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Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,

Φίλες και φίλοι,

Σ ε μία ομολογουμένως απαιτητική συγκυρία -ίσως περισσότερο απαιτητική από την πρώτη περίοδο 

διαχείρισης της πανδημίας- καταφέραμε να ολοκληρωθεί ομαλά το Χειμερινό Εξάμηνο 2021. 

Κληθήκαμε να συναντηθούμε ξανά στην πανεπιστημιούπολή μας, στους χώρους διδασκαλίας και 

αλληλεπίδρασης που τόσο πεθυμήσαμε, τηρώντας τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας. Παρά τις 

διαφορετικές απόψεις που ακούστηκαν, θεωρώ ότι η Σύγκλητος έλαβε -με σεβασμό- την καλύτερη 

απόφαση. Πετύχαμε να αποδείξουμε ότι όταν η κοινότητα είναι ενωμένη, με υψηλό αίσθημα ευθύνης,  

με ενσυναίσθηση και αγάπη για την/τον συνάδελφο, τον/τη συμφοιτητή/ρια, τότε μπορεί να λειτουργήσει 

και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η διεξαγωγή των μαθημάτων έγινε σχεδόν απρόσκοπτα και χωρίς επεισόδια, 

αποδεικνύοντας την ποιότητα των ανθρώπων μας. Είμαι πραγματικά περήφανος διότι οι αριθμοί φανερώνουν 

εμπράκτως την αφοσίωση όλων, στην επίτευξη των σκοπών του Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου,  

η κοινότητά μας κατάφερε να οχυρωθεί ικανοποιητικά με την προστασία που παρέχει ο εμβολιασμός. Από τα στοιχεία 

που έχουμε στη διάθεσή μας (ημερ. 29 Νοεμβρίου 2021), το 96% της φοιτητικής κοινότητας εμβολιάστηκε ή 

κατέχει αποδεικτικό νόσησης, ενώ δηλώθηκαν συνολικά στην κοινότητα μόλις 18 θετικά περιστατικά. Τα μαθήματα 

που επηρεάστηκαν είτε μεταφέρθηκαν διαδικτυακά είτε πραγματοποιήθηκαν σε άλλη αίθουσα, ενώ ελάχιστες 

ήταν οι περιπτώσεις αναβολής τους. Καταλαβαίνω ότι όλες/οι μας, ορισμένες/οι σε μεγαλύτερο βαθμό, άλλες/οι 

λιγότερο, πιεστήκαμε. Η πανδημία και οι συνέπειές της μας ταλαιπωρούν δύο χρόνια τώρα, ωστόσο ανακαλύπτουμε 

τους τρόπους να προχωρήσουμε. Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες είναι μέρος της ζωής, αυτές που μας επιτρέπουν 

να μάθουμε, να εξελιχθούμε, να γίνουμε καλύτεροι/ες. Η φυσική παρουσία στο πανεπιστήμιό μας, σίγουρα μας 

γέμισε χαρά και τόνωσε την ψυχολογία μας. Στις/στους διδάσκουσες/οντες και στις/στους φοιτήτριες/τές που 

ακολούθησαν τις οδηγίες προστασίας, στο διοικητικό προσωπικό και ειδικότερα στον Τομέα Ασφάλειας και Υγείας, 

και την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας που συντόνισαν τη διεξαγωγή των μαθημάτων στις αίθουσες 

διδασκαλίας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Συνεχίζουμε να προστατεύουμε η/ο μια/ένας την/τον άλλη/ο, 

τηρώντας τα μέτρα προστασίας και ακολουθώντας τις αληθείς επιστημονικές λύσεις. Ο εμβολιασμός και η λήψη της 

ενισχυτικής δόσης του εμβολίου θα μας επιτρέψει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένες/οι για το Εαρινό Εξάμηνο 

2022. Στη συνεδρία, ημερ. 1 Δεκεμβρίου 2021, η Σύγκλητος αποφάσισε τη διεξαγωγή των μαθημάτων και των 

εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου, όπως και κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2021. Παραμένουμε σε εγρήγορση, ώστε 

να μπορούμε να προσαρμοστούμε στις συνθήκες, όπως αυτές θα διαμορφώνονται, καθώς διαθέτουμε τα εργαλεία 

και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων. Η εποχή που διανύουμε αποδεικνύει ότι οι εμπειρίες που αποκομίζουμε 

από το πανεπιστήμιο, δεν αφορούν μόνο την απόκτηση και μετάδοση γνώσεων, αλλά πολύ περισσότερο ότι στο 

πανεπιστημιακό περιβάλλον αναπτύσσουμε δεξιότητες και ικανότητες, που ενδυναμώνουν όλες και όλους μας για 

την επόμενη μέρα. Συνεχίζουμε με προσοχή, κατανόηση και αλληλοσεβασμό να εργαζόμαστε, να διδάσκουμε και να 

μαθαίνουμε. Το 2022 θα σηματοδοτήσει τα 30 χρόνια από την έναρξη των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

το 1992. Αυτή η επέτειος θυμίζει στην κοινότητα, πόσο άλλαξε και πόσο προόδευσε, καθώς επίσης και πόσα 

περισσότερα μπορεί να πετύχει. Τριάντα χρόνια φοιτητικής ζωής, απρόσκοπτης διδασκαλίας, προσαρμοσμένης και 

ευέλικτης στις συνθήκες των καιρών. Το πρώτο δημόσιο ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα απέδειξε αυτά τα χρόνια, ότι 

δικαίως κέρδισε την εμπιστοσύνη των πολιτών και με την αξία του αναγνωρίζεται από τους εταίρους του σε Κύπρο και 

εξωτερικό, ως πανεπιστήμιο με κύρος, προσανατολισμένο στην έρευνα και διδασκαλία με επίδραση.

Καλές γιορτές και καλή χρονιά σε όλες και όλους.

Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης

Πρύτανης

30 χρόνια φοιτητικής ζωής, απρόσκοπτης διδασκαλίας, 
προσαρµοσµένης και ευέλικτης στις συνθήκες των καιρών

Η εποχή που 

διανύουµε 

αποδεικνύει ότι 

οι εµπειρίες που 

αποκοµίζουµε από 

το πανεπιστήµιο, 

δεν αφορούν 

µόνο την 

απόκτηση 

και µετάδοση 

γνώσεων, αλλά 

πολύ περισσότερο 

ότι στο 

πανεπιστηµιακό 

περιβάλλον 

αναπτύσσουµε 

δεξιότητες και 

ικανότητες, που 

ενδυναµώνουν 

όλες και όλους 

µας για την 

επόµενη µέρα.
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Το Πανεπιστήµιο 
Κυπρου επίσηµο 
µέλος του YERUN

Επίσημο μέλος του Διεθνούς 

Δικτύου, Νέων Ευρωπαϊκών 

Ερευνητικών Πανεπιστημίων 

(Young European Research 

Universities Network, YERUN) 

είναι από την 1η Ιουλίου 2021 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Στο πλαίσιο του διαχρονικού 

στρατηγικού του στόχου για 

διεύρυνση των διεθνών και 

ερευνητικών συνεργασιών του, 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου πέτυχε 

την ένταξή του στο Δίκτυο. Το 

YERUN έχει ως θεμελιώδη 

στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη 

της συνεργασίας μεταξύ των 

μελών του, στους τομείς της 

επιστημονικής έρευνας, της 

ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και 

της παροχής υπηρεσιών στην 

κοινωνία.  

To Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι 

από την 1η Ιουλίου 2021, 

μέλος μιας ομάδας υψηλού 

επιπέδου νέων ερευνητικών 

πανεπιστημίων στην Ευρώπη, 

σε ισότιμη βάση και για το κοινό 

όφελος όλων των εταίρων του 

YERUN. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

συμμετέχει πλέον επίσημα στο 

Δίκτυο YERUN μαζί με άλλα 18 

ερευνητικά Πανεπιστήμια της 

Ευρώπης, σε κοινές ερευνητικές 

Χορηγία από την εταιρεία 
Lordos Plastics 

Η εταιρεία παρέδωσε στον Πρύτανη επιταγή ύψους €1.300, για 

ενίσχυση του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/Φοιτητριών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέπτυξε, 

με την Αθλητική Ομάδα Καταδύσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, για 

καθαρισμό των βυθών της Κύπρου από πλαστικά.

Σε μια αξιέπαινη πράξη προς οικονομική ενίσχυση φοιτητριών/

τών του Πανεπιστημίου Κύπρου, προχώρησε η εταιρεία Lordos 

Plastics, ύστερα από πρωτοβουλία που ανέπτυξε σε συνεργασία με 

την αθλητική ομάδα καταδύσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την 

ανάσυρση πλαστικών, βάρους 150 κιλά από τον βυθό της Κύπρου. 

Σε μια σεμνή τελετή, που έλαβε χώρα την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021, 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης αποδέχθηκε την ευγενική χρηματική 

χορηγία, ύψους €1.300 από τον κ. Κωνσταντίνο Βαφειάδη, Head 

of Sales & Marketing Department της Lordos United εκ μέρους της 

Lordos Plastics, προς οικονομική ενίσχυση του Σωματείου Ευημερίας 

Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η εταιρεία Lordos Plastics, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης συνεργάστηκε με την Ομάδα Καταδύσεων του Αθλητικού 

Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τη συμμετοχή του κ. 

Γιάννη Μυλωνά, Εκπαιδευτή Καταδύσεων και του Υπεύθυνου του 

Αθλητικού Κέντρου κ. Μιχάλη Κρασιά, για τον καθαρισμό των βυθών 

καταδυτικών σημείων της Κύπρου, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, 

με σύνθημα “Because Together We Can Make a Difference”. Ως 

αποτέλεσμα της κοινής αυτής πρωτοβουλίας, έχουν ανασυρθεί μέχρι 

σήμερα από το βυθό σε βάθος 10 μέτρων από την επιφάνεια της 

θάλασσας, περισσότερα από 150 κιλών πλαστικών μιας χρήσης, 

προς ανακύκλωση προϊόντων, φιλικών προς το περιβάλλον. 

Η ενέργεια υποστηρίχθηκε επίσης από τις Υπεραγορές Άλφα Μέγα, 

και διδακτικές πρωτοβουλίες 

και στη μεγιστοποίηση 

της κινητικότητας, των 

ερευνητικών ικανοτήτων και 

της απασχολησιμότητας των 

αποφοίτων, των ερευνητικών 

πανεπιστημίων.

To YERUN καλωσορίζοντας 

την επίσημη ένταξη του 

Ιδρύματος σημειώνει δια μέσω 

του Προέδρου του, Καθηγητή 

Bernd Scholz-Reiter, ότι το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί 

ιδανικό Ίδρυμα ως εταίρος 

του Δικτύου, αφού μόλις 32 

χρόνια από την ίδρυσή του έχει 

καθιερωθεί ως ένα κορυφαίο 

ερευνητικό Ίδρυμα στην 

Ευρωμεσογειακή περιοχή, και οι 

αξίες και οι στόχοι που πρεσβεύει 

εναρμονίζονται πλήρως με 

αυτές του YERUN. «Είμαι 

ευτυχής και είναι τιμή μου που 

καλωσορίζω το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου στο YERUN. Ως το 

κορυφαίο Πανεπιστήμιο και το 

πιο ενεργό Ερευνητικό Ίδρυμα 

στην Κύπρο, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου ταιριάζει απόλυτα στο 

Δίκτυό μας και θα προσφέρει 

τεράστια προστιθέμενη αξία, 

όσον αφορά την εμπειρία στην 

έρευνα και την εκπαίδευση, την 

πολυμορφία και τον πολιτιστικό 

πλούτο», σημείωσε ο Πρόεδρος 

του YERUN. 

Περισσότερες πληροφορίες  

για το Δίκτυο YERUN διαβάστε 

στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.yerun.eu/ 

Πιλοτικό Μάθηµα 
Χρηµατοοικονοµικής 
Παιδείας

Στο πλαίσιο προώθησης 

της χρηματοοικονομικής 

παιδείας για αντιμετώπιση 

του Χρηματοοικονομικού 

Αναλφαβητισμού στην 

Κύπρο, το Τμήμα Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου 

ανταποκρίθηκε θετικά στην 

πρόσκληση του Συνδέσμου 

Χρηματοοικονομικών Αναλυτών 

Kύπρου, για δημιουργία 

και σχεδιασμό Μαθήματος 

Χρηματοοικονομικής Παιδείας 

για τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση στην Κύπρο. Η 

προθυμία και πρωτοβουλία του 

-αγγλικού συστήματος- σχολείου 

The Junior & Senior School 

στη Λευκωσία, να προσφέρει 

μάθημα Χρηματοοικονομικής 

Παιδείας σε μαθήτριες/τές του, 

«σφράγισε» τη συνεργασία με 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου για 

τη δημιουργία και σχεδιασμό 

του εν λόγω μαθήματος, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 

σε πιλοτική βάση. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται 

για πιλοτικό Μάθημα 

Χρηματοοικονομικής 

Παιδείας, το οποίο ξεκίνησε 

να προσφέρεται στις 16 

Ιουνίου 2021, στην Αγγλική 

γλώσσα, σε μαθήτριες και 

μαθητές ηλικίας 16-17 

χρόνων στο Λύκειο Senior 

School. Το εν λόγω πιλοτικό 

μάθημα σχεδιάστηκε από 

τον Αναπληρωτή Καθηγητή 

Χρηματοοικονομικής Ανδρέα 

Μιλιδώνη, και ακολούθως 

προσαρμόστηκε από το 

Λύκειο Senior School στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητριών/τών του. Tο 

μάθημα είναι υποχρεωτικό και 

καλύπτει όλες τις θεματικές 

της Χρηματοοικονομικής 

Παιδείας, προκειμένου οι 

διδασκόμενες/οι μαθήτριες/

τές να αποκτήσουν, 

εγκαίρως, επαρκή γνώση 

χρηματοοικονομικών εννοιών 

και δεξιοτήτων σε σχέση με τη 

διαχείριση των προσωπικών 

τους εισοδημάτων. Αυτό 

είναι το πρώτο, υποχρεωτικό 

μάθημα Χρηματοοικονομικής 

Παιδείας, που διδάσκεται στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

στην Κύπρο.

Το Μάθημα 

Χρηματοοικονομικής Παιδείας 

σε Λυκειακό επίπεδο, θα 

καλύψει λεπτομερώς τις 

θεματικές: Προσωπικός 

Χρηματοοικονομικός 

Προγραμματισμός και Επιλογές 

Σταδιοδρομίας, Επιτόκια, 

Διαχείριση πληθωρισμού 

και χρήματος, Κατανάλωση, 

Δανεισμός, Υποθήκη, 

Ασφάλιση, Επένδυση, 

Συνταξιοδότηση, Κίνδυνος 

& Απόδοση και Μεροληψίες 

στη χρηματοδότηση των 

καταναλωτών.

Για το σκοπό ανάπτυξης του 

εν λόγω Μαθήματος είχε 

συσταθεί Ad Hoc Επιτροπή, 

αποτελούμενη από τον 

Διευθυντή του The Junior & 

Senior School, κ. Paulο Duran, 

τον Αναπληρωτή Καθηγητή 

του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Ανδρέα Μιλιδώνη, την κ. Στέλλα 

Ηλιάδου, Επικεφαλής της 

Επιτροπής Χρηματοοικονομικού 

Αλφαβητισμού του CFA Society 

Cyprus και την κ. Φωτεινή 

Παναγή, Λειτουργό Δημοσίων 

Σχέσεων στο Γραφείο Τύπου 

και Δημοσίων Σχέσεων της 

Πρυτανείας του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και Δημοσιογράφο. 

Υπεύθυνος για τη διδασκαλία 

του μαθήματος θα είναι ο 

Καθηγητής Λυκείου του 

Senior School, κ. Μάριος 

Αφαντίτης, απόφοιτος του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Χρηματοοικονομικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου,

ενώ την επίβλεψη του 

προγράμματος θα έχει ο κ. 

Γιάννης Πίπης, Προϊστάμενος 

του Τμήματος Οικονομικών του 

The Junior & Senior School. 
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ΝΕΑ ΤΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎΝΕΑ ΤΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎ

Η Μεσαιωνική 
Αγρέπαυλη  
της Ποταµιάς  
στο Πανεπιστήµιο

Μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών συντήρησης και 

αποκατάστασης σημαντικών 

μνημείων του νεότερου 

πολιτισμού, με σκοπό 

την παράδοσή τους σε 

άλλους φορείς, για να τα 

χρησιμοποιήσουν αποδίδοντας 

τους νέες χρήσεις, με στόχο 

την επίτευξη εμπράκτως της 

διασύνδεσης ανάμεσα στο 

παρελθόν και το μέλλον, 

το Τμήμα Αρχαιοτήτων 

παρέδωσε σήμερα στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, τη 

Μεσαιωνική Αγρέπαυλη 

στην Ποταμιά. Η Αγρέπαυλη 

παραδόθηκε για νέες χρήσεις, 

από το Τμήμα Βιολογικών 

Επιστημών και το νεοσύστατο 

Κέντρο Βιοποικιλότητας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Τη Συμφωνία παραχώρησης 

άδειας χρήσης της Μεσαιωνικής 

Αγρέπαυλης στην Ποταμιά -που 

χρονολογείται στα τέλη του 

19ου αιώνα και στις αρχές του 

20ου αιώνα- υπέγραψαν στις 

12 Ιουλίου 2021, εκ μέρους 

της Κυβέρνησης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, η Διευθύντρια 

του Τμήματος Αρχαιοτήτων 

Δρ Μαρίνα Σολομίδου-

Ιερωνυμίδου και εκ μέρους 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο 

Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος 

Χριστοφίδης. 

Η Συμφωνία προνοεί 

-μεταξύ άλλων- ότι το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων παραχωρεί με 

συμβολικό μίσθωμα, άδεια 

χρήσης των παραδοσιακών 

οικοδομών της Αγρέπαυλης 

στην Ποταμιά, για νέα  

χρήση του από το Τμήμα 

όπου τα έσοδα από τις αγορές των Ecobags ενίσχυσαν το Ταμείο 

Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Lordos Plastics, 

είναι η πρώτη εταιρεία που λάνσαρε τα φιλικά προς το περιβάλλον 

Ecobags, τα οποία αποτελούνται στο 80% από ανακυκλώσιμα υλικά, 

πιστοποιημένα από τον Γερμανικό Διεθνή Οργανισμό Blue Angel.

Ο κ. Κωνσταντίνος Βαφειάδης, Διευθυντής Πωλήσεων και 

Μάρκετινγκ της Lordos United, σημείωσε ότι για την εταιρεία 

αποτελεί μεγάλη τιμή η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

για υλοποίηση της εν λόγω πρωτοβουλίας, προσθέτοντας ότι 

σκοπός είναι η συνέχιση τέτοιων πρωτοβουλιών προς όφελος 

του περιβάλλοντος. «Η εν λόγω πρωτοβουλία με τη σημαντική 

συνεργασία της Ομάδας Καταδύσεων του Αθλητικού Κέντρου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και των Υπεραγορών Άλφα Μέγα είχε μεγάλη 

απήχηση και επιτυχία, και αποσκοπούμε στη συνέχιση τέτοιων 

σημαντικών συνεργασιών με το Πανεπιστήμιο Κύπρου», κατέληξε  

ο κ. Βαφειάδης. 

Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, μόνο 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει ενισχύσει οικονομικά 

350 φοιτήτριες/τές με το συνολικό ποσό των €150.000 ευρώ. 

Βιολογικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για τις 

ανάγκες του Τμήματος, στην 

κατάσταση που αυτό βρίσκεται 

σήμερα, για περίοδο δέκα ετών 

και με δικαίωμα ανανέωσής της, 

για άλλα τέσσερα χρόνια. 

