, μέσω του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Προστασίας Δεδομένων, που αποτελεί το 
συλλογικό τους όργανο, σύντομα θα παράσχουν καθο-
δήγηση στους επηρεαζόμενους οργανισμούς, για την 
ομαλή και ομοιόμορφη εφαρμογή της Απόφασης του 
ΔΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομέ-
νων (European Data Protection Board) εξέδωσε σχετι-
κή ανακοίνωση στις 17 Ιουλίου 2020.

Ενέργειες Πανεπιστημίου Κύπρου
 Συστήνεται η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων 

στις ΗΠΑ να περιορισθεί στο ελάχιστο.  Όπου χρειάζεται, 
θα πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα προστασίας. 
Σε αντίθετη περίπτωση, οι επηρεαζόμενοι πολίτες μπο-
ρούν να κινηθούν νομικά εναντίον του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για αποζημιώσεις και να υποβάλουν παράπονο 
ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής Αρχής.

«ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ»

Νέα εκπομπή στο ΡΙΚ με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου

Σημαντική Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Καταργήθηκε το «Privacy Shield» στις ΗΠΑ

Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης, εντός του 
πλαισίου λειτουργίας του, σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, 
διοργάνωσε πρόγραμμα προσανατολισμού και έντα-
ξης νέων διδασκόντων και άλλα εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια ανοιχτά προς όλους τους διδάσκοντες από τις 
31 Αυγούστου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2020.

Στις δραστηριότητές του το ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. πρό-
σφερε επίσης σεμινάρια ανοικτά προς διδάσκο-
ντες σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες.

Όλες οι δράσεις συμπεριλαμβάνονταν στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Πολιτικής του Πανεπι-
στημίου Κύπρου για Διασφάλιση της Ποιότητας 
της Διδασκαλίας και συγκεκριμένα στον Άξονα 
2: Αρχική εκπαίδευση, επαγγελματική ανάπτυξη 
διδακτικού προσωπικού και δικτύωση.

Πρόγραμμα προσανατολισμού και ένταξης νέων διδασκόντων