Η Διευθύντρια του Τμήματος 

Αρχαιοτήτων Δρ Μαρίνα 

Σολομίδου-Ιερωνυμίδου 

δήλωσε ότι «Η Μεσαιωνική 

Αγρέπαυλη της Ποταμιάς 

αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό 

μνημείο που παραδίδει το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων προς νέα χρήση 

και είμαι πανευτυχής για το 

γεγονός ότι θα χρησιμοποιηθεί, 

από το Ανώτατο Ακαδημαϊκό 

Ίδρυμα του τόπου μας».

Ο Καθηγητής Σπύρος 

Σφενδουράκης στο Τμήμα 

Βιολογικών Επιστημών και 

αρμόδιος για το νεοσύστατο 

Κέντρο Βιοποικιλότητας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, 

ανέφερε ότι είναι το πρώτο 

τέτοιο Κέντρο, που αφορά  

στη βιοποικιλότητα στην  

Κύπρο και αναφέρθηκε 

στην επιπλέον παραχώρηση 

χρηματικής δωρεάς €250.000 

από τον κ. Αναστάσιο Λεβέντη 

και τον πρώην Πρόεδρο του 

Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

κ. Γιώργο Δαυίδ για την 

ολοκλήρωση των υποδομών 

που απαιτούνται στην 

Αγρέπαυλη της Ποταμιάς,  

ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία 

του Κέντρου Βιοποικιλότητας.

Σημειώνεται ότι σε μια 

προσπάθεια διάσωσης και 

διατήρησης της Αγρέπαυλης 

της Ποταμιάς, είχε εκπονηθεί 

μελέτη στο πλαίσιο του 

Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Συντήρηση και αποκατάσταση 

κτιρίων και συνόλων» του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, με 

κατεύθυνση «Αποτύπωση, Υλικά 

και Επεμβάσεις Συντήρησης», 

με εφαρμογή στη Μεσαιωνική 

«Αγρέπαυλη» της Ποταμιάς 

στην Κύπρο. Αντικείμενο της 

εργασίας ήταν η σχεδιαστική 

αποκατάσταση της Μεσαιωνικής 

Αγρέπαυλης στην Ποταμιά, 

με βασικό στόχο τη διάσωση 

του μνημείου αφού μετά την 

πλήρη εγκατάλειψη του το 

1974 διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο 

κατάρρευσης. 

ΙΣΤΟΡΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΆΓΡΕΠΆΥΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΤΆΜΙΆΣ

― Ή Αγρέπαυλη της Ποταμιάς είναι ένα εκτεταμένο κτιριακό 

συγκρότημα με διαφορετικές χρονολογικές φάσεις. Το ανατολικότερο 

τμήμα αποτελείται από το παλαιότερο μέρος του μνημείου, που 

φαίνεται να είναι μέρος του αρχικού μεσαιωνικού κτίσματος και από 

άλλα κτίσματα, γύρω από μια μεγάλη κεντρική αυλή. Σύμφωνα με 

τον Λεόντιο Μαχαιρά και άλλους χρονογράφους του Μεσαίωνα, η 

Αγρέπαυλη αποτελούσε ιδιοκτησία της βασιλικής οικογένειας των 

Λουζινιανών. 

― Το δυτικό τμήμα του συγκροτήματος είναι μεταγενέστερο και 

αποτελείται από διώροφα και μονώροφα δωμάτια, γύρω από μια 

κεντρική περίκλειστη αυλή. Το τμήμα αυτό χρονολογείται στην εποχή 

της Τουρκοκρατίας, οπότε το συγκρότημα λειτουργούσε ως τσιφλίκι. 

Τέλος, ορισμένα κτίσματα στην περίμετρο του συνόλου φαίνεται να 

είναι μεταγενέστερα, ίσως στις αρχές του 20ου αιώνα.

― Μεταξύ του 2011 και 2017 το Τμήμα Αρχαιοτήτων προέβη στην 

πλήρη συντήρηση και αποκατάσταση του νεότερου, δυτικού τμήματος, 

την χρήση του οποίου παραχώρησε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  
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ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΕΙΣ

Κέντρο Αριστείας 
για Βιοτράπεζα 
και Βιοϊατρική Έρευνα

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ ΜΈ ΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΈΛΤΑ

Με τον Καθηγητή Ιατρικής και Μοριακής Γενετικής του Πανεπιστημίου Κύπρου,  
Κωνσταντίνο Δέλτα, ο οποίος είναι και Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας  
για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα, biobank.cy, συζητήσαμε για τη βιοχημεία  
και τη μοριακή ιατρική.

O κ. Δέλτας έχει ευρύ φάσμα 
ενδιαφερόντων, στους τομείς 

της μοριακής και ιατρικής γενετικής, με 
έμφαση στις κληρονομικές παθήσεις των 
νεφρών, επιδιώκοντας -μεταξύ άλλων- 
την άμεση εξυπηρέτηση των Κυπρίων 
ασθενών. Με τη χρήση σύγχρονων 
τεχνικών μοριακής βιολογίας και γενετικής, 
στοχεύει στη διερεύνηση και διαλεύκανση 
κληρονομικών νοσημάτων. Μεταξύ 
άλλων, ο κ. Δέλτας έχει βραβευθεί με 
το Διεθνές Βραβείο Επιστημόνων ως 
«Διακεκριμένος Επιστήμονας για το έτος 
2008», για τις έρευνές του στον τομέα 
της «Νεφρολογίας και της Ανθρώπινης 
Γενετικής», από το Διεθνές Συμβούλιο 

Προώθησης Έρευνας. Επίσης εξελέγη 
διακεκριμένος ερευνητής 2014 από το 
'Ιδρυμα «Προώθηση Έρευνας» της Κύπρου 
για τις πρωτοποριακές έρευνές και τα 
επιτεύγματά του.

Κύριε Δέλτα, τι σας έστρεψε από τη 
φαρμακευτική στη Βιοχημεία και τη 
Μοριακή Γενετική;
Η σπουδή της φαρμακευτικής ήταν μια 
εξαιρετική επιλογή, διότι μου έδωσε την 
ευκαιρία να κατανοήσω τα βιολογικά 
συστήματα αποκτώντας βαθιές γνώσεις 
χημείας και βιοχημείας. Από μικρός είχα 
μια έφεση στις βιολογικές επιστήμες και 
στην έρευνα. Σε ηλικία 15 ετών αγόρασα 
το δικό μου μικροσκόπιο, το οποίο 
ακόμη έχω. Μέσα από τη φαρμακευτική 
γνώρισα τη βιοχημεία και την κλινική 

χημεία στο τρίτο έτος των σπουδών μου, 
μέσω των διαλέξεων του χαρισματικού 
Καθηγητή Κωνσταντίνου Σέκερη, οπότε 
στο μυαλό μου έγινε ένα «κλικ» και 
αποφάσισα να ακολουθήσω τον τομέα 
της έρευνας, στη Βιοχημεία και Μοριακή 
Βιολογία. Ακολούθησα διδακτορικές 
σπουδές στη Βιοχημεία με υποτροφία στα 
Πανεπιστήμια Virginia Commonwealth 
University, Medical College of Virginia 
και Rutgers University Medical School 
στις ΗΠΑ. Εκείνη την εποχή, τη δεκαετία 
του 1980, η Βιοχημεία προσέφερε 
την καλύτερη είσοδο στο μοντέρνο 
και αναδυόμενο πεδίο της Μοριακής 
Βιολογίας και Μοριακής Γενετικής, το 
οποίο είχε ήδη αρχίσει να λύνει σοβαρά 
προβλήματα, αναφορικά με τα γενετικά 
νοσήματα. Σταδιακά, εκπαιδεύτηκα σε 

«Τη δεκαετία του '80 η Βιοχηµεία προσέφερε  
την καλύτερη είσοδο στο µοντέρνο και αναδυόµενο πεδίο 
της Μοριακής Βιολογίας και Μοριακής Γενετικής.»

‘

της Μαρίζας Λαμπίρη

Λειτουργού Α’, 

Επικεφαλής του Γραφείου Τύπου 

& Δημοσίων Σχέσεων
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διάφορα εξαιρετικά πανεπιστημιακά 
εργαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
στον τομέα της μοριακής ιατρικής 
διαγνωστικής και της έρευνας στα 
γενετικά νοσήματα του ανθρώπου, σε 
μοριακό και ιατρικό επίπεδο. Βρίσκω τη 
Γενετική, ένα συναρπαστικό πεδίο που 
επιτρέπει όχι μόνο τη διερεύνηση και 
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του 
DNA στον ανθρώπινο οργανισμό αλλά 
δίνει και δυνατότητες για σχεδιασμό 
καλύτερης διάγνωσης ασθενειών και 
παρεμβάσεων, για τη θεραπεία των 
ασθενειών, με τη χρήση σύγχρονων 
επαναστατικών μεθόδων, που ακούνε 
στο όνομα «Γενετική Μηχανική» (genetic 
engineering). Η εφαρμογή μοριακών 
μεθόδων διάγνωσης έχει φέρει 
επανάσταση στη μοριακή ιατρική και 
στην καθημερινή ιατρική πράξη, εφόσον 
πολλές φορές η προσέγγιση αυτή αποτελεί 
την πρώτη επιλογή στη διαδικασία 
διερεύνησης ασθενών, μέσα από τη 
διαφορική διάγνωση. Είναι σημαντικό 
και επίκαιρο να αναφέρω ότι η Γενετική 
Μηχανική και συναφείς εφαρμογές της, 
έδωσαν στον άνθρωπο τη δυνατότητα να 
κατασκευάσει πρόσφατα, γρήγορα και 
αποτελεσματικά εμβόλια κατά της νόσου 
COVID-19.

Έχετε κάνει πολύ σημαντικό έργο στη 
μοριακή επιδημιολογική μελέτη του 
κυπριακού πληθυσμού και την έρευνα 
στις ανθρώπινες γενετικές ασθένειες. 
Ποιος ήταν ο στόχος σας και τι 
πετύχατε;
Με την επιστροφή μου στην Κύπρο, 
από το Duke University Medical Center 
στις Η.Π.Α., αποφάσισα ότι ήθελα να 
μελετήσω σε βάθος και σε εύρος τις 
γενετικές ασθένειες που ενδημούν στον 
κυπριακό πληθυσμό. Με ενδιέφερε να 

κατανοήσω, πώς συσχετίζεται γενετικά 
ο κυπριακός πληθυσμός με άλλους 
γειτονικούς πληθυσμούς και ποια είναι 
τα γενετικά-κληρονομικά αίτια διαφόρων 
κληρονομικών νόσων, είτε συχνών είτε 
πιο σπάνιων. Τα τελευταία 30 χρόνια που 
δραστηριοποιούμαι στην Κύπρο έχουμε 
πετύχει πάρα πολλά. Είχαμε την ευκαιρία 
να πρωτοπορήσουμε στην περιγραφή και 
τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων που 
αφορούν κληρονομικές ασθένειες, που 
απασχολούν όχι μόνο τον Κύπριο ασθενή 
αλλά και με προεκτάσεις και αντίκτυπο, 
σε ολόκληρο τον παγκόσμιο πληθυσμό. 
Είναι γνωστές, π.χ. οι επιτυχίες μας στην 
πρώτη περιγραφή του γονιδίου, για μια 
αρκετά συχνή κληρονομική νεφροπάθεια 
που ονομάζεται πολυκυστική νόσος των 
νεφρών, όπως επίσης οι εργασίες μας 
για την κυστική μυελική νόσο νεφρών, 
που είναι ιδιαίτερα γνωστή στην Πάφο. 
Οι εργασίες μας για σπάνιες μορφές 
νεφροπάθειας όπως το σύνδρομο Alport 
και κληρονομικές μορφές αιματουρίας 
μας έδωσαν την ευκαιρία να πετύχουμε 
διεθνή αναγνώριση και να γίνεται συχνά 
αναφορά στην Κύπρο και στην ομάδα 
μας, η οποία βεβαίως περιλαμβάνει 
πολλούς βιολόγους και γενετιστές και 
μια μεγάλη ομάδα νεφρολόγων απ’ όλη 
την Κύπρο και την Ελλάδα. Ανακαλύψαμε 
ασθένειες μοναδικές στην Κύπρο, οπότε 
είχαμε την ευκαιρία να βοηθήσουμε 
πολλούς γιατρούς και τους ασθενείς τους 
(παιδιά και ενήλικες). Μεγάλο μέρος των 
ερευνών μας περιγράφεται σε βιβλίο που 
δημοσίευσα το 2015 με τίτλο: Η γενετική 
κληρονομιά των Κυπρίων μέσα από 
ειδικά θέματα γενετικής. Άλλες έρευνές 
μας, με φυλογεωγραφική ανάλυση πέραν 
των 600 Κυπρίων ανδρών, έδειξαν για 
πρώτη φορά με τον πιο πειστικό τρόπο τη 
γενετική συγγένεια των Κυπρίων με τους 

Πότε ιδρύσατε το Κέντρο Ερευνών 
Μοριακής Ιατρικής; Ποιοι είναι οι 
στόχοι του και πώς χρηματοδοτείται; 
Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής 
δημιουργήθηκε το 2011, μετά από τη 
χρηματοδότηση ενός στρατηγικού έργου 
ανάμεσα στα εννιά που χρηματοδότησε το 
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, με 2 εκατ. 
ευρώ, για τη δημιουργία ερευνητικών 
υποδομών. Ο στόχος ήταν η δημιουργία 
της πρώτης Βιοτράπεζας στην Κύπρο 
και ανάλογης ερευνητικής υποδομής για 
γενετικές και γενωμικές έρευνες, δηλαδή 
έρευνες που αφορούν το DNA και τις 
ασθένειες που κληρονομούνται. Δέκα 
χρόνια μετά, πετύχαμε μια ακόμα πιο 
γενναία χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος 
Horizon 2020/Widening Participation/
Teaming, με 15 εκατομ. ευρώ που 
ενισχύονται με άλλα 15 εκατομ. ευρώ από 
την Κυπριακή Δημοκρατία και 8 εκατομ. 
ευρώ από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.  
Το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής 
(ΚΕΜΙ) ενσωματώθηκε σε ένα ευρύτερο 
Κέντρο Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και 
Βιοϊατρική Έρευνα, biobank.cy. Το ΚΕΜΙ 

αποτελεί πια ένα από τους 5 πυλώνες 
του Κέντρου. Το Κέντρο Αριστείας, με την 
προσωνυμία biobank.cy, περιλαμβάνει 
και 4 άλλους πυλώνες οι οποίοι είναι η 
Βιοτράπεζα, ο πυλώνας για τη Μοριακή 
Διάγνωση, την Εκπαίδευση και την 
Καινοτομία. Κεντρικός στόχος είναι 
η δημιουργία μιας αναβαθμισμένης, 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ερευνητικής 
υποδομής που είναι η Βιοτράπεζα. Δηλαδή 
προβαίνουμε σε συστηματική φύλαξη 
βιολογικού υλικού και κλινικών δεδομένων 
για την υγεία μας, που υποστηρίζουν 
ερευνητικές μελέτες σε πολλά νοσήματα. 
Αυτό θα οδηγήσει στην ανακάλυψη νέας 
γνώσης και στην ανάπτυξη καινούριων 
και καλύτερων διαγνωστικών μεθόδων 
και επίσης θα βοηθήσει στην ανάπτυξη 
νέων φαρμάκων, με απώτερο σκοπό 
την εφαρμογή εξατομικευμένης ιατρικής. 
Ανάμεσα στους πρωταρχικούς στόχους 
μας είναι η ετοιμασία και ανάλυση 
για πρώτη φορά του DNA αναφοράς 
των Κυπρίων. Θέλουμε δηλαδή να 
μελετήσουμε την αρχιτεκτονική του 
κυπριακού DNA, αναδεικνύοντας τα γενικά 
αλλά και τα ειδικά γενετικά χαρακτηριστικά 
των Κυπρίων πολιτών. Φιλοδοξούμε να 
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, οι 
οποίες θα οδηγήσουν στην ιατρική έρευνα 
επόμενης γενιάς στην Κύπρο. Το σύνθημά 
μας είναι ότι η επένδυση στη Βιοτράπεζα 
είναι επένδυση για μια πιο υγιή Κύπρο.
Οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές, αλλά 
χαίρομαι επειδή διαπιστώνουμε ότι οι 
Κύπριοι είναι αρκετά ανοικτόμυαλοι και 
δεκτικοί στη συμμετοχή ως εθελοντές στη 

«Με τις εργασίες µας πάνω σε σπάνιες µορφές 
νεφροπάθειας πετύχαµε διεθνή αναγνώριση  
µε συχνές αναφορές στην Κύπρο και στην οµάδα µας.»

κάποια άτομα παραμένουν με πολύ ήπια 
συμπτώματα για όλη τη ζωή τους ενώ άλλα 
καταλήγουν στην αιμοκάθαρση.

Εύλογα θα ρωτήσει κανείς ποιο είναι το 
άμεσο όφελος αυτών των μελετών. Είμαι 
στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ μαζί 
σας, ότι πολλοί ασθενείς εξακολουθούν 
να έχουν τους νεφρούς τους λόγω της 
ορθής και έγκαιρης διάγνωσης που έγινε 
στο Κέντρο μας, με την ανάλυση του DNA, 
σε άτομα όλων των ηλικιών. Επίσης, η 
ορθή ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
-ακόμα και αν έχουν κληρονομήσει το 
νόσημα-, σε συνεννόηση πάντα με το 
γιατρό τους, είναι υψίστης σημασίας για 
την καλύτερη αποδοχή και αντιμετώπιση 
του προβλήματος, με προσωπικό και 
οικογενειακό προγραμματισμό. Αυτό δεν 
αφορά μόνο τους νεφροπαθείς αλλά και 
τους ασθενείς με πολλά άλλα νοσήματα 
που μελετήσαμε διαχρονικά, όπως είναι η 
κυστική ίνωση, ο οικογενής Μεσογειακός 
πυρετός κτλ. Εννοείται βέβαια, ότι όλες 
ανεξαιρέτως οι ερευνητικές μελέτες είχαν 
και έχουν την απαραίτητη έγκριση της 
Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου.

γειτονικούς λαούς της Μικράς Ασίας και 
της Λεβαντίνης, οι οποίο πρωτοκατοίκησαν 
την Κύπριο πριν από 12 χιλιάδες χρόνια, 
κατά τη νεολιθική εποχή. Αργότερα, κατά 
τον 14ο αιώνα π.Χ. ήρθαν και οι Έλληνες 
που εξελλήνισαν τον γηγενή πληθυσμό.

Ασχοληθήκατε, επίσης, εκτεταμένα 
με τη γενετική της οικογενούς 
μικροσκοπικής αιματουρίας. Τι είναι 
αυτή η πάθηση και ποια ήταν τα 
ευρήματά σας;
Η οικογενής μικροσκοπική αιματουρία 
είναι μια νεφροπάθεια, δυστυχώς αρκετά 
συχνή, η οποία πρωτοεμφανίζεται σε 
παιδική ηλικία, με την απώλεια λίγου 
αίματος στα ούρα. Πρόκειται για μια από 
πολλές κληρονομικές νεφροπάθειες, με τις 
οποίες έχουμε ασχοληθεί. Είναι ιδιαίτερα 
συχνή παγκόσμια αλλά και στην Κύπρο, 
και ήμασταν οι πρώτοι που αναδείξαμε 
με πειστικό τρόπο, μέσα από τη μελέτη 
δεκάδων Κυπριακών και Ελλαδικών 
οικογενειών, και εκατοντάδων ασθενών, 
ότι η νόσος αυτή δεν είναι καλοήθης όπως 
θεωρείτο πριν μερικά χρόνια. Αντίθετα, ένα 
σημαντικό ποσοστό των ατόμων αυτών 
θα αναπτύξουν πρωτεϊνουρία, δηλαδή 
απώλεια πρωτεΐνης στα ούρα και χρόνια 
νεφρική νόσο με σοβαρό κίνδυνο να 
καταλήξουν στην αιμοκάθαρση. Δείξαμε 
ότι μέχρι και 30% των ασθενών αυτών 
θα καταλήξουν στην αιμοκάθαρση και 
την ανάγκη για μεταμόσχευση νεφρού 
μέχρι την ηλικία των 70 ετών. Οι εργασίες 
αυτές οδήγησαν σε μεγάλο αριθμό 
δημοσιεύσεων και έχουμε προσκληθεί 
πολλές φορές για να παρουσιάσουμε τα 
αποτελέσματά μας σε διεθνή συνέδρια και 
σε Πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες του 
κόσμου. Εξακολουθούμε να ερευνούμε την 
κλινική αυτή κατάσταση, σε συνεργασία 
με πολλούς γιατρούς και στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό, επειδή μας ενδιαφέρει 
να εντοπίσουμε γενετικούς ή άλλους 
παράγοντες, που ενδεχομένως ευθύνονται 
για την μεγάλη κλινική ετερογένεια 
που παρουσιάζουν αυτοί οι ασθενείς. 
Ένα θεμελιώδες ερώτημα, είναι γιατί 

«Η ορθή και έγκαιρη 
διάγνωση που έγινε 
στο Κέντρο µας, µε την 
ανάλυση του DNA,  
βοήθησε πολλούς ασθενείς 
να έχουν ακόµα  
τους νεφρούς τους.» 

ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΕΙΣΠΑΡΟΎΣΙΑΣΕΙΣ
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Βιοτράπεζα και άλλες ερευνητικές μελέτες. 
Φυσικά, πολλές φορές, η εθελοντική 
συμμετοχή συνοδεύεται και από άμεσο 
όφελος μέσα από τη διάγνωση, για κάποιο 
νόσημα που υπάρχει στην οικογένεια 
του εθελοντή, η διάγνωση για τα παιδιά 
του, καθώς επίσης η διενέργεια δωρεάν 
αναλύσεων αίματος.

Πώς χειριστήκατε την κρίση της 
πανδημίας;
Οι προκλήσεις για την ανάπτυξη αυτού 
του έργου είναι ιδιαίτερα μεγάλες και 
πολύπλοκες και σε όλα αυτά προστέθηκε 
και η πρόκληση της πανδημίας COVID-19. 
Είχαμε την ευκαιρία να πρωτοτυπήσουμε 
στην Κύπρο, μετατρέποντας την κρίση σε 
ευκαιρία. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα για 
την εγγραφή και αρχειοθέτηση ατόμων 
που νόσησαν με την COVID -19, μέσω 
της μέτρησης αντισωμάτων έναντι του 
κορωνοϊού, αλλά ταυτόχρονα και για 
ανάπτυξη γενετικών μελετών, για να 
εντοπίσουμε παράγοντες που ευθύνονται 
για το κατά πόσο κάποιος αναπτύσσει 
σοβαρή ή ηπιότερη κλινική εικόνα, στη 
λοίμωξη με COVID-19. Με αφορμή την 
ερώτησή σας, θα ήθελα να αναδείξω δύο 
ζητήματα. Το ένα είναι ότι ελπίζουμε ότι οι 
γενετικές μελέτες που θα ενισχύσουν τα 
υπόλοιπα αποτελέσματα και πληροφορίες 
για τον κάθε εθελοντή, θα μας επιτρέψουν 
να δημιουργήσουμε καλύτερη εικόνα για 
τον Κύπριο που νόσησε με COVID-19. 
Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, είναι ότι 
το πλούσιο υλικό μας, που περιλαμβάνει 
λεπτομερές κλινικό ιστορικό και βιολογικό 
υλικό, είναι διαθέσιμο σε κάθε άλλο 
ερευνητή της COVID-19.

Τα ιατρικά αρχεία και το βιολογικό 
υλικό που συλλέγετε για την έρευνά 
σας πού αποθηκεύονται; 
Τα ιατρικά αρχεία και το βιολογικό υλικό 
συλλέγονται και αποθηκεύονται στη 
Βιοτράπεζα, η οποία προς το παρόν 
βρίσκεται στους χώρους της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Όλοι οι εθελοντές, είτε πρόκειται για 

ξεκίνησε πρόσφατα, αφορά στην ένωση 
δυνάμεων με το ιδιωτικό Εκπαιδευτικό 
και Ιατρικό Κέντρο ΟΦΘΑΛΜΟΣ, για 
τη μελέτη ασθενών με κληρονομικές 
ή άλλες παθήσεις των ματιών. Σε όλα 
αυτά τα προγράμματα, ο ρόλος μου είναι 
συντονιστικός και καθοδηγητικός, εφόσον 
υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία 
πρέπει να τυγχάνουν συνεχούς προσοχής, 
σε συνεργασία με πολλούς νεότερους 
συνεργάτες που με βοηθούν  
σε ζητήματα εξασφάλισης και αναβάθμισης 
της συνεχούς ποιότητας των υπηρεσιών 
της Βιοτράπεζας, της σωστής επιδίωξης 
των ερευνητικών στόχων των διαφόρων 
προγραμμάτων, και βεβαίως στη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των 
χρηματοδοτικών οργανισμών. Παρέλειψα 
να αναφέρω ότι ένα σημαντικό πρόγραμμα 
που έχουμε σε εξέλιξη εδώ και μερικά 
χρόνια αφορά μια κληρονομική ασθένεια 
που είναι γνωστή με το όνομα κυστική 
μυελική νόσος των νεφρών, που είναι 
ιδιαίτερα συχνή σε χωριά της Πάφου και 
έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με το 
Ερευνητικό Κέντρο Broad Institute of MIT 
and Harvard, που χρηματοδοτούν την 
παρακολούθηση μιας μεγάλης ομάδας 
ασθενών στην Κύπρο. Επίσης είχαμε την 
ευκαιρία να διεξάγουμε μια κλινική μελέτη 
για πιθανή θεραπεία αυτής της νόσου.  
Από πλευράς του Κέντρου Αριστείας,  
τη μελέτη αυτή συντονίζει ο συνάδελφος 
Δρ Γρηγόρης Παπαγρηγορίου, ο οποίος 
έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και 
προσβλέπουμε σε χρήσιμα αποτελέσματα.

Πριν λίγους μήνες ανακοινώσατε 
σε δημοσιογραφική διάσκεψη, νέα 
ερευνητική μελέτη για την πανδημία 
COVID-19 στην Κύπρο. Ποιοι είναι 
οι στόχοι αυτής της έρευνας και ποιοι 
είναι οι συνεργάτες σας;
Όπως ανέφερα και πριν είχαμε 
την ευκαιρία να ξεκινήσουμε μια 
πρωτοποριακή μελέτη για τα κυπριακά 
δεδομένα για την COVID-19, με τη 
συμμετοχή εθελοντών που νόσησαν 
αλλά και υγιών ατόμων. Σε όλους τους 

«Η επένδυση στη Βιοτράπεζα είναι επένδυση για  
µια πιο υγιή Κύπρο. Με αυτό το σύνθηµα φιλοδοξούµε 
να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν 
στην ιατρική έρευνα επόµενης γενιάς στη χώρα µας.»

εθελοντές έγινε μέτρηση αντισωμάτων 
έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2 
και καταλήξαμε σε μερικά χρήσιμα 
συμπεράσματα. Μεταξύ άλλων, 
επιβεβαιώσαμε ευρήματα και από 
άλλες χώρες που συνηγορούν υπέρ του 
ότι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας έχουν 
υψηλότερο επίπεδο αντισωμάτων κατά 
του κορωνοϊού, οι άντρες έχουν επίσης 
υψηλότερο επίπεδο σε σύγκριση με 
γυναίκες και βεβαίως άτομα τα οποία είχαν 
πιο σοβαρή κλινική εικόνα και χρειάστηκε 
να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο, είχαν 
επίσης υψηλότερο τίτλο αντισωμάτων 
κατά του κορωνοϊού. Παχύσαρκα άτομα 
έχουν υψηλότερο τίτλο αντισωμάτων 
σε αντίθεση με καπνιστές, οι οποίοι 
είχαν χαμηλότερο επίπεδο αντισωμάτων 
κατά του κορωνοϊού. Η μελέτη, μας 
δείχνει ότι 3-4 μήνες μετά τη νόσηση ή 
μετά την πρώτη διάγνωση, το επίπεδο 
αντισωμάτων μειώνεται δραστικά. 
Επομένως, η απάντηση στο ερώτημα αν 
πρέπει να εμβολιάζονται αυτοί που έχουν 
ασθενήσει, είναι ξεκάθαρα ΝΑΙ!
Συνεργάτες στο έργο αυτό, το οποίο 
στοχεύει περαιτέρω στον εντοπισμό 
γενετικών παραγόντων, που ευθύνονται 
για σοβαρότερη κλινική εικόνα και ανάγκη 
για νοσηλεία, είναι εκτός από το Κέντρο 
Αριστείας biobank.cy και την Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου μας, η Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το 
Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Επιθυμώ να 
αναφέρω ότι εθελοντικά προσέγγισαν και 
χρηματοδότησαν με μερικές χιλιάδες ευρώ 
το πρόγραμμα αυτό, η Κινεζική Πρεσβεία 
-μέσω του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου- και η Οργάνωση Εθελοντών 
Γιατρών Κύπρου. Τους ευχαριστούμε 
θερμά.

Όλα αυτά τα χρόνια έχετε εξασφαλίσει 
χρηματοδότηση από διάφορες πηγές 
για την έρευνά σας. Πιστεύετε ότι η 
χρηματοδότηση της έρευνας στην 
Κύπρο είναι επαρκής; 
Παρόλο που οι συνεργάτες μου και 
εγώ ήμασταν αρκετά επιτυχημένοι στην 
προσέλκυση κονδυλίων μέσα από 
ανταγωνιστικές διαδικασίες, για να 
στηρίξουμε τους ερευνητικούς στόχους 
μας και τα πειράματά μας σε διάφορους 
τομείς, θεωρώ ότι η χρηματοδότηση της 
έρευνας στην Κύπρο είναι ανεπαρκής. 
Πετύχαμε χρηματοδότηση από το Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας και τον διάδοχό 
του, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και 
από τις ΗΠΑ. Χωρίς τις εξωτερικές πηγές 
χρηματοδότησης υπήρξε εποχή που θα 
είχαμε κλείσει, επειδή η χρηματοδότηση 
από Κυπριακές πηγές ήταν ανύπαρκτη 
και ειδικά τα χρόνια μετά την οικονομική 
κρίση. Χωρίς την ουσιαστική αύξηση της 
χρηματοδότησης από Εθνικές πηγές, η 
έρευνα στην Κύπρο θα παραμένει πάντοτε 
σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την 
υπόλοιπη Ευρώπη, αφήνοντας πολλούς 
νέους διδάκτορες να υποαπασχολούνται 
ή να απασχολούνται σε άλλους τομείς ή 
να επιλέγουν να μην επιστρέψουν στην 
Κύπρο.

Τι πρέπει να γίνει για να γίνει η χώρα 
μας ακόμα πιο ανταγωνιστική διεθνώς; 
Εκτός από την περαιτέρω οικονομική 
ενίσχυση της έρευνας, με αύξηση των 
σχετικών κονδυλίων στο διπλάσιο 
τουλάχιστον, πρέπει να απλοποιηθούν 
και κάποιες διαδικασίες, που απαιτούν 
ασυγχώρητη γραφειοκρατία. Πολλές 
φορές νιώθουμε ότι θέλουμε και 
μπορούμε να «τρέξουμε», αλλά οι 

συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν. Πρέπει 
με καλή θέληση να ξεπεραστούν τέτοια 
προβλήματα. Γνωρίζω ότι γίνονται 
προσπάθειες από τους εμπλεκόμενους 
φορείς και εύχομαι να ευοδωθούν. 
Ένα καλό παράδειγμα, του πώς δεν 
δούλεψε αποτελεσματικά το οικοσύστημα 
υγείας στην Κύπρο για να γίνουν οι 
απαραίτητες μελέτες, αφορά στην 
πανδημία της COVID-19, όπου παρ' όλες 
τις προσπάθειές μου δεν καταφέραμε 
να κάνουμε κάποια πράγματα που θα 
μας επέτρεπαν να εξάγουμε χρήσιμα 
συμπεράσματα. Η συνεχής απογοήτευση, 
ειδικά των νέων ερευνητών, τους 
αποθαρρύνει και τους απομακρύνει από 
τον ερευνητικό στίβο. Αυτό είναι κακό, 
αλλά προσδοκούμε καλύτερες μέρες. 
Είναι παρήγορο ότι έστω και με αργούς 
ρυθμούς βιώνουμε πρόοδο στον τομέα της 
προώθησης της έρευνας και καινοτομίας, 
και σημαντικό ρόλο έχει διαδραματίσει το 
νέο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας 
και Ψηφιακής Πολιτικής.

Κλείνω, λέγοντας ότι όλα τα μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας είναι 
ευπρόσδεκτα να συμμετάσχουν 
εθελοντικά στο φιλόδοξο έργο της 
Βιοτράπεζας. Μεταξύ των άλλων, σύντομα 
ξεκινούμε την εγγραφή εθελοντών ως 
τριάδες, δηλαδή δύο γονείς και ένα 
παιδί ηλικίας μεγαλύτερης των 18 ετών. 
Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο για τις 
μελέτες μας όσο και για τους εθελοντές 
που θα συμμετάσχουν, οι οποίοι θα έχουν 
την ευκαιρία να υποβληθούν σε πολλές 
δωρεάν αναλύσεις. 

Το Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και 

Βιοϊατρική Έρευνα, biobank.cy, βρίσκεται 

στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής 

Ιατρικής, Παλαιός Δρόμος Λευκωσίας 

Λεμεσού Αρ. 215/6, 2029 Αγλαντζιά, 

Λευκωσία, Κύπρος

Ιστοσελίδα: https://biobank.cy/ 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22892815

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: biobank@ucy.ac.cy 

υγιείς είτε πρόκειται για ασθενείς, 
ενημερώνονται και συμμετέχουν 
εθελοντικά, εφόσον συμφωνήσουν να 
υπογράψουν το εγκεκριμένο έντυπο 
συγκατάθεσης, όπως προβλέπεται από 
την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου. 
Τα δείγματα που συνήθως φυλάμε σε 
καταψύκτες -80 βαθμών κελσίου είναι 
DNA, πλάσμα, ορός και ούρα. Ευχάριστο 
είναι το γεγονός ότι αρκετοί συνάδελφοι 
της Ιατρικής Σχολής αλλά και απο αλλού, 
ενδιαφέρθηκαν να χρησιμοποιήσουν την 
υποδομή που διατηρούμε και την ποιότητα 
των διαδικασιών μας για να φυλάξουν 
τα δικά τους δείγματα. Είναι επίσης 
σημαντικό να προσθέσω ότι μια μεγάλη 
ομάδα συνεργατών μου -με διαφορετική 
εξειδίκευση ο καθένας- φροντίζουν για 
την ορθή καταγραφή και φύλαξη των 
αρχείων, τη συμμόρφωσή μας με τον 
Ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία 
των δεδομένων, την τήρηση διαδικασιών 
ποιότητας με την ανάλογη πιστοποίηση 
που ετοιμάζουμε και το σεβασμό των 
βιοηθικών παραμέτρων που διέπουν 
τέτοιες διεργασίες. Η πρόσβαση στο 
υλικό και τα αρχεία είναι ελεγχόμενη και 
προστατεύεται τόσο με φυσικούς όσο και 
ηλεκτρονικούς μηχανισμούς. 

Αντιλαμβάνομαι ότι στο παρόν 
διάστημα, βρίσκονται σε εξέλιξη 
διάφορα προγράμματα. Ποια είναι 
η έρευνα με την οποία ασχολείστε 
προσωπικά αυτή την περίοδο; 
Εκτός από το πρόγραμμα της Βιοτράπεζας 
που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχουμε σε εξέλιξη μερικά άλλα 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από 
άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένου του 
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Τέτοια 
προγράμματα αφορούν κληρονομικές 
νεφροπάθειες στον άνθρωπο, μελέτη 
μοντέλων ποντικού που δημιουργήσαμε 
εμείς για μια κληρονομική νεφροπάθεια, 
που είναι γνωστή με το όνομα σύνδρομο 
Alport, όπου δοκιμάζουμε μια νέα 
θεραπεία, καθώς και κληρονομικές 
καρδιοπάθειες. Μια νέα συνεργασία που 

ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΕΙΣ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τα νέα μέλη στο Συμβούλιο 
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ανδρέας Χριστοφίδης
ΠΡΌΕΔΡΌΣ 

Γ εννήθηκε στην Λευκωσία. Αποφοίτησε 
από την Αγγλική Σχολή Λευκωσίας 

το 1972, όπου διετέλεσε Πρόεδρος του 
Μαθητικού Συμβουλίου και Head Prefect. 
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία και 
αποστρατεύτηκε τον Αύγουστο του 1974 με 
τον βαθμό του Εφέδρου Ανθυπολοχαγού. 
Ακολούθως πήγε στο Πολυτεχνείο της 
Οξφόρδης, για σπουδές και για εκπαίδευση 
στο λογιστικό επάγγελμα.
Συμπλήρωσε με επιτυχία τις 
επαγγελματικές του εξετάσεις το 1979 και 
πήρε τον τίτλο του Chartered Accountant, 
μέλος του Institute of Chartered 
Accountants in England & Wales. 
Επέστρεψε στην Κύπρο στα τέλη του 1979 
και εργοδοτήθηκε στον Οίκο Μεταξάς, 
Λοϊζίδης, Συρίμης & Σία, τη σημερινή 
KPMG. Το 1983 εξελέγη Συνέταιρος 
στον Οίκο και τα πρώτα χρόνια εργαζόταν 
στο Ελεγκτικό Τμήμα, ως υπεύθυνος 
για τον έλεγχο δημόσιων και ιδιωτικών 
κυπριακών εταιρειών. Στη συνέχεια 
ανέλαβε τη δημιουργία του τμήματος 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Οίκου, 
αρχικά στη Λευκωσία και στη συνέχεια 
σε όλη την Κύπρο. Αναγνωρίζοντας 

τις εμπειρίες του ως Σύμβουλος 
επιχειρήσεων, του έχει απονεμηθεί από 
το Institute of Chartered Accountants in 
England & Wales το Corporate Finance 
Qualification.
Είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων 
Λογιστών Κύπρου από το 1980 και 
ήταν συν-δημιουργός στην ανάπτυξη 
της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του 
Συνδέσμου. Διετέλεσε Σύμβουλος και 
κύριος εισηγητής, για χρηματοοικονομικά 
θέματα στα ευρωπαϊκά προγράμματα 
Ανάπτυξης Επιχειρήσεων της Αρχής 
Βιομηχανικής Κατάρτισης στη δεκαετία 
του ΄90, βοηθώντας με τον τρόπο αυτόν 
την ανάπτυξη πολλών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.
Εξελέγη Διευθύνων Συνέταιρος της 
KPMG Κύπρου την 1η Ιανουαρίου 2000 
και υπηρέτησε στη θέση αυτή για 6 
τριετίες, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 
που αφυπηρέτησε από τον Οίκο. Από 
τη θέση του Διευθύνοντα Συνέταιρου, 
αντιπροσώπευσε τον Κυπριακό Οίκο 
τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
όσο και στο Διεθνές Συμβούλιο της 
KPMG International, προωθώντας τα 
συμφέροντα του Οίκου. 
Συμμετείχε επίσης ως ομιλητής σε Διεθνή 
Συνέδρια, Σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις 
δίνοντας διάφορες συνεντεύξεις σε 
εφημερίδες και επαγγελματικά περιοδικά. 
Διετέλεσε επίσης, Πρόεδρος του Κυπρο-
Αιγυπτιακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου 
και επίσης μέλος του Κυπρο-Κροατικού 
Επιχειρηματικού Συνδέσμου του ΚΕΒΕ.
Σήμερα, προσφέρει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, σε διάφορες εταιρείες και 
είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων 
της Cyprus Import Corporation Limited 
και του Συγκροτήματος Εταιρειών Photos 
Photiades Group Limited.

Ανδρούλα Βασιλείου
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΌΣ

Η Ανδρούλα Βασιλείου γεννήθηκε και 
έζησε τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής 

της στη Πάφο. Σε ηλικία πεντέμισι ετών 
μετοίκησε οικογενειακώς στη Λευκωσία 
και το 1961 αποφοίτησε από το Παγκύπριο 
Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας. Ακολούθως 
μετέβη στο Λονδίνο για ανώτερες σπουδές. 
Απέκτησε δίπλωμα δικηγόρου από το Middle 
Temple Inn of Court, και στη συνέχεια 
μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις, από 
το London Institute of World Affairs. Με 
την επιστροφή της στην Κύπρο το 1966, 
παντρεύτηκε τον οικονομολόγο Δρα Γιώργο 
Βασιλείου και απέκτησαν τρία παιδιά. 
Εξάσκησε το επάγγελμα της δικηγόρου για 
27 χρόνια και διετέλεσε νομικός σύμβουλος 
της Τράπεζας Standard Chartered Bank 
και ακολούθως της Τράπεζας Κύπρου. Ως 
Πρώτη Κυρία την περίοδο 1988-1993 
ανέπτυξε πλούσια κοινωνική δράση, σε 
πολλούς τομείς. 
Το 1996 εξελέγη βουλευτίνα Λευκωσίας 
με το Κίνημα Ελευθέρων Δημοκρατών και 
το 2001 επανεξελέγη για δεύτερη θητεία 
με το Κίνημα Ενωμένων Δημοκρατών. 
Ως βουλευτίνα, υπηρέτησε σε διάφορες 
κοινοβουλευτικές επιτροπές, ήταν μέλος της 

διακομματικής αντιπροσωπείας της Βουλής 
στη Διακοινοβουλευτική Ένωση και μέλος 
της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Κύπρου Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε 
επίσης μέλος της αντιπροσωπίας της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, στη Σύνοδο για το 
Μέλλον της Ευρώπης (2000-2002).
Το 2008 διορίστηκε Ευρωπαία 
Επίτροπος, αναλαμβάνοντας για δύο 
έτη το χαρτοφυλάκιο της Υγείας. Με τον 
επαναδιορισμό της, το 2010 για άλλα πέντε 
χρόνια, της ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο 
της Παιδείας, του Πολιτισμού, της 
Πολυγλωσσίας και της Νεολαίας (υπεύθυνη 
επίσης για τον αθλητισμό). Αφυπηρέτησε 
στα τέλη του 2014, ενώ μέχρι σήμερα 
συνεχίζει την πλούσια κοινωνική της δράση, 
σε διάφορους τομείς τόσο στην Κύπρο όσο 
και στο εξωτερικό.
Στην κυρία Βασιλείου απονεμήθηκαν 
τιμητικές διακρίσεις από τις Κυβερνήσεις 
Ελλάδος, Γαλλίας και Ισπανίας όσο και από 
τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και από 
διάφορους οργανισμούς και οργανώσεις της 
Κύπρου.

περιλαμβανομένων των εκτιμήσεων για 
απώλεια χρήσης κατεχόμενων περιουσιών, 
μελετών βιωσιμότητας, διαχείρισης έργων 
ανάπτυξης με έμφαση στην ανάκαμψη έργων, 
προώθησης και διάθεσης περιουσιακών 
στοιχείων ακίνητης περιουσίας, στρατηγικής 
επενδύσεων και έρευνας αγοράς.
Πρωτοπόρησε όταν το 1999 κατασκεύασε 
τον πρώτο Δείκτη Αξιών Ακινήτων στην 
Κύπρο. 
Έχει πτυχίο από το London School of 
Economics & Political Science με ειδίκευση 
στα Econometrics & Mathematical 
Economics, και μεταπτυχιακό M.Sc. in Land 
Management από το Reading University. 
Φέρει τον επαγγελματικό τίτλο MRICS από 
το Royal Institution of Chartered Surveyors 
UK, είναι επαγγελματικό μέλος του ΕΤΕΚ 
στον κλάδο Εκτίμησης Γης και Αδειούχος 
Κτηματομεσίτης. Είναι επίσης ένα από τα 
ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Επιστημόνων, 
Εκτιμητών Κύπρου, στον οποίο υπηρέτησε επί 
σειρά ετών ως μέλος του ΔΣ. Από τον Ιούνιο 
του 2020 είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος του ΔΣ της Bank of Cyprus Asset 
Management. 

Άννα Τσιακκή Μάντη
ΜΕΛΌΣ

Η Άννα Τσιακκή Μάντη γεννήθηκε στη 
Λευκωσία και αποφοίτησε από την 

Αμερικανική Ακαδημία Λευκωσίας. Κατέχει 
τα πτυχία ΒΑ στα Οικονομικά και στις Διεθνείς 
Σχέσεις από το Goucher College, Maryland 
USA και ΜΑ στις Διεθνείς Σχέσεις από το 
George Washington University, Elliott School 
of International Affairs, Washington D.C.
Εργάστηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα ως 
Βοηθός Ερευνήτρια στο Τμήμα Οικονομία 
της Βιομηχανίας και στο Γραφείο του 
Διευθυντή του Τμήματος από 1979 
μέχρι 1981. Επέστρεψε στην Κύπρο 
και εργάστηκε στην Κυπριακή Τράπεζα 
Αναπτύξεως, από το 1981-2008.
Στην αρχή εργάστηκε ως αναλύτρια, στο 
Τμήμα Αξιολόγησης Επενδύσεων και στη 
συνέχεια δημιούργησε το Τμήμα Εξεύρεσης 

και Προώθησης Επενδυτικών Ευκαιριών. 
Μέσω του Τμήματος Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών προσέφερε συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε κρατικούς και ημικρατικούς 
οργανισμούς, καθώς και σε εταιρείες, σε 
διάφορους οικονομικούς τομείς. Στη συνέχεια 
ανέλαβε την διεύθυνση του Τμήματος 
Διεύθυνσης Έργων. Εξασφάλισε τον τίτλο 
PMP (Project Management Professional). 
Μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος της Τράπεζας ανέλαβε τη 
δημιουργία καθώς και τη λειτουργία του 
Τμήματος Καταθέσεων. Αφυπηρέτησε 
πρόωρα από την Τράπεζα και έκτοτε ασχολείται 
με την παροχή υπηρεσιών, κυρίως στον τομέα 
της διεύθυνσης έργων (Project Management).

Γιώργος Μιτσίδης
ΜΕΛΌΣ

Γ εννήθηκε στη Λευκωσία και 
αποφοίτησε από το Παγκύπριο 

Γυμνάσιο. Σπούδασε Νομικά (Barrister-at-
Law) στο Λονδίνο. Ακολούθως εξασφάλισε 
Δίπλωμα στις Διεθνείς Υποθέσεις από 

Ανδρέας Α. Ανδρέου
ΜΕΛΌΣ

Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου είναι Ιδρυτής 
και Εκτελεστικός Διευθυντής της APS 

Andreou Property Strategy, μιας εταιρείας 
παροχής υπηρεσιών στον τομέα των ακινήτων, 
η οποία δραστηριοποιείται από τον Δεκέμβριο 
του 1998. Η εξειδίκευσή του εκτείνεται 
σε όλο το φάσμα εκτιμήσεων ακινήτων, 
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30 Χρόνια Έρευνας
από την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Ο ΕΞΕΧΩΝ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΎ, ΕΛΛΑΔΑΣ, 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΎ ΚΑΙ ΕΎΡΩΠΗΣ 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Σ ταθμό στην ιστορία της κυπριακής αρχαιολογίας, του αρχαίου πολιτισμού  
της Κύπρου, καθώς και των γειτονικών πολιτισμών της Μεσογείου αποτέλεσε  

η ίδρυση και λειτουργία -εδώ και 30 χρόνια- της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας  
(ΕΜΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ιδρύθηκε το 1991 και αποτέλεσε  
την πρώτη Ερευνητική Μονάδα του Ιδρύματος.

της Φωτεινής Παναγή

Λειτουργού Δημοσίων Σχέσεων, 

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, 

Πρυτανεία

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

το Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Είναι 
Associate Member of the London 
Institute of World Affairs. 
Εξάσκησε το δικηγορικό επάγγελμα στην 
Κύπρο από το 1970 μέχρι το 1980 
και διετέλεσε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, του Δικηγορικού Συλλόγου 
Λευκωσίας. Από το 1980 μέχρι το 
2020 υπήρξε Εσωτερικός Νομικός 
Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών 
Σιακόλα / CTC, αρχικά με βάση το 
Λονδίνο (1980-1990) και ακολούθως 
στην Κύπρο.
Κατά την παραμονή του στο Ηνωμένο 
Βασίλειο υπήρξε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Κυπριακής 
Αδελφότητας. 
Από το 1995 μέχρι σήμερα είναι Γενικός 
Γραμματέας του Γυμναστικού Συλλόγου 
«Τα Παγκύπρια» και Αντιπρόεδρος της 
Ομοσπονδίας Στίβου ΚΟΕΑΣ. 

Αναστασία Παπαδοπούλου
ΜΕΛΌΣ

H Αναστασία ολοκλήρωσε τις 
σπουδές της στην Ιστορία στο 

Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και 
στη συνέχεια αποφοίτησε από την 
Νομική Σχολή, του Πανεπιστημίου του 
Cambridge. Έγινε μέλος του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου το 2002 και 
άρχισε να εργάζεται στο δικηγορικό 
γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος και 
Συνεργάτες ΔΕΠΕ. Σήμερα παραμένει 
στο δικηγορικό γραφείο Τάσσος 

Παπαδόπουλος & Συνεργάτες ΔΕΠΕ, 
ως Συνέταιρος.
Σε εθελοντική βάση, ήταν μέλος 
της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, για την 
εκστρατεία «ΈΝΑ στα ΠΕΝΤΕ», για 
την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και εκμετάλλευσης 
παιδιών, και μέλος της ομάδας που 
εργάστηκε για τη νομοθετική κύρωση 
της Σύμβασης Lanzarote, κατά της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Τον 
Ιούλιο του 2015, διορίστηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο ως Σύμβουλος 
της Ad Hoc Υπουργικής Επιτροπής, για 
την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής, 
για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και παιδικής 
πορνογραφίας. Παρέμεινε Ειδικός 
Σύμβουλος της Κυβέρνησης και μετά 
την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής, 
τον Μάρτιο του 2016.
Σήμερα είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου 
«Φωνή», για την εφαρμογή της 
Εθνικής Στρατηγικής για τη σεξουαλική 
κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών. 
Μέρος της στρατηγικής είναι και το 
«Σπίτι για τα Παιδιά», όπου πλέον 
αντιμετωπίζονται τα περιστατικά 
σεξουαλικής κακοποίησης, σε φιλικό 
περιβάλλον από εξειδικευμένη 
πολυθεματική ομάδα, όπως και το 
υπό σχεδιασμό κέντρο παροχής 
πολυθεματικών υπηρεσιών, σε 
ενήλικες, οι οποίοι αντιμετώπισαν 
κακοποίηση κατά την παιδική τους 
ηλικία. 

Ανδρέας Κ. Ανδρέου
ΕΚΠΡΌΣΩΠΌΣ  
ΤΌΥ ΔΙΌΙΚΗΤΙΚΌΥ ΠΡΌΣΩΠΙΚΌΥ

Γ εννήθηκε το 1972 και μεγάλωσε 
στη Λευκωσία όπου ζει μέχρι 

σήμερα. Σπούδασε «Βιβλιοθηκονομία», 
«Information & Library Studies» και 
«Επιστήμες της Αγωγής –  

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» σε Ελλάδα, 
Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο. 
Έχει δύο θυγατέρες, τη Δήμητρα - 
φοιτήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και τη Νάγια - μαθήτρια 
Γυμνασίου. 
Εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
από το 1996 και είναι Λειτουργός 
Α', έχοντας την υπευθυνότητα του 
Τομέα Συστημάτων και Τεχνολογιών 
Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης. 
Ασχολείται με τα κοινά από τα 
φοιτητικά του χρόνια και διετέλεσε 
μέλος σε πολλά συμβούλια και 
οργανισμούς: Γενικός Γραμματέας 
Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων 
(ΕΦΕΚ) Θεσσαλονίκης, πρώτος 
Πρόεδρος Κυπριακής Ένωσης 
Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων 
Πληροφόρησης (ΚΕΒΕΠ), μέλος 
Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικού 
Πολιτιστικού Ομίλου Κύπρου (ΕΠΟΚ), 
μέλος της Υπουργικής Συμβουλευτικής  
Επιτροπής για την Κυπριακή 
Βιβλιοθήκη, ιδρυτικό μέλος του  
Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής 
(ΟΛΚ), Οργανωτικός Γραμματέας 
ΕΔΙΠΠΑΚ. 
Στον ελεύθερο χρόνο του, ασχολείται  
με τη συγγραφή και την ανάγνωση 
βιβλίων. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν 
πέντε δικά του λογοτεχνικά βιβλία,  
ενώ από το 2010 διατηρεί το 
ιστολόγιο  
@Ανδρέας Καπανδρέου -  
http://andreaskandreou.blogspot.com/ 
το οποίο ασχολείται με τη λογοτεχνία, 
τα βιβλία και τον πολιτισμό. 

—   Το φρούριο κάτω  
από τον τύμβο της Λαόνας 
στην Παλαίπαφο
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Τα τελευταία 30 χρόνια τα μέλη της ΕΜΑ, τα οποία αποτελούν επίσης μέλη  
του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, μέσα από  
την πολυσχιδή και ενεργή αρχαιολογική έρευνά τους αλλά και μέσω της διδασκαλίας  
και της εκπαίδευσης φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο,  
με αγάπη για το αντικείμενο έχουν συμβάλει τα μέγιστα στη μελέτη και προώθηση  
της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Ιδρυτής και πρώτος 
Διευθυντής της ΕΜΑ υπήρξε 
ο διεθνώς αναγνωρισμένος, 
Ομότιμος Καθηγητής 
Προϊστορικής Αρχαιολογίας, 
Βάσος Καραγιώργης και 
διατελέσας Διευθυντής του 
Τμήματος Αρχαιοτήτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Στα 
χρόνια που ακολούθησαν 
και υπό τη διεύθυνση των 
Καθηγητών Δημήτριου 
Μιχαηλίδη (1996-2014), 
Βασιλικής Κασσιανίδου 
(2015-2019) και Αθανάσιου 
Βιώνη (2020 ως σήμερα), 
η ΕΜΑ ενδυναμώθηκε και 
συνέχισε να λειτουργεί ως 
ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 
Ερευνητικό Κέντρο. 

Διεθνής 
αναγνώριση

Στη διάρκεια των 30 ετών 
από την ίδρυση της ΕΜΑ, 
το Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας κατέκτησε 
ανταγωνιστική κατάταξη στη 
διεθνή αξιολόγηση της QS 
World University Rankings και 
βρέθηκε μεταξύ των 101-150 
κορυφαίων πανεπιστημίων 
στην Αρχαιολογία για το 2019 
και το 2020. Ο Διευθυντής της 
ΕΜΑ, Καθηγητής Αθανάσιος 
Βιώνης δήλωσε ότι «τα 
τελευταία 10 χρόνια, η ΕΜΑ 
έχει μπει σε μια εξαιρετικά 
δυναμική τροχιά ανάπτυξης. 

Μέσα από τον συντονισμό 
καινοτόμων ερευνητικών 
έργων, που χρηματοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
την Κυπριακή Δημοκρατία και 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η 
ΕΜΑ συνεχίζει να συμβάλλει 
στη μελέτη του Μεσογειακού 
χώρου, συμμετέχει ενεργά 
σε σχετικές συζητήσεις με την 
αρχαιολογική κοινότητα και 
επιδιώκει τη διεθνή δικτύωση». 
Η ΕΜΑ διαχειρίζεται -επί του 
παρόντος- 16 ερευνητικά 
προγράμματα, μέσω των 
οποίων εργοδοτούνται 19 
ερευνητές, ενώ αναμένεται 
να εργοδοτηθούν ακόμη 10 
ως τις αρχές του 2022 με την 
έναρξη νέων ερευνητικών 

έργων. Μεταξύ αυτών, 
ερευνητικό πρόγραμμα του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας με συντονίστρια 
τη Δρα Άρτεμη Γεωργίου, 
αποτελεί το πρώτο στην 
Αρχαιολογία ERC που 
διαχειρίζεται το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. 

Ενάλια κιβωτός 
της ιστορίας:
Υποβρύχια 
αρχαιολογική έρευνα 
στο ναυάγιο 
 του Μαζωτού 

Ο βυθός των κυπριακών 
θαλασσών αποτελεί ενάλια 
κιβωτό της ιστορίας μας. 
Φέτος, συμπληρώνονται 
14 χρόνια από την έναρξη 
της ενάλιας αρχαιολογικής 
έρευνας στο ναυάγιο του 
Μαζωτού, τον Νοέμβριο του 
2007, υπό τη διεύθυνση της 
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας 
Ενάλιας Αρχαιολογίας, 
Στέλλας Δεμέστιχα, 
Επιστημονικής Υπεύθυνης 
του Εργαστήριου Εναλίων 
Αρχαιολογικών Ερευνών (ΕΡ.
ΕΝ.Α.Ε.). Αποτελεί την πρώτη 
υποβρύχια, αρχαιολογική 
έρευνα στην Κύπρο που 
διενεργείται από τοπικούς 
φορείς και που έθεσε τις 

βάσεις για την ανάπτυξη της 
ενάλιας αρχαιολογίας στο 
νησί. Πρόκειται, ταυτόχρονα, 
για μια έρευνα με διεθνή 
απήχηση. Στις 12 συνολικά 
ερευνητικές αποστολές που 
έχουν διενεργηθεί, έχουν 
λάβει μέρος πάνω από 
150 δύτες, επιστήμονες 
από διάφορους κλάδους, 
φοιτητές και εθελοντές, από 
18 διαφορετικές χώρες. 
Το ναυάγιο εμπορικού 
πλοίου που εντοπίστηκε στη 
θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του 
χωριού Μαζωτός, σε βάθος 
44 μέτρων, χρονολογείται 
στην Κλασσική περίοδο και 
συγκεκριμένα στο πρώτο μισό 
του 4ου αιώνα (400 – 350 
π.Χ.). Το πλοίο προερχόταν 
από το Αιγαίο, φορτωμένο 
με αμφορείς κρασιού από 
τη Χίο. Βυθίστηκε ανοιχτά 
του Μαζωτού, πριν φτάσει 
στον τελικό του προορισμό, 
ο οποίος δεν γνωρίζουμε 
αν ήταν η Κύπρος ή κάποιο 
άλλο λιμάνι της Ανατολικής 
Μεσογείου. Η Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Ενάλιας 
Αρχαιολογίας, Στέλλα 

Δεμέστιχα σημειώνει ότι 
«παρά τις αβεβαιότητες 
αυτές, η αρχαιολογική 
σημασία της έρευνας -η 
οποία συνεχίζεται- είναι 
μεγάλη, για πολλούς λόγους. 
Πρώτον, διότι ελάχιστα πλοία 
της εποχής αυτής έχουν 
ανασκαφεί σε ολόκληρη 
τη Μεσόγειο και ακόμη 
λιγότερα έχουν διατηρήσει 
τμήματα του φορτίου και 
του ίδιου του πλοίου, όπως 
είναι η περίπτωση του 
Μαζωτού. Από τη μέχρι 
στιγμής μελέτη σκαριού 
προκύπτουν νέα στοιχεία, 
τα οποία συμπληρώνουν 
την πολύ αποσπασματική 
εικόνα που έχουμε για τη 
ναυπηγική της Κλασσικής 
περιόδου στο Αιγαίο». Η 
σύνθεση, η ποσότητα και η 
προέλευση του φορτίου είναι 
επίσης αποκαλυπτική για τους 
μηχανισμούς του θαλάσσιου 
εμπορίου και για το ρόλο της 
Κύπρου στα εμπορικά δίκτυα 
της Ανατολικής Μεσογείου. 

—   Υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα 
στο ναυάγιο Μαζωτού

Κυπριακός χαλκός 
και αρχαία μεταλλεία 
H μελέτη και προβολή της σημαντικής  
αυτής πτυχής της πολιτιστικής κληρονομιάς  
της Κύπρου 

A πό τη γένεσή του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έδωσε ιδιαίτερη 
σημασία στην εδραίωση, όχι μόνο της αρχαιολογίας αλλά 

και της αρχαιομετρίας, της εφαρμογής δηλαδή των θετικών 
επιστημών στη μελέτη του αρχαίου κόσμου. Αυτό αποδεικνύεται 
από τη δημιουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας 
και του Εργαστηρίου Μελέτης Αρχαίων Υλικών, με Επιστημονική 
Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Βασιλική Κασσιανίδου. Η Καθ. 
Κασσιανίδου έχει συντονίσει σωρεία ερευνητικών προγραμμάτων 
που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας, με συνολική χρηματοδότηση προς το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου ύψους 1,5 εκατομ. ευρώ. 

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη μελέτη της παραγωγής και 
εξαγωγής Κυπριακού χαλκού και στην καταγραφή των αρχαίων 
μεταλλείων και εργαστηρίων εκκαμίνευσης χαλκού. Στο πλαίσιο 
αυτό, διεξήχθη και το ερευνητικό πρόγραμμα “Skouriotissa: 
Interdisciplinary study of the archaeology and environment of 
Cyprus’ last operating copper mine”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε 
από το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης και το οποίο ολοκληρώθηκε 
πρόσφατα, ενώ μόλις άρχισε και το ερευνητικό πρόγραμμα 
«ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ-Σταυροδρόμια πολιτισμού στην Ανατολική 
Μεσόγειο». Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 
2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. 
Στόχος του προγράμματος, το οποίο υλοποιείται στα ελληνικά νησιά 
Σίφνο, Σέριφο και Κύθνο, και στην Κοινότητα Ασγάτας της Κύπρου, 
είναι να μελετήσει και να αναδείξει αυτές τις περιοχές εξέχουσας, 
αρχαίας, μεταλλευτικής κληρονομίας. Η Καθ. Κασσιανίδου 
σημείωσε ότι «απώτερος στόχος είναι η τουριστική ανάπτυξη των 

επιλεγμένων περιοχών 
και ο εμπλουτισμός 
του τουριστικού 
προϊόντος μέσω του 
τρίπτυχου “πολιτισμός-
τουρισμός-ανάπτυξη”, 
προσβλέποντας στη 
βιώσιμη ανάπτυξη και 
αειφορία τους». 

—   Επίσκεψη στο μεταλλείο 
Πλαθκιές στο πλαίσιο  
του προγράμματος 
«Μετάλλων Τόποι»
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Ανασκαφές Πανεπιστημίου 
Κύπρου στην Παλαίπαφο 

Τα κρυμμένα μυστικά της Αρχαίας Πάφου

Ο ι ανασκαφές που διενεργεί η ΕΜΑ στην Παλαίπαφο από το 
2006 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του αρχαιολογικού 

προγράμματος, The Palaepaphos Urban Landscape Project 
(PULP), υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Προϊστορικής και 
Πρωτοϊστορικής Αρχαιολογίας, Μαρίας Ιακώβου. Βασικοί στόχοι 
του PULP είναι η μελέτη της ίδρυσης και ανάπτυξης της πολιτείας 
της Αρχαίας Πάφου (μετέπειτα Παλαιπάφου), η διερεύνηση 
του αστικού της ιστού και ο προσδιορισμός των οικονομικών 
πόρων, που την είχαν καταστήσει μια από τις μακροβιότερες και 
πλουσιότερες πολιτείες της αρχαίας Κύπρου.

Μετά από 16 συνεχή χρόνια ερευνών πεδίου, η επιτυχία 
της μεθόδου ανάλυσης τοπίου και η αφοσίωση των φοιτητών 
που εκπαιδεύονται στις πρακτικές της χερσαίας αρχαιολογίας 
οδήγησαν στην ανέλπιστη ανακάλυψη δυο εκτεταμένων και καλά 
διατηρημένων δημόσιων μνημείων της Κυπρο-Κλασικής περιόδου. 
Στο οροπέδιο Χατζηαπτουλλάς εντοπίστηκε μεγάλο εργαστηριακό 
σύμπλεγμα το οποίο αναπτύσσεται δυτικά του ‘ανακτόρου’. 
 Οι μακροσκοπικές και μικροσκοπικές αρχαιο-περιβαλλοντικές 
αναλύσεις, στις οποίες υποβάλλονται τα ευρήματα από την κάθε 
εργαστηριακή μονάδα, έδειξαν ότι ανάμεσα στα προϊόντα στα 
οποία είχε επενδύσει η βασιλική δυναστεία, ήταν το λάδι  
και η παραγωγή της ακριβότερης χρωστικής ουσίας της 
αρχαιότητας, της πορφύρας. Στο λόφο της Λαόνας, η αποστολή 
αναγνώρισε την ύπαρξη ανθρωπογενούς τύμβου μεγάλων 

Η ανασκαφή στο Ηραίον της 
Σάμου συνιστά την πρώτη 
ανασκαφή του Πανεπιστημίου 
Κύπρου στο εξωτερικό. 
Πραγματοποιήθηκε βόρεια 
της Ιεράς Οδού του Ηραίου, 
υπό την αιγίδα του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου 
Αθηνών και τη διεύθυνση της 
Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, 
Ουρανίας Κουκά. Οι ανασκαφές 
αποκάλυψαν για πρώτη φορά 
αλλεπάλληλες αρχιτεκτονικές 
φάσεις της Χαλκολιθικής 
και της Πρώιμης Εποχής του 

Χαλκού (ΠΕΧ Ι-ΙΙ/πρώιμης), το 
ανατολικό όριο του οικισμού της 
ΠΕΧ ΙΙ-ΙΙΙ, και πλούσια στρώματα 
της Μέσης Εποχής του Χαλκού, 
που συνθέτουν την οικιστική 
ιστορία του Ηραίου από το 
4500 ως το 1750 π.Χ.. Ήταν 
το εκτενέστερο πρωτοαστικό 
κέντρο του νησιωτικού 
ανατολικού Αιγαίου, κατά την 
Πρώιμη και τη Μέση Εποχή 
του Χαλκού, και ένας από τους 
πρώτους εμπορικούς σταθμούς 
των Παλαιών Μινωικών 
ανακτόρων (1900-1750 π.Χ.).

Αρχαιολογική Επισκόπηση Σάμου

Το 2021 η Αναπλ. Καθ. Ουρανία Κουκά εγκαινίασε -σε συνεργασία 
με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας- ένα νέο, 
μακρόπνοο, ερευνητικό πρόγραμμα πεδίου, την «Αρχαιολογική 
Επισκόπηση Σάμου». Πρόκειται για την πρώτη συστηματική 
αρχαιολογική-τοπογραφική έρευνα στο νησί, με στόχο τον 
εντοπισμό και την προστασία αρχαιολογικών θέσεων και τη μελέτη 
του οικιστικού τοπίου της Σάμου, από την Εποχή του Λίθου έως 
και την Οθωμανική περίοδο. Όπως ανέφερε η Αναπληρώτρια 
Καθ. Ουρανία Κουκά «στη Σάμο είχα τη =χαρά να εκπαιδεύσω 
τουλάχιστον 160 φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και ξένων 
πανεπιστημίων τόσο στην ανασκαφική μεθοδολογία (2009-2013) 
και την τοπογραφική έρευνα (2014 - 2021) όσο και στη μελέτη 
των ευρημάτων, που εκπονείται από το 2014, για την τελική 
δημοσίευση των ανασκαφών στη σειρά SAMOS, του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου».

Αρχαιολογική 
έρευνα πεδίου 
με σημαντικά 
αρχαιολογικά 
πορίσματα  
στην κοιλάδα 
του Ξερού
(Επαρχία Λάρνακας)

Στο πλαίσιο της αρχαιολογικής 
έρευνας της ΕΜΑ, ο Διευθυντής 
της και Επιστημονικός 
Υπεύθυνος του Εργαστηρίου 
ArtLandS Lab (Artefact 
and Landscape Studies 
Laboratory), Αναπληρωτής 
Καθηγητής Αθανάσιος Βιώνης 
συντονίζει αρχαιολογικά 
προγράμματα πεδίου στην 
Κύπρο και στην Ελλάδα. Σ' 
αυτά συνδυάζει καινοτόμες 
μεθόδους, απασχολώντας 
μεταδιδακτορικούς 
ερευνητές και εκπαιδεύοντας 
φοιτητές αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Μια από τις σημαντικότερες 
ερευνητικές δραστηριότητες 
που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι 
το αρχαιολογικό πρόγραμμα 
πεδίου «Οικισμένα και Ιερά 
Τοπία της Κύπρου» (“Settled and 
Sacred Landscapes of Cyprus” 
(SeSaLaC). Το πρόγραμμα 
διεξάγεται από το 2014 στην 
κοιλάδα του ποταμού Ξερού, στις 
σημερινές Κοινότητες Κοφίνου, 
Αλαμινού και Αγίου Θεοδώρου 
στην Επαρχία Λάρνακας, και 
αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα 
αρχαιολογικής έρευνας 
επιφανείας, το οποίο συντονίζει 
η ΕΜΑ στην Κύπρο. 
Τα ευρήματα των επτά περιόδων 
έρευνας πεδίου στην κοιλάδα 
του Ξερού αποκαλύπτουν μια 
μοναδική εικόνα απόλυτης 
συνέχειας της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, σε ένα αγροτικό 
περιβάλλον της Κύπρου από τη 
Νεολιθική περίοδο ως σήμερα. 
Μέσα από τον εντοπισμό και τη 
μελέτη προϊστορικών οικισμών, 
αρχαίων νεκροταφείων, 
λατρευτικών χώρων-ιερών, 

χωριών των ιστορικών 
χρόνων, μικρών αγροτικών 
εγκαταστάσεων και ενός 
μοναδικού εργαστηρίου 
κεραμικής, της πρώιμης 
βυζαντινής περιόδου  
(6ος -7ος αι. μ.Χ.) -το οποίο 
φαίνεται ότι προμήθευε 
τα νοικοκυριά της νότιας 
περιφέρειας του νησιού, με 
όλα τα είδη της οικοσκευής- 
αποκαλύπτονται πολλά. 
Ο Καθηγητής Βιώνης 
ανέφερε ότι «πρόσφατα 
ολοκληρώσαμε και θέσαμε σε 
λειτουργία εφαρμογή για κινητά 
τηλέφωνα για την ξενάγηση 
σε αρχαιολογικές θέσεις και 
μνημεία της κοιλάδας, σε μια  
περιοχή που χαρακτηρίζεται από  
εγκατάλειψη και αρνητική 
συλλογική μνήμη. Η δράση 

πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με το  
πρόγραμμα “Unlocking the 
Sacred Landscapes of Cyprus” 
(UnSaLa-CY) -το οποίο επίσης 
συντονίζουμε- και χρηματοδοτείται 
από το Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας, συνεργάζεται με το 
CYENS Centre of Excellence, τη 
SILVERSKY3D, το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας». 

Ιστοσελίδα της ΕΜΑ:  

https://www.ucy.ac.cy/aru/el/

διαστάσεων, που αναγέρθηκε (μάλλον στο τέλος του 4ου αι. π.Χ.) 
πάνω από αρχαιότερο φρούριο, το οποίο διατηρείται στο επιβλητικό 
ύψος των 6 μέτρων στη βόρεια του πλευρά.

Πληροφορίες για το PULP στην ιστοσελίδα του προγράμματος:  

https://ucy.ac.cy/pulp/ 

—   Η Ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου 
στο Μνημείο της Λαόνας.

Πρώτη ανασκαφή στο εξωτερικό από το Πανεπιστήμιο Κύπρου  
στο Ηραίον της Σάμου (2009-2021)

—    Αρχαιολογική Επισκόπηση Σάμου

—   Περιοχή έρευνας  
των προγραμμάτων  
SeSaLac και  
UnSala- Cy στην κοιλάδα  
του Ξερού και λίθινο  
κυπρο-αρχαϊκό ειδώλιο

 
—   Ηραίον Σάμου:  

Κάτοψη του προϊστορικού οικισμού
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στην Πανεπιστημιούπολη για 
Δημόσια Διαβούλευση  
η Πρόεδρος Φον ντερ Λάιεν
και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισκέφθηκαν την Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2021  
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης της Έγκρισης  
του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο.

Π ρώτος σταθμός της επίσκεψής 
τους στην Πανεπιστημιούπολη, 

ήταν το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα 
και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ», όπου οι δύο 
Πρόεδροι συνομίλησαν με ερευνητές 
του Κέντρου και ενημερώθηκαν για την 
πρωτοποριακή έρευνα που επιτελείται 
στο Κέντρο, η οποία συμβάλλει προς 
τους στόχους του Σχεδίου Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας της Κύπρου. 
Ακολούθως, παρακολούθησαν 
ολιγόλεπτο βίντεο, στο οποίο Υπουργοί 
της Κυβέρνησης παρουσίασαν τα έργα 
που αφορούν στις αρμοδιότητές τους 
και που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης και η Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχαν 
μετέπειτα, σε δημόσια διαβούλευση με 
τη συμμετοχή φοιτητών και ερευνητών 
του Πανεπιστημίου. Συμμετείχαν οι 
ερευνήτριες Δρ Άρτεμις Κοντού και Δρ 
Γιολάντα Εγγλέζου, αλλά και η άριστη 
απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής, Διαμάντω 
Κασάπη, ο άριστος απόφοιτος του 
Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 
Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 
Ανδρέας Τσουλούπας και ο απόφοιτος 
Ανδρέας Στυλιανού, ο οποίος εκπροσωπεί 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου στη συμμαχία 
των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων YUFE.
Σε ερώτηση, για το πώς η ΕΕ θα 
αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο τέταρτο 
κύμα της πανδημίας, η κ. Φον ντερ 
Λάιεν είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Ευρώπη 
είναι προετοιμασμένη για ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο μέσα από το πρόγραμμα 
εμβολιασμών, σημειώνοντας ότι τα 
εμβόλια είναι αποτελεσματικά, όπως 
αποδεικνύονται από τις κλινικές δοκιμές, 
ενώ παράλληλα σημείωσε πως τα εμβόλια 
προστατεύουν και από τις μεταλλάξεις. 
Ανέφερε επίσης ότι μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα, η ΕΕ έχει ένα μεγάλο 
συμβόλαιο με εταιρεία παρασκευής 
εμβολίων και μπορεί να αναπτυχθεί νέο 
εμβόλιο για νέους εμβολισμούς, στην 
περίπτωση που χρειαστεί. Προέτρεψε 
τέλος τους νέους να εμβολιαστούν.

Μέριμνα για το περιβάλλον 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε, μεταξύ 
άλλων, ότι η Κύπρος έχει βιώσει μια 
άνευ προηγουμένου καταστροφή με τις 
πρόσφατες πυρκαγιές, σημειώνοντας ότι 
ήδη, οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται 
σε μέτρα για αποτροπή τέτοιων 
καταστροφών και για ενίσχυση της 
δυνατότητάς μας, για άμεση ανταπόκριση.
Η κ. Φον ντερ Λάιεν είπε επίσης ότι η ΕΕ 
έχει ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο σε ό,τι 
αφορά τις μεταφορές, την ψηφιοποίηση 
και την έξυπνη συνδεσιμότητα, καθώς 
επίσης και ζητήματα που άπτονται των 
εναλλακτικών πηγών καυσίμων, με στόχο 
την προστασία του Περιβάλλοντος και την 
πράσινη ανάπτυξη.
Ερωτηθείς για τα κίνητρα που θα 
προκύψουν μέσα από το Σχέδιο 
Ανάκαμψης για τον τομέα της Έρευνας, 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε 
στα αξιόλογα επιτεύγματα της ερευνητικής 
κοινότητας της Κύπρου, προσθέτοντας 
ότι τα Κέντρα Αριστείας έχουν να 
διαδραματίσουν βασικό ρόλο στους τομείς 
της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς 
και στην υποστήριξη άλλων παραγόντων, 

Η κ. Φον ντερ Λάιεν  
τόνισε τη τεράστια σημασία  
που επιδεικνύει η ΕΕ  
στον τομέα της εκπαίδευσης 
και έρευνας και στη 
συμμαχία ευρωπαϊκών 
πανεπιστημίων. 

για συμμετοχή τους στην κοινωνική 
αλλαγή, που θα οδηγήσει τη χώρα σε 
πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία. 
Πρόσθεσε ακόμη, ότι μέσω του Σχεδίου 
θα αυξηθούν οι δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας, και θα δοθεί η ευκαιρία 
για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
στους τομείς αυτούς. Η κ. Φον ντερ Λάιεν 
τόνισε παράλληλα και τη τεράστια σημασία 
που επιδεικνύει η ΕΕ στον τομέα της 
εκπαίδευσης και έρευνας και στη συμμαχία 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, 
καλωσόρισε την κ. Φον ντερ Λάιεν στην 
είσοδο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μετά 
το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης 
στο Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» και τη διάσκεψη 
Τύπου που ακολούθησε στο Κέντρο 
Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος 
Ιωάννου», ο κ. Χριστοφίδης τη συνόδευσε 
στον τρίτο όροφο του Κέντρου, όπου η 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
έτυχε ενημέρωσης για το Κέντρο 
Πληροφόρησης και είδε τη διαχωριστική 
γραμμή, της τελευταίας μοιρασμένης 
πόλης στην Ευρώπη. 
Κατά την αποχώρησή της από τη 
Βιβλιοθήκη, η κ. Φον ντερ Λάιεν πέρασε 
μάλιστα από το νεοσύστατο Κέντρο 
Europe Direct, όπου υπέγραψε το Βιβλίο 
Επισκεπτών, εκφράζοντας τις ευχαριστίες 
της για την φιλοξενία, αλλά και την 
εντύπωση που της προκάλεσαν τα όσα 
είδε κι άκουσε στην ολιγόωρη παρουσία 
της στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διάσκεψη για το μέλλον 
της Ευρώπης 
Την πρώτη δημόσια συζήτηση στην Κύπρο με την ενεργό ανάμιξη πολιτών στο πλαίσιο  
της νέας Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, πραγματοποίησε στις 11 Ιουνίου 2021  
το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με τον Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμού 
της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ) και το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Η συζήτηση είχε επίκεντρο το ζήτημα 
«Για μια Ένωση Πολιτών, για μια 

δραστήρια Ευρωπαϊκή Κύπρο», με 
κύριους ομιλητές την πρώην Επίτροπο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Άννα 
Διαμαντοπούλου, τον Επικεφαλής της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Κύπρο κ. Ιερόθεο Παπαδόπουλο και 
τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε επίσης η 
απονομή του Βραβείου Πρωτοποριακής 

Δημιουργίας «Γιάννος Κρανιδιώτης» 
στον ακαδημαϊκό, συγγραφέα και 
Ευρωβουλευτή, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ.
Ανοίγοντας την συζήτηση, ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε 
ότι σε επίπεδο κράτους- μέλους της 
Ε.Ε., οι δράσεις της χώρας μας πρέπει 
να σχετίζονται με την Ευρώπη στο 
σύνολό της. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
πρόσθεσε, στο μέτρο του εφικτού, 
προσπαθεί να έχει ενεργό συμμετοχή 
σε πρωτοβουλίες και δράσεις, που 

στόχο έχουν την ευρωπαϊκή ενοποίηση 
και ολοκλήρωση, και την ένωση των 
ευρωπαίων πολιτών. Μια τέτοια δράση, 
είπε ο κ. Χριστοφίδης, είναι και η 
προσπάθεια της ίδρυσης ενοποιημένων 
ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων «ΥUFE», που 
δεν θα αποτελούν τοπικά εκπαιδευτικά 
ιδρύματα μιας χώρας, αλλά ευρωπαϊκά με 
πανεπιστημιουπόλεις, σε πολλές χώρες 
της Ένωσης, με κοινά προγράμματα 
σπουδών και κοινό τρόπο λειτουργίας, 
με έντονη κινητικότητα διδασκόντων, 
διδασκομένων και προσωπικού. Ο 
Πρύτανης, εξήρε παράλληλα το έργο του 
Ευρωβουλευτή Νιαζί Κιζίλγιουρεκ τόσο 
μέσα από την ακαδημαϊκή του πορεία, όσο 
και από τη συγγραφική του δραστηριότητα, 
τις δημόσιες παρεμβάσεις του, αλλά και 
ως μέλος του Ευρωκοινοβουλίου. Ο 
Πρύτανης διασύνδεσε μάλιστα το γεγονός 
της βράβευσής του, με το Βραβείο 
Πρωτοποριακής Δημιουργίας «Γιάννος 
Κρανιδιώτης», με τον αείμνηστο Γιάννο 
Κρανιδιώτη, ο οποίος, όπως ανέφερε, 
υπήρξε ο πρώτος Aντιπρόεδρος του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Σε απευθείας διαδικτυακή σύνδεση 

με την Αθήνα, η πρώην Επίτροπος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Άννα 
Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου 
για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη, ανέφερε ότι σε μια εποχή που η 
πολιτική πόλωση και οι μεγάλες κουβέντες 
αμείβονται, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε 
να αγωνιζόμαστε για την ειρήνη και την 
ευημερία. Οι λαοί, πρόσθεσε, πρέπει 
να αγωνιστούν με άλλους τρόπους, όχι 
μέσα από την πόλωση και τη σύγκρουση, 
αλλά με μετριοπάθεια, αλληλεγγύη, 
κατανόηση και συμβιβασμούς. Η Ευρώπη 
δεν είναι ένωση πολιτών -ακόμα 
τουλάχιστον- όπως είπε, αλλά ένωση 
κρατών με πολίτες που εκφράζονται με 
δημοκρατικό τρόπο, μέσω των τοπικών 
τους θεσμών. Η κ. Διαμαντοπούλου 
προέτρεψε τους Κύπριους πολίτες να 
αξιοποιήσουν την ευκαιρία που δίνει η 
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 
για να διαμορφώσουν προτάσεις που 
ενδιαφέρουν το σύνολο των Ευρωπαίων 
πολιτών και αντιμετωπίζουν τις ιδιαίτερες 
προσδοκίες των Κυπρίων, στη μεγάλη 
ευρωπαϊκή οικογένεια.
Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κ. 
Ιερόθεος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε 
στη μεγάλη ευκαιρία που προσφέρεται 
για την Κύπρο και άλλα κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αξιοποιήσουν 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, για να ξεπεράσουν 
τις συνέπειες της πανδημίας και να 
δημιουργήσουν ένα πιο βιώσιμο μοντέλο 
ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. 

Προτεραιότητες και αξίες

Ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος 
συμπληρώνει μια γόνιμη θητεία ως 
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας στην 
Κύπρο, επεσήμανε το ρόλο της Ένωσης 
για την ειρήνη και την συμφιλίωση 
στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας την 
ετοιμότητα της Επιτροπής, να συνδράμει 
στις προσπάθειες που οι ίδιοι οι Κύπριοι 

θα θελήσουν να αναλάβουν για την 
επανένωση του νησιού. 
Κατά την απονομή του Βραβείου 
Πρωτοποριακής Δημιουργίας «Γιάννος 
Κρανιδιώτης», στον Ευρωβουλευτή, 
Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, τόσο ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚ κ. 
Παύλος Μ. Παύλου όσο και ο Επικεφαλής 
της Επιτροπής του Βραβείου, κ. Λάρκος 
Λάρκου, αναφέρθηκαν στη δράση του 
αξέχαστου Γιάννου Κρανιδιώτη, για την 
ένταξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή 
οικογένεια, την πολιτική και διπλωματική 
σκέψη του, καθώς και στο σκεπτικό 
βράβευσης του Ευρωβουλευτή, Νιαζί 
Κιζίλγιουρεκ.
Στην αντιφώνησή του, ο κ. Κιζίλγιουρεκ 
ευχαρίστησε για την τιμή προς το 
πρόσωπό του, αναφέροντας ότι το 
βραβείο που του απονέμεται είναι 
ένα βραβείο για τη συμβολή του σε 
μια ενωμένη και ευρωπαϊκή Κύπρο, 
μια Κύπρο που υιοθετεί τις αξίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Για μένα, η πιο 
σημαντική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι η μόνιμη ειρήνη, αλλά δυστυχώς 
αυτή η μόνιμη αρετή δεν έφτασε ακόμα 
στην Κύπρο. Θα συνεχίσω να είμαι ένας 
από τους χιλιάδες πολίτες της Κύπρου 
που αγωνίζονται, για αυτού του είδους 
την ειρήνη και αδελφοσύνη στην Κύπρο», 
κατέληξε ο Ευρωβουλευτής Κιζίλγιουρεκ.
Ακολούθως, διεξήχθη συζήτηση 
με το κοινό, με τους ομιλητές να 
αναφέρονται στις μεγάλες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στον σύγχρονο κόσμο και τις προσδοκίες 
που έχουν οι πολίτες της, για ανάκαμψη 
μετά την πανδημία, αντιμετώπιση των 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, 
τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς 
άνθρακα, την ενδυνάμωση της κοινωνικής 
συνοχής, της αλληλεγγύης μεταξύ των 
κρατών- μελών και την περιφρούρηση 
του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

—   Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης απονέμει το Βραβείο 
Πρωτοποριακής Δημιουργίας 
«Γιάννος Κρανιδιώτης» στον 
ακαδημαϊκό, συγγραφέα και 
Ευρωβουλευτή, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ως μέσο προσφέρει την ευκαιρία να ξεπεραστούν  
οι συνέπειες της πανδημίας και να δημιουργηθεί ένα  
πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εγκαίνια του Κέντρου 
Europe Direct

Η εδραίωση και η ενδυνάμωση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών μεταξύ 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωκοινοβουλίου, 

εντατικοποιείται περαιτέρω με τη λειτουργία του Κέντρου «Europe Direct Λευκωσία 
- Πανεπιστήμιο Κύπρου», που εγκαινιάστηκε στις 5 Ιουλίου 2021, στο Κέντρο 
Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» στην Πανεπιστημιούπολη.
Με κύριο άξονα την επαρκή πληροφόρηση και κατάρτιση ως προς τα δικαιώματα 
των Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κέντρο θα δίνει τη δυνατότητα πληροφόρησης, ως προς 
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Ακόμη, θα 
ενημερώνει για το πώς μπορεί να γίνει εφικτή η εξασφάλιση υλικού για θέματα 
έρευνας και καινοτομίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Θα παρέχεται επίσης 
δωρεάν πληροφόρηση για σπουδές, διακίνηση σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ευρύτερη ενημέρωση για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που 
αφορούν τον πολιτισμό και το περιβάλλον. 
Τα εγκαίνια τέλεσαν ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο, κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος και ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης. 

—   Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Κύπρο, κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος 
και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης κατά τη διάρκεια της 
τελετής των εγαινίων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

ΤHE TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2022

Στα κορυφαία 401-500 
πανεπιστήμια παγκοσμίως
Σημαντική διάκριση και αναγνώριση αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελεί το γεγονός 
ότι βρίσκεται ανάμεσα στα κορυφαία 401-500 πανεπιστήμια του κόσμου, σύμφωνα  
με τη διεθνή αξιολόγηση και κατάταξη του συνόλου των Τμημάτων του, στην ετήσια κατάταξη  
The Times Higher Education World University Rankings 2022, η οποία δημοσιεύθηκε  
στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 

Η διεθνής κατάταξη περιλαμβάνει 
τα 1.662 κορυφαία πανεπιστήμια 

του κόσμου και θεωρείται μια εκ των 
εγκυρότερων κατατάξεων. Ο πίνακας 
βασίζεται σε 13 δείκτες απόδοσης, 
οι οποίοι ομαδοποιούνται σε πέντε 
τομείς: Διδασκαλία, Έρευνα, Επίδραση 
στην Έρευνα, Έσοδα από Έρευνα και, 
Καινοτομία και Διεθνής Εικόνα.
Η διάκριση στο THE World University 
Rankings 2022 είναι η πιο πρόσφατη, 
μιας σειράς σημαντικών διακρίσεων 
για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Προηγήθηκε η πρόσφατη συμπερίληψη 
του Ιδρύματος, στην πλέον απαιτητική 
κατάταξη Πανεπιστημίων, την 

Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση 
των Πανεπιστημίων ARWU 2021, 
γνωστή ως «Κατάταξη της Σαγκάης». 
Στην εν λόγω κατάταξη, το Ανώτατο 
Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της Κύπρου κατετάγη 
στα κορυφαία 601-700 πανεπιστήμια 
παγκοσμίως, για τέταρτη διαδοχική χρονιά. 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου για ακόμα 
μια χρονιά κατατάσσεται στα κορυφαία 
πανεπιστήμια του κόσμου, αφού τον Ιούνιο 
του 2021 η Quacquarelli Symonds, QS 
World University Rankings, κατέταξε το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 440η θέση. 
Στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου 
-συμμετέχοντας στις διεθνείς 
αξιολογήσεις- είναι η συνεχής βελτίωσή 

του σε όλα τα επιστημονικά πεδία και γι' 
αυτό, συνειδητά επιλέγει να αξιολογούνται 
όλες οι Σχολές και τα Τμήματα που διαθέτει, 
παρόλο που έχει την ευκαιρία  
να συμμετέχει μόνο με τα Τμήματα,  
που ευνοούν άνοδο στις διεθνείς 
κατατάξεις. 

Δείτε αναλυτικά την κατάταξη με τα καλύτερα 

πανεπιστήμια αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 

βαθμολογήθηκαν τα 1.600 πανεπιστήμια του 

κόσμου στον σύνδεσμο: 

https://www.timeshighereducation.com/

world-university-rankings/2022/world-

ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/

sort_order/asc/cols/stats 
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Μεταπτυχιακές σπουδές 
ποιότητας και έμπνευσης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΖΟΥΜΠΑΛΙΔΗ

Ο Διονύσιος Ζουμπαλίδης είναι μεταπτυχιακός απόφοιτος του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών 
(2014) και σήμερα εργάζεται ως ακαδημαϊκός στο National Research University  
«Higher School of Economics» (NRU HSE) στη Μόσχα. 

Είσαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Ποιο κριτήριο καθόρισε την 
επιλογή σου για παρακολούθηση των 
μεταπτυχιακών σπουδών στο ΠΚ;
Ο κύριος λόγος για τον οποίο επέλεξα 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τις 
διδακτορικές μου σπουδές ήταν 
ο ισχυρός προσανατολισμός του 
στην έρευνα. Επιπλέον, εξαιρετικοί 
επαγγελματίες μελετητές στον τομέα της 
κοινωνιογλωσσολογίας έκαναν το UCY 
έναν εξαιρετικά ελκυστικό ακαδημαϊκό 
χώρο για μένα. Είχα την τιμή να εργαστώ 
με έναν σπουδαίο κοινωνιογλωσσολόγο, 
τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παύλο 
Παύλου, με τον οποίο ανέπτυξα μια πολύ 
καλή -θα έλεγα αρκετά φιλική- σχέση, 
αλλά ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη 
ζωή τόσο νωρίς. Αφιέρωσα τη διδακτορική 
μου διατριβή εις μνήμην του. Ολοκλήρωσα 
τις διδακτορικές μου σπουδές το 2014, 

σπουδών στο ΠΚ συνέβαλαν άμεσα στην 
τρέχουσα επιτυχία μου, ως μελετητής σ' ένα 
από τα κορυφαία πανεπιστήμια της Ρωσίας. 

Πώς θα αξιολογούσες την μέχρι 
σήμερα πορεία σου;
Αξιολογώ θετικά τη διαδικασία 
οικοδόμησης της καριέρας μου. Ήμουν 
τυχερός που απέκτησα μια θέση Post-doc 
στο NRU HSE, αμέσως μετά το Thesis 
defense. Τον επόμενο χρόνο εργαζόμουν 
ως Επίκουρος Καθηγητής στο ίδιο 
πανεπιστήμιο. Λατρεύω αυτό που κάνω, 
από άποψη έρευνας. Για παράδειγμα, 
γράφω αυτό το κείμενο σε ύψος 10 
χιλιομέτρων, μέσα σε αεροπλάνο, 
επιστρέφοντας από ερευνητική εργασία 
στο νησί Sakhalinsk (ανατολικό μέρος της 
Ρωσίας), όπου μια ομάδα φοιτητών, η 
συνάδελφός μου και εγώ μελετήσαμε τη 
γλώσσα και την εθνοπολιτισμική ταυτότητα 
των ντόπιων Κορεατών. Η έρευνα είναι 
εξαιρετικά συναρπαστική! 
Λατρεύω αυτό που κάνω, όσον 
αφορά τη διδασκαλία, μου αρέσει να 
εφαρμόζω σύγχρονες μεθοδολογίες 

να κάνω τη δική μου έρευνα και η σκέψη ότι 
κάνω κάτι πολύτιμο για την επιστήμη ήταν 
συναρπαστική. 

Πόσο σε βοήθησε η φοίτησή σου 
στο ΠΚ, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο 
της Κύπρου, να εξελιχθείς στην 
προσωπική και επαγγελματική σου 
πορεία, ως ακαδημαϊκός;
Είχα επίσης την τύχη να εργαστώ ως 
βοηθός διδάσκαλος / ερευνητής στο 
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, το οποίο με 
προετοίμασε ως μελλοντικό μελετητή.  
Είχα την ευκαιρία να διδάξω προπτυχιακούς 
φοιτητές και έτσι να αποκτήσω κάποια 
εμπειρία στην προετοιμασία του υλικού 
για ένα μάθημα, να εφαρμόσω κάποιες 
παιδαγωγικές δεξιότητες σχεδιασμού, 
τεστ κ.λπ. Επίσης, ως διδακτορικός 
φοιτητής, είχα το δικό μου μεταπτυχιακό 
προϋπολογισμό, που μου επέτρεψε 
να παρουσιάσω την έρευνά μου σε 
διαφορετικά διεθνή συνέδρια και έτσι 
δημιούργησα και διατήρησα ακαδημαϊκή 
επικοινωνία με μελετητές απ' όλον τον 
κόσμο. Η τρέχουσα απασχόλησή μου, στο 
National Research University «Higher 
School of Economics» (NRU HSE) είναι 
αποτέλεσμα τέτοιων επαφών, σε μία από 
τις ακαδημαϊκές εκδηλώσεις στο εξωτερικό. 
Μπορώ να πω με σιγουριά, ότι οι δεξιότητες 
έρευνας και διδασκαλίας που απέκτησα 
κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου 

“Είστε τυχεροί  
που αποφοιτήσατε από 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
επειδή είναι πραγματικά  
το σπίτι της παγκοσμίου 
κλάσης έρευνας και 
διδασκαλίας.” 

υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Ανδρέα 
Παπαπαύλου, -εξίσου εξαιρετικού 
μελετητή- ο οποίος όμως, μόλις πρόσφατα 
δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Και οι δύο 
θα μείνουν αξέχαστοι.

Πως θα περιέγραφες την εμπειρία ως 
μεταπτυχιακός φοιτητής και μετέπειτα 
ως απόφοιτος του ΠΚ;
Από τις πρώτες μου μέρες στο Τμήμα 
Αγγλικών Σπουδών, ως φοιτητής, 
παρατήρησα κάτι περίεργο, όλα τα μέλη 
του διδακτικού προσωπικού ήταν σαν 
μια οικογένεια για μας: ευγενείς, μας 
φρόντιζαν, αλλά ήταν και απαιτητικοί. 
Δεν μπορώ να μην αναφέρω τη Θέκλα 
Νεάρχου-Κωνσταντίνου, που ήταν πάντα 
εξαιρετικά εξυπηρετική και αντιμετώπιζε 
εμάς, τους φοιτητές, ως δικά της παιδιά. 
Ήταν μια άνετη και ζεστή ατμόσφαιρα για 
σπουδές. Αυτός ήταν ένας άλλος λόγος, 
για τον οποίο αποφάσισα να επιστρέψω 
στο ΠΚ, μετά το M.A. στο πανεπιστήμιο του 
Essex. Η ακαδημαϊκή καριέρα απαιτεί πολλή 
προσπάθεια, αντοχή και επιμονή.  
Ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, ήταν συναρπαστικό 

διδασκαλίας στην τάξη, μερικές φορές 
να πειραματίζομαι με νέα διαδικτυακά 
εργαλεία και τεχνικές διδασκαλίας. 
Προφανώς, στους φοιτητές αρέσουν, 
επίσης, τα «πειράματά» μου, αφού έλαβα 
τον τίτλο του «Καλύτερου Καθηγητή 
της Χρονιάς» τρεις φορές στη σειρά, το 
2019, το 2020 και το 2021. Το 2018, 
μου απονεμήθηκε ο τίτλος του «Τρίτου 
Καλύτερου Καθηγητή» στη Ρωσία, σε έναν 
Εθνικό Διαγωνισμό για τη Διδασκαλία 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Οφείλω να 
ομολογήσω, ότι μέρος αυτής της επιτυχίας 
πηγάζει από την έμπνευσή μου, από τον 
τρόπο που διδάσκονταν τα μαθήματα 
στο ΠΚ, ιδιαίτερα το μάθημα “Φιλοσοφία 
του Αριστοτέλη” από τον ταλαντούχο 
Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτρη 
Παπαδή. Ήταν πραγματική απόλαυση να 
παρακολουθώ κάθε μάθημά του.   

Από όλα όσα έχεις καταφέρει στην 
μέχρι σήμερα πορεία σου, πες 
μας δύο απ' αυτά, προσωπικά και 
επαγγελματικά αντίστοιχα, που σε 
κάνουν να νιώθεις υπερήφανος;

Ακαδημαϊκά: Είμαι περήφανος που 
το 2018, η συνάδελφός μου, Prof. 
Mira Bergelson και εγώ, αναπτύξαμε 
και εγκαινιάσαμε ένα ολοκαίνουργιο 
πρόγραμμα M.A. "Γλωσσική πολιτική 
στο πλαίσιο της εθνο-πολιτιστικής 
πολυμορφίας" στη Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, το τόσο απαραίτητο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το ρωσικό 
-σε μεγάλο βαθμό πολύγλωσσο και 
πολυπολιτισμικό- πλαίσιο.
Προσωπικά: Όπως ανέφερα, μου αρέσει 
να πειραματίζομαι. Πέρυσι, όταν ολόκληρος 
ο κόσμος ήταν κλειδωμένος λόγω της 
πανδημίας, ξεκίνησα ένα κανάλι στο 
YouTube με τίτλο "VLOGtures" όπου μιλάω 
με απλά λόγια για διάφορες πτυχές της 
διγλωσσίας και της ακαδημαϊκής γραφής.

Τι θα ήθελες να πεις στους απόφοιτους 
του Πανεπιστημίου Κύπρου;
Είστε τυχεροί που αποφοιτήσατε από 
το ΠΚ και το λέω αυτό, όχι επειδή 
είναι το «alma mater» μου, αλλά 
επειδή είναι πραγματικά το σπίτι της 
παγκοσμίου κλάσης έρευνας και 
διδασκαλίας. Αποκτήσατε πολύτιμες 
γνώσεις, κατακτήσατε νέες δεξιότητες 
και πιθανότατα κάνατε καλούς φίλους. 
Είστε τώρα στην αρχή της καριέρας 
σας, είστε πλήρως εξοπλισμένοι με 
όλα όσα χρειάζεστε για να την κάνετε 
επιτυχημένη. Poekhali! (Ένα επιφώνημα 
του Γιούρι Γκαγκάριν λίγα δευτερόλεπτα 
μετά την πρώτη στην ιστορία, εκτόξευση 
επανδρωμένου πυραύλου στο  
διάστημα). 

“Tα μέλη του διδακτικού προσωπικού ήταν  
σαν μια οικογένεια για μας, ευγενείς, μας φρόντιζαν,  
αλλά ήταν και απαιτητικοί.”

της Αθηνάς Φράγκου-Σελίπα

Λειτουργού στο Γραφείο Πανεπιστημιακής 

Ανάπτυξης & Αποφοίτων
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Η Δρ. Γιάλλουρου είναι από τις 
πρώτες χειρουργούς στην Ευρώπη 

και η πρώτη χειρουργός στην Κύπρο, 
που λαμβάνει επίσημη πιστοποίηση 
χειρουργικής ογκολογίας μαστού. 
Επίσης, είναι κάτοχος του Ευρωπαϊκού 
Διπλώματος Χειρουργικής Μαστού 
(European Board of Surgery Qualification- 
EBSQ in Breast Surgery) και ως εκ 
τούτου κατέχει τον τίτλο της Fellow of the 
European Board of Surgery από το 2018.
O Επιστημονικός Οργανισμός 
Χειρουργικής Ογκολογίας Μαστού, 
BRESO έχει ως στόχο να προωθήσει 
και να εξασφαλίσει την παροχή υψηλού 
επιπέδου, εξειδικευμένης χειρουργικής 
θεραπείας από χειρουργούς κατάλληλα 
εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους 
στην χειρουργική του μαστού, σε 
ασθενείς που διαγιγνώσκονται με καρκίνο 
μαστού, καθώς επίσης και γυναίκες 
που θεωρούνται υψηλού κινδύνου 
να νοσήσουν από καρκίνο μαστού. 
Ιδρύθηκε με συνεργασία εκπροσώπων, 
από κορυφαίους εκπαιδευτικούς και 
ερευνητικούς οργανισμούς. Μεταξύ 
αυτών οι, ESSO (European Society of 
Surgical Oncology), EUSOMA (European 
Society of Breast Cancer Specialists), ESO 
(European School of Oncology), καθώς 
και οργανισμοί που έχουν ως αντικείμενο 

Μια διεθνής αναγνώριση
με κοινωνικό αντίκρισμα

ΔΡ ΑΝΝΈΖΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ

Από τον Μάιο του 2021, η Δρ. Αννέζα Γιάλλουρου, Λέκτορας Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, συγκαταλέγεται στην παγκόσμια λίστα Χειρουργών Μαστού που 
έχουν λάβει την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού, BRESO 
(European Certification in Breast Surgical Oncology). 

την πιστοποίηση της χειρουργικής 
εξειδίκευσης στον μαστό, όπως η UEMS- 
EBS (Division of Breast Surgery of the 
European Board of Surgery of the UEMS). 

Εξειδικευμένη ιατρική 
φροντίδα 

Η διαδικασία της πιστοποίησης των 
χειρουργών μαστού είναι ιδιαίτερα 
αυστηρή. Η δε αξιολόγηση του υποψηφίου 
διενεργείται από Συμβούλιο διεθνώς 
αναγνωρισμένων και καταξιωμένων 
χειρουργών μαστού. Περιλαμβάνει πολύ 
συγκεκριμένα κριτήρια, ως προς τη 
διάρκεια και το είδος της εκπαίδευσης του 
χειρουργού σε διεθνώς αναγνωρισμένο 
κέντρο μαστού, την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένου αριθμού χειρουργείων 
σε όλο το εύρος της χειρουργικής 
ογκολογίας μαστού, την ερευνητική της/
του ενασχόληση με το συγκεκριμένο 
αντικείμενο αλλά και τη διαρκή συμμετοχή 

σε διεθνή συνέδρια και σε μετεκπαιδευτικά 
σεμινάρια για τον καρκίνο του μαστού. 
Η Δρ Γιάλλουρου είναι ακαδημαϊκή 
υπεύθυνη-χειρουργός μαστού, του 
Εξειδικευμένου Κέντρου Μαστού του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, από 
το 2017. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση 
αποτελεί μια σημαντική απόδειξη της 
παροχής εξειδικευμένης ιατρικής 
φροντίδας στο Κέντρο Μαστού του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας. Ταυτόχρονα, 
αποτελεί παράδειγμα της ουσιαστικής και 
πολυδιάστατης προσφοράς της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην 
κυπριακή κοινωνία.
Στο Κέντρο παρέχεται όλο το εύρος 
εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών 
για την αντιμετώπιση γυναικών και 
ανδρών με καρκίνο του μαστού, καθώς 
επίσης προσφέρεται η ενδεδειγμένη 
διερεύνηση και θεραπεία όλων των 
καλοήθων παθήσεων του μαστού. 
Διενεργούνται όλοι οι τύποι χειρουργικών 
επεμβάσεων αντιμετώπισης καρκίνου 

του μαστού και αποκατάστασης στον 
ίδιο χρόνο. Ο συνδυασμός τεχνικών της 
κλασικής χειρουργικής μαστού και της 
πλαστικής χειρουργικής επιτρέπει τόσο 
την παροχή ογκολογικά αποτελεσματικής 
και ασφαλούς παρέμβασης στον μαστό, 
όσο και την ταυτόχρονη διατήρηση, σε 
πολλές περιπτώσεις, του μαστού με τις 
ογκοπλαστικές τεχνικές. Πέραν τούτου, 
δίνεται η δυνατότητα ακόμη και αισθητικής 
βελτίωσης του μαστού της/του ασθενούς.
Στόχος του Εξειδικευμένου Κέντρου 
Μαστού, στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας είναι η διασφάλιση παγκύπριας 

εμβέλειας περίθαλψης για τις/τους 
ασθενείς με παθήσεις του μαστού, από 
πολλαπλές ειδικότητες, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δεδομένου ότι η θεραπευτική 
αντιμετώπιση σε αυτά τα κέντρα βελτιώνει 
αποδεδειγμένα τις πιθανότητες επιβίωσης 
και την ποιότητα ζωής. 
Λόγω των άρτιων και εξειδικευμένων 
υπηρεσιών που προσφέρονται, το 
Εξειδικευμένο Κέντρο μαστού αποτελεί 
μέλος του Διεθνούς Δικτύου Κέντρων 
Μαστού, καθώς ανταποκρίνεται στα 
απαραίτητα κριτήρια που έχει θέσει η 

Ευρωπαϊκή Σχολή Ογκολογίας, Το γεγονός 
αυτό, το καθιστά Κέντρο Αναφοράς για την 
ολοκληρωμένη θεραπεία του καρκίνου του 
μαστού στην Κύπρο. 

Δείτε την επίσημη λίστα γιατρών  

του BRESO στον σύνδεσμο:  

https://breastsurgeoncertification.com/

certified-surgeons/ 

Πληροφορίες: 

https://shso.org.cy/doctor/dr-anneza-

giallourou-2/ και https://shso.org.cy/clinic/

kentro-mastou/ 

Η διεθνής πιστοποίηση της Δρ. Γιάλλουρου,  
αποτελεί επιπροσθέτως παράδειγμα της ουσιαστικής  
και πολυδιάστατης προσφοράς της Ιατρικής Σχολής  
του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην κυπριακή κοινωνία.
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Βραβείο Ερευνητικής 
Αριστείας 2021 
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Τ ο Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2021 
εξασφάλισε ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Κώστας Φάντης, του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου για την καινοτόμα, πρωτοποριακή έρευνα και 
τις δημοσιεύσεις του, καθώς και για το συνολικό επιστημονικό του έργο. Η Σύγκλητος, 
αφού έλαβε γνώση της εν λόγω πρότασης της Ειδικής Επιτροπής των Κοσμητόρων, 
ενέκρινε την εισήγηση.
Το Βραβείο εξήγγειλε η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτρια Ειρήνη-
Άννα Διακίδου, η οποία και προήδρευσε της Ειδικής Επιτροπής των Κοσμητόρων για το 
εν λόγω Βραβείο, ενώ το βραβείο απένειμε στον Αναπληρωτή Καθηγητή Κώστα Φάντη, 
ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τη διάρκεια των Τελετών 
Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Το «Βραβείο Ερευνητικής Αριστείας» αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, που καθιερώθηκε το 2015 και απονέμεται με απόφαση της Συγκλήτου σε 
ερευνήτρια/ερευνητή (μέλος του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού), κάθε δύο 
χρόνια. Κριτήριο για την επιλογή του ατόμου αποτελεί η ποιότητα του ερευνητικού έργου, 
που αφορά τα τελευταία -τουλάχιστον- πέντε χρόνια (π.χ. δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά, συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και άλλες δραστηριότητες 
διεθνούς αναγνώρισης που έχει τύχει το συνολικό ερευνητικό έργο τους). Η τελική 

απόφαση της απονομής του Βραβείου λαμβάνεται από τη 
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Φάντης έλαβε το 
Διδακτορικό του από το Georgia State University το 2007 και 
είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου από το 2009. Το ερευνητικό έργο του Δρα Φάντη 
εστιάζεται στο γνωστικό αντικείμενο της Αναπτυξιακής 
Ψυχοπαθολογίας και συγκεκριμένα στη μελέτη των ατομικών, 
περιβαλλοντικών και νευρο-βιολογικών αιτιών, της παιδικής 
και εφηβικής ψυχοπαθολογίας. Η έρευνά του έχει τύχει 
εξωτερικής χρηματοδότησης και έχει δημοσιευθεί σε 

κορυφαία επιστημονικά περιοδικά του κλάδου.
Πέρα από τη βασική έρευνα, ο Δρ Φάντης έχει αναπτύξει προληπτικά και παρεμβατικά 
προγράμματα που στοχεύουν στη μείωση των αντικοινωνικών συμπεριφορών και 
συναισθηματικών προβλημάτων. Έχοντας ως γνώμονα τη συνεισφορά στην κοινωνία μέσω της 
έρευνας, έχει αναλάβει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια τη μελέτη της βίας σε όλα τα σχολεία της 
Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. 
Ο Δρ Φάντης θεωρεί ότι η μελέτη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς σε μικρές ηλικίες 
θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας υγιέστερης κοινωνίας, απαλλαγμένης από τη 
βίαιη συμπεριφορά, και γι' αυτό έχει αφιερώσει την ερευνητική του πορεία σε αυτό τον 
πληθυσμό.

ΚΏΣΤΑΣ ΦΑΝΤΗΣΔΡ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΈΚΛΑ

Fellow 
Συμπεριφορικής 
Ιατρικής 
               Η ακαδημαϊκός του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος 
Ψυχολογίας, Μαρία Καρεκλά εξελέγη Fellow, 

του Διεθνούς Οργανισμού Συμπεριφορικής 
Ιατρικής (Society of Behavioral Medicine 
- SBM), με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οργανισμού SBM,  
με ισχύ από την 16η Απριλίου 2021. 

Η τιμητική αυτή διάκριση δίνεται ως 
αναγνώριση της συνεισφοράς της 

Δρα Καρεκλά, στον τομέα της έρευνας και 
της εφαρμογής στον τομέα της Κλινικής 
Ψυχολογίας και Συμπεριφορικής Ιατρικής. 
Η διάκριση Fellow αποτελεί την 
υψηλότερη τιμητική διάκριση του 
Διεθνούς Οργανισμού SBM, τον οποίο 
απαρτίζουν επιστήμονες, ερευνητές, 
επαγγελματίες υγείας από διάφορες 
ειδικότητες (νοσηλευτική, ψυχολογία, 
ιατρική, δημόσια υγεία κ.α.) απ' όλο τον 
κόσμο και ο οποίος προάγει την έρευνα 
και την κλινική πράξη, στην επιστήμη της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς, της υγείας και 
της ασθένειας.
Η Δρ Μαρία Καρεκλά είναι Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, με 
ειδίκευση στη Συμπεριφορική Ιατρική. Έχει 

εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα συσχέτισης 
αγχωδών διαταραχών και προβλημάτων 
υγείας, την εξέταση ατομικών διαφορών 
και άλλων παραγόντων στην αιτιολογία, 
συνέχιση, αξιολόγηση/διάγνωση και 
θεραπεία αγχωδών προβλημάτων, την 
ψυχοφυσιολογία και τη χρήση νέων 
τεχνολογιών για την εξερεύνηση αυτών 
των παραγόντων, και τη δημιουργία 
και αναπροσαρμογή θεραπευτικών 
παρεμβάσεων (π.χ. Θεραπείας Αποδοχής 
και Δέσμευσης), μετά από πειραματική 
εξέταση για σκοπούς αποτελεσματικότερης 
αλλαγής συμπεριφοράς. 
Ανάμεσα στις ερευνητικές της 
δραστηριότητες περιλαμβάνονται 
έργα σχετικά με τις ασθένειες της 
θαλασσαιμίας, του διαβήτη, των 
διατροφικών διαταραχών, του άσθματος, 
και του χρόνιου πόνου. 

Οι έρευνές της έχουν λάβει επιχορήγηση 
από εθνικούς, ευρωπαϊκούς, 
αμερικανικούς και άλλους διεθνείς φορείς 
και έχουν βραβευτεί από οργανισμούς 
όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Pompidou group, το Association for 
the Advancement of Behavior Therapy 
και το Society of Behavioral Medicine. 
Αριθμεί στο βιογραφικό της πέραν των 90 
δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά. 
Επίσης, εκπροσωπεί το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και την Κύπρο σε διάφορες 
επιτροπές που σχετίζονται με το επάγγελμά 
της (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ψυχολογίας 
της Υγείας, της οποίας προεδρεύει, και το 
task force on e-health). 

Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου 

της κ. Καρεκλά: 

https://ucy.ac.cy/acthealthy/el/ 

1ο Βραβείο 
Επιχειρηματικότητας  
του Πανεπιστημίου Κύπρου

Φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών, και του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας 

Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

που παρακολούθησαν το μάθημα της 

Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στo 

πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών 

τους, κατάφεραν να εξασφαλίσουν την 

πρώτη θέση στο Φοιτητικό Διαγωνισμό 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

του Προγράμματος “StartUp 2021”, 

αναπτύσσοντας αλγόριθμο τεχνητής 

νοημοσύνης για την έγκαιρη πρόβλεψη 

πρόωρου τοκετού. Το διαγωνισμό 

διοργάνωσε ο Οργανισμός Junior 

Achievement Κύπρου (JA Cyprus), μεταξύ 

πανεπιστημίων στην Κύπρο. 

Ο Οργανισμός Junior Achievement 

Κύπρου, μέλος του Junior Achievement 

Worldwide, διοργάνωσε και φέτος το 

διαγωνισμό StartUp European Enterprise 

Challenge, στον οποίο συμμετείχαν 

συνολικά 43 ομάδες, προερχόμενες από 

Πανεπιστήμια και Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Το πρόγραμμα 

StartUp εφαρμόστηκε για δεύτερη 

συνεχόμενη χρονιά σε Πανεπιστήμια της 

Κύπρου, με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων 

ιδεών από φοιτήτριες και φοιτητές, καθώς 

και την ενίσχυση του επιχειρηματικού 

οικοσυστήματος με άτομα ικανά να 

αντιμετωπίσουν υφιστάμενες προκλήσεις.

Συγκεκριμένα, οι πέντε από τις δέκα ομάδες 

φοιτητριών/φοιτητών που πέρασαν στον 

τελικό είναι ομάδες φοιτητριών/φοιτητών 

από τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Δημόσιας Διοίκησης, και του Τμήματος 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

που ανέπτυξαν τις επιχειρηματικές 

τους ιδέες στο μάθημα ΔΕΔ468: 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, της Δρ 

Ντάινας Νικολάου. 

Το «Βραβείο 
Ερευνητικής 
Αριστείας» 
αποτελεί έναν 
σημαντικό θεσμό 
στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ω ς τακτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών 
-ενός από τα πιο υψηλού κύρους ακαδημαϊκά Ιδρύματα στην Κύπρο- εκλέχθηκε 

ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ιατρός 
Καθηγητής Νευρολογίας Γεώργιος Χατζηγεωργίου. Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, 
Γραμμάτων και Τεχνών στην 24η Διαδικτυακή Συνεδρία της Ολομέλειας, με ημερομηνία 
23 Ιουνίου 2021, εξέλεξε ομόφωνα τον Ιατρό Καθηγητή Νευρολογίας της Ιατρικής 

Επιχειρηματική Ιδέα της Χρονιάς 2021 

αναδείχθηκε η καινοτόμος επιχειρηματική 

ιδέα της ομάδας φοιτητών/τριών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου «ΕΛΕΥΘΩ» 

(αποτελούμενη από τις φοιτήτριες/ές: 

Ελένη Τοβλετιάν, Γιώργο Παφίτη, Ραφαήλ 

Φρίξου και Παναγιώτη Προκόπη), η οποία 

σχεδίασε, με τη βοήθεια του Καθηγητή 

Ιούλιου Γεωργίου (Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), 

έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης για 

την πρόβλεψη ενός πρόωρου τοκετού, 

με ακρίβεια πάνω από 80%. Η ομάδα 

φοιτητριών/φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου υποστηρίχθηκε από τους 

γυναικολόγους Δρ Βασίλειο Τάνο και Δρ 

Γιώργο Γεωργίου, τη νεογνολόγο Δρ Σκεύη 

Στυλιανού Ρήγα της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και την μέντορα/

καθηγήτριά τους Δρ Ντάινα Νικολάου του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου. 

Οι ομάδες παρουσίασαν ενώπιον κριτικής 

επιτροπής, που αποτελείτο από τον κ. Ανδρέα 

Παπαδόπουλο, Προέδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Junior Achievement 

Κύπρου, τον κ. Σπύρο Χαρίτου από το Τμήμα 

Δημοσίων Σχέσεων της Πρεσβείας των 

Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, τον κ. 

Θεόδωρο Λουκαΐδη Γενικό Διευθυντή του 

Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, και τον 

κ. Κώστα Τζιαμαλή, Group Risk and Investor 

Relations Director, Asbis.

ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΏΡΓΙΟΥ

Τιμητική εκλογή στην Τάξη των Θετικών Επιστημών 
της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, 
Γραμμάτων και Τεχνών 

Αργυρό μετάλλιο στη 15η Μαθηματική Ολυμπιάδα Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

Ο Στυλιανός Τσολάκης, δευτεροετής φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής εξασφάλισε αργυρό μετάλλιο, στην 15η Μαθηματική 

Ολυμπιάδα Νοτιοανατολικής Ευρώπης για φοιτήτριες/φοιτητές πανεπιστημίων (SEEMOUS 2021). 

Η Μαθηματική Ολυμπιάδα, SEEMOUS 2021, διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 

Κύπρου, μεταξύ 19-23 Ιουλίου 2021 στον Αγρό. H Μαθηματική Ολυμπιάδα Νοτιοανατολικής Ευρώπης διεξάγεται κάθε χρόνο, σε χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σ' αυτήν συμμετέχουν φοιτήτριες και φοιτητές του πρώτου και του δεύτερου έτους σπουδών, σε πανεπιστήμια 

των χωρών αυτών. Η 15η SEEMOUS 2021 διοργανώθηκε από τη Μαθηματική Εταιρεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Κυπριακή 

Μαθηματική Εταιρεία και σ' αυτή συμμετείχαν ομάδες φοιτητριών/των από 10 Πανεπιστήμια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μεταξύ των 

συμμετεχόντων ήταν και το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο εκπροσωπήθηκε από πενταμελή ομάδα 

δευτεροετών φοιτητών, καταφέρνοντας να εξασφαλίσει ένα από τα αργυρά μετάλλια, υπό την καθοδήγηση του Αντιπροέδρου του Τμήματος, 

Καθηγητή Γιώργου Σμυρλή καθώς και του κ. Χαράλαμπου Ευριπίδου, ο οποίος είναι Επισκέπτης Ακαδημαϊκός στο Τμήμα.

T o βραβείο «Wilma Rule», για την 
καλύτερη έρευνα σε θέματα φύλου 

και πολιτικής του «International Political 
Science Association» για το έτος 2021, 
απονεμήθηκε στη Νάγια Καμένου, 
Λεκτόρισσα του Τμήματος Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, για την ερευνητική 
της εργασία με τίτλο «Feminism Hijacked: 
Women, Gender and Political Agency 
in the Golden Dawn and the National 
Popular Front».
Η ερευνητική εργασία επικεντρώνεται 
στις οπτικές των ίδιων των ακροδεξιών 
γυναικών, σε σχέση με το φύλο και τον 
ρόλο που διαδραματίζουν εντός των 
ακροδεξιών 
κομμάτων. 

Έτσι, καλύπτει ένα κενό στην 
υφιστάμενη βιβλιογραφία, για τον 
ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες 
και το φύλο στην ακροδεξιά πολιτική. 
Μέσα από μια εμπειρική, φεμινιστική 
και διατομεακή προσέγγιση δείχνει 
πώς -οικειοποιούμενες στοιχεία του 
φεμινισμού- ακροδεξιές γυναίκες με 
διαφορετικά υπόβαθρα δημιουργούν 
έναν ευέλικτο κυρίαρχο λόγο, σε σχέση 
με το φύλο, και θεσπίζουν διάφορες 
μορφές πολιτικής εμπρόθετης δράσης. 
Αυτός ο κυρίαρχος λόγος και αυτές οι 
μορφές πολιτικής εμπρόθετης δράσης 
προβληματοποιούν συνήθεις ερμηνείες 
της ακροδεξιάς ιδεολογίας και ορισμένες 
φεμινιστικές περιγραφές της πολιτικής 
εμπρόθετης δράσης των γυναικών. Η 
ερευνητική εργασία υποστηρίζει ότι αυτό, 
μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της 
δημοτικότητας της ακροδεξιάς, ανάμεσα 
σε γυναίκες με διαφορετικό υπόβαθρο 
και απόψεις για το φύλο, τον φεμινισμό 
και την πολιτική, οι οποίες αναζητούν 
ευκαιρίες για πολιτική πραγμάτωση. 
Επομένως, πέρα από τη συμβολή σε 

συζητήσεις σχετικά με τον ρόλο των 
γυναικών και του φύλου στην 

ακροδεξιά πολιτική, η ερευνητική 
εργασία αποδεικνύει τη σημασία 

της μελέτης των ακροδεξιών 
γυναικών με βάση τους δικούς 
τους όρους, για την απόκτηση 
αξιόπιστης κατανόησης του 
ζητήματος αυτού.

Βραβείο «Wilma Rule»  
καλύτερης έρευνας για φύλο  
και πολιτική του «International  
Political Science Association»

Σχολής, Γεώργιο Χατζηγεωργίου, ως 
Τακτικό Μέλος της Τάξης των Θετικών 
Επιστημών, της Ακαδημίας. Η διάκριση 
αυτή δίδεται σε επιστήμονες με γνώμονα 
την εξαιρετική συνεισφορά στην επιστήμη, 
με αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο 
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και για την 
εξαίρετη συνεισφορά τους στις Θετικές 
Επιστήμες. 

Για περισσότερες πληροφορίες  

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  

της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, 

Γραμμάτων και Τεχνών:  

https://www.academyofcyprus.cy/ 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

SCIENCE
TALKS
kids edition

Παιδιά 3-11 ετών ρωτούν 
και οι καθηγητές του 
Πανεπιστημίου Κύπρου 
απαντούν

Για να ακούσετε 
τα επεισόδια της σειράς 
SCIENCE TALKS KIDS EDITION, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  
του Πανεπιστημίου Κύπρου 
www.ucy.ac.cy 
όπου στην οικοσελίδα θα βρείτε  
τη σχετική ανακοίνωση 
στα “Νέα και Εκδηλώσεις”. 

Η σειρά podcasts  
πραγματοποιείται σε συνεργασία  
με το Bobos Family Radio
https://www.bobosartsfestival.
com/sciencetalks
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Μεταδίδονται 
ασθένειες από 
την επαφή μας 
με δημόσιες οθόνες 
αφής; 

Ε ίτε πρόκειται για ένα σταθμό 
παραγγελιών γρήγορου φαγητού, ένα 

Μηχάνημα Αυτόματης Ανάληψης (ATM) 
ή ένα τερματικό σταθμό αεροδρομίου, οι 
δημόσιες οθόνες αφής βρίσκονται σχεδόν 
παντού και χρησιμοποιούνται ευρέως στην 
καθημερινή μας ζωή. 
Ωστόσο, η υγιεινή των οθονών αφής 
βρίσκεται υπό διερεύνηση, πριν ακόμη και 
από την έναρξη της πανδημίας COVID-19. Η 
ευρεία εξάπλωση των συσκευών με οθόνη 
αφής και η χρήση τους από ολοένα και 
περισσότερο κόσμο, φαίνεται πως μπορεί 
να κρύβει κινδύνους μετάδοσης μικροβίων 
και ασθενειών, μέσω της επαφής. Οι 
οθόνες αφής μπορούν να μεταφέρουν 
παθογόνα, τόσο βακτηριακά όσο και ιούς 
με διαφορετικές πυκνότητες και τύπους, 
παρά τον συχνό καθαρισμό και τις βέλτιστες 
πρακτικές. Το ποσοστό επιβίωσης των 
παθογόνων μικροοργανισμών στις οθόνες 
αφής μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο 
βαθμό, ανάλογα με το επιφανειακό υλικό, 
τον τύπο παθογόνου, τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, την υγρασία κτλ. Αν και 
η άποψη για την ύπαρξη παθογόνων 
μικροοργανισμών στις οθόνες αφής 
είναι γενικά αποδεκτή, αυτό που δεν έχει 
ακόμη διερευνηθεί σε βάθος είναι εάν η 
αλληλεπίδραση με αυτές τις οθόνες, κοινής 
χρήσης, μπορεί πράγματι να μεταδώσει 
αρκετό φορτίο παθογόνου στο άτομο 
που τις χρησιμοποιεί, που να προκαλέσει 
μόλυνση. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού 
συσκευών με οθόνες αφής, με τις οποίες 
αλληλοεπιδρούμε καθημερινά, η μόλυνση 
μπορεί να οφείλεται είτε σ' ένα μεμονωμένο 
συμβάν αλληλεπίδρασης με μια οθόνη είτε 
σε μια σειρά αλληλεπιδράσεων.
Το ερώτημα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο 
μιας νέας μελέτης, με συμμετοχή του 

Ενίσχυση  
της ελκυστικότητας 
των παράλιων και 
παράκτιων περιοχών

Ε να ακόμα πρόγραμμα συνεργασίας 
INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 

2014-2020 συντονίζει το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, με στόχο την ενίσχυση της 
ελκυστικότητας των παράλιων και 
παράκτιων περιοχών, μέσω πληρέστερης 
ενημέρωσης για τις περιοχές και 
δυνατότητα συνεισφοράς στον εντοπισμό 
και στην επίλυση προβλημάτων. Ο πλήρης 
τίτλος του έργου είναι «Ενίσχυση της 
Προβολής Παραλιών και Παράκτιων 
Περιοχών και Αναφορών Προβλημάτων 
με Πληθοπορισμό» (SocioCoast). 
Πρώτος στόχος του SocioCoast είναι η 
βελτίωση της πρόσβασης και άμεσης 
συνεισφοράς των κατοίκων και των 
επισκεπτών, σε εφαρμογές Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
που βελτιώνουν την ελκυστικότητα, 
καθώς και η αύξηση της χρήσης των 
ΤΠΕ από επισκέπτες, για την εφαρμογή 
πρωτοβουλιών πληθοπορισμού, για τον 
εντοπισμό προβλημάτων και την ενίσχυση 
της τοπικής οικονομίας στον κλάδο του 
τουρισμού. Ο δεύτερος στόχος του έργου 
είναι η ενίσχυση της χρήσης των ΤΠΕ, 
για τη διαχείριση προβλημάτων των 
θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών από 
ενδιαφερόμενα μέρη.
Το πρόγραμμα SocioCoast -διάρκειας 
δύο χρόνων- υλοποιείται στο πλαίσιο 
μιας συνεργασίες μεταξύ πέντε 
οργανισμών από την Κύπρο και 
την Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της 
Φύσης, Κυπριακή Ένωση Προστασίας 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Ελληνικό 
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Το 
έργο ξεκίνησε τον Μάιο του 2021, με 
συντονιστή το Τμήμα Πληροφορικής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και συνολικό 
προϋπολογισμό €686.419,85, από 

Δρ Ορέστη Γεωργίου, Marie S. Curie 
Fellow και μεταδιδακτορικού ερευνητή, 
στην ερευνητική ομάδα ‘”IRIDA” του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Δρ Χρίστου 
Νικολαΐδη, Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Στην έρευνά τους, που δημοσιεύθηκε 
πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό 
περιοδικό “Royal Society Open Science”, με 
τίτλο ‘Modelling Disease Transmission from 
Touchscreen User Interfaces’, οι ερευνητές 
προσομοίωσαν αλληλεπιδράσεις επιβατών 
σε ένα αεροδρόμιο, με ένα δίκτυο οθονών 

Η μελέτη επικεντρώνεται επίσης στη 
συχνότητα καθαρισμού των επιφανειών 
στις οθόνες αφής και κατά πόσο το 
συχνό καθάρισμα μπορεί να αποτρέψει 
τη μετάδοση. «Δυστυχώς ο ρυθμός 
καθαρισμού αυτών των επιφανειών, 
που απαιτείται για την πλήρη εξάλειψη 
της πιθανότητας εξάπλωσης είναι 
απαγορευτικά υψηλός» αναφέρει ο Επικ. 
Καθ. Χρίστος Νικολαΐδης, συνιστώντας 
την εξέταση εναλλακτικών τεχνολογικών 
λύσεων, για το σωστό μετριασμό του 
κινδύνου.
«Η εξάπλωση της ασθένειας από άτομο 

αφής, επιτρέποντάς τους να διερευνήσουν 
τις διάφορες παραμέτρους που μπορεί να 
επηρεάσουν τη μεταφορά μολυσματικών 
ασθενειών. 
Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα της 
μελέτης είναι ότι το πρώτο και το δεύτερο 
άτομο, που θα χρησιμοποιήσουν μια οθόνη 
αφής αμέσως μετά τη χρήση της από κάποιο 
μολυσμένο επιβάτη, έχουν αυξημένη 
πιθανότητα να μεταφέρουν τον ιό στα 
χέρια τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να 
μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα μόλυνσης 
για το τρίτο άτομο που θα χρησιμοποιήσει 
την οθόνη. Όπως αναφέρει ο Δρ Γεωργίου, 
τα πρώτα δυο άτομα που χρησιμοποιούν την 
οθόνη αφής, ουσιαστικά την «καθαρίζουν» 
απορροφώντας τα περισσότερα από 
τα παθογόνα στα δάχτυλά τους και 
εμποδίζοντας έτσι τους επόμενους χρήστες, 
να πάρουν σημαντικό μολυσματικό φορτίο.

σε άτομο έχει μελετηθεί από επιστήμονες, 
εδώ και πολλά χρόνια. Η εξάπλωση της 
ασθένειας από άτομο σε επιφάνεια, και 
μετά σε άλλο άτομο είναι ένας νέος και 
ανεξερεύνητος τομέας έρευνας και είμαστε 
πολύ ενθουσιασμένοι που ηγούμαστε 
τέτοιας προσπάθειας» αναφέρει ο Δρ 
Γεωργίου.
Η μελέτη έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με 
τον επιστήμονα Andrew DiBattista, από τη 
εταιρεία Ultraleap στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Η ερεύνα αυτή έχει χρηματοδοτηθεί 
από την Ultraleap και από τις δράσεις 
Marie Skłodowska-Curie έργα NEWSENs 
(787180) και NISHealth (786247).

Διαβάστε αυτούσια την ερεύνα στον 

σύνδεσμο:

 https://royalsocietypublishing.org/doi/

pdf/10.1098/rsos.210625 

τα οποία €200.040.00 αντιστοιχούν 
στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Το έργο χρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
ανάπτυξης, στο πλαίσιο του INTERREG V-A 
Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
στο έργο SocioCoast καθοδηγείται από 
την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γεωργία 
(Ζέτα) Καπιτσάκη από το Ερευνητικό 
Εργαστήριο Software Engineering and 
Internet Technologies Laboratory (SEIT). 
Η συμβολή του Πανεπιστημίου Κύπρου 
αφορά στον συντονισμό του έργου και 
στη διερεύνηση και δημιουργία μιας 
πλατφόρμας, γνώσης σχετικά με δεδομένα 
βιοποικιλότητας ακτών και στην υλοποίηση 
και προώθηση αντίστοιχων εφαρμογών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 

να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 

Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-

Κύπρος 2014-2020: 

https://interreg.gr/. Η σελίδα του έργου θα 

ανακοινωθεί σύντομα.

Συστηματική 
ανασκόπηση  
της βιβλιογραφίας  
για τη μετάδοση  
των αντιλήψεων 
και των στάσεων 
απέναντι στους 
εμβολιασμούς 

Μ ια νέα έρευνα, από ερευνητές 
του Εργαστηρίου ACThealthy: 

Κλινικής Ψυχολογίας και Συμπεριφορικής 
Ιατρικής του Τμήματος Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, του 
Πανεπιστημίου Yale και ΜΙΤ στην Αμερική, 
και του Πανεπιστημίου UCL στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, έδειξε ότι τα ανθρώπινα 

κοινωνικά δίκτυα παίζουν μεγάλο ρόλο 
στη μετάδοση των αντιλήψεων και 
στάσεων απέναντι στους εμβολιασμούς, 
με τη μεγαλύτερη επιρροή να ασκείται 
από το οικογενειακό περιβάλλον και τους 
φίλους. Η μελέτη διεξήχθη στο πλαίσιο 
του ερευνητικού προγράμματος “Tackling 
anti-vaccination: Mapping the Social 
Transmission of beliefs and attitudes 
(SAFEST)” (EXCELLENCE/0918/0115), 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, 
μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΙδΕΚ).
Στη συστηματική ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας, η οποία δημοσιεύθηκε 
στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό 
Vaccines και με τίτλο, «Μετάδοση των 
στάσεων και των συμπεριφορών για 
τους εμβολιασμούς με βάση τη Θεωρία 
της Κοινωνικής Μετάδοσης: Συστηματική 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας», 
συμπεριλήφθηκαν έντεκα μελέτες, οι 
οποίες εξέταζαν πώς μεταδίδονται στα 
κοινωνικά δίκτυα, οι αντιλήψεις και οι 
στάσεις έναντι των εμβολιασμών. 
«Η ανασκόπηση κατέδειξε ότι οι 
απόψεις και οι στάσεις των ατόμων 
επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό 
από την οικογένεια και τους φίλους, σε 
σύγκριση με τους ιατρούς, συναδέλφους, 
πολιτικούς, και γείτονες. Συγκεκριμένα, 
τα άτομα τείνουν να έχουν πιο θετικές 
στάσεις έναντι των εμβολιασμών και 
μεγαλύτερη πιθανότητα να εμβολιαστούν 
ή να εμβολιάσουν το παιδί τους, όταν 
εκτίθενται συχνά σε θετικές στάσεις και 
συζητούν συχνά για τους εμβολιασμούς 
με την οικογένεια και τους φίλους τους» 
ανέφερε η ερευνήτρια που συντόνισε την 
ανασκόπηση, κ. Πηνελόπη Κωνσταντίνου. 
Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα άτομα ήταν 
πιο διστακτικά στο να εμβολιαστούν ή 
να εμβολιάσουν το παιδί τους, όταν η 
οικογένεια και οι φίλοι ήταν διστακτικοί 
έναντι των εμβολίων. «Τα δεδομένα από 
τη βιβλιογραφία μπορούν να βοηθήσουν 
στον σχεδιασμό πιο στοχευμένων 
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παρεμβάσεων και επί της ουσίας να 
καταδείξουν τις συχνότερες διόδους 
διάχυσης τόσο θετικών όσο και αρνητικών 
αντιλήψεων για τους εμβολιασμούς», 
ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας Δρ 
Άγγελος Κασσιανός. 
Στην έρευνα, εκ μέρους του 
Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετείχαν οι, Δρ 
Άγγελος Κασσιανός, Ειδικός Επιστήμονας 
Έρευνας και Marie Skłodowska Curie, 
Fellow στα Τμήματα Ψυχολογίας (ACT 
healthy lab) και Πληροφορικής (eHealth 
lab), κ. Πηνελόπη Κωνσταντίνου, 
Διδακτορική Φοιτήτρια Κλινικής 
Ψυχολογίας και Ερευνητική Συνεργάτιδα 
στο Τμήμα Ψυχολογίας, Δρ Μαρία 
Καρεκλά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο 
Τμήμα Ψυχολογίας, κ. Κατερίνα Γεωργίου, 
Βοηθός Έρευνας στο Τμήμα Ψυχολογίας, 
Δρ Μαρία Κυπριανίδου, Ερευνητική 
Συνεργάτιδα στο Τμήμα Ψυχολογίας, 
και Δρ Χρήστος Νικολαΐδης, Επίκουρος 
Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης στο 

αντισώματα, που επιτίθενται στους 
ιστούς του οργανισμού και προκαλούν 
φλεγμονή. Η φλεγμονή μπορεί να 
επηρεάσει διαφορετικά όργανα του 
σώματος, συμπεριλαμβανομένων των 
αρθρώσεων, του δέρματος, των νεφρών, 
του αίματος, του εγκεφάλου, της καρδιάς 
και των πνευμόνων. Η διάγνωσή του δεν 
είναι εύκολη υπόθεση, καθώς πολύ συχνά 
μοιάζει με άλλες ασθένειες. Γι’ αυτό και τα 
πραγματικά ποσοστά νόσησης δεν είναι 
γνωστά, καθώς εικάζεται ότι είναι πολύ 
μεγαλύτερα από τα καταγεγραμμένα.
Τα αποτελέσματα της μελέτης με τίτλο 
“Association of clinical characteristics, 
disease activity and health-related 
quality of life in SLE patients with major 
depressive disorder” έχουν πρόσφατα 
δημοσιευτεί στον έγκυρο διεθνές ιατρικό 
περιοδικό “Rheumatology (Oxford)”. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν  

τη μελέτη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://academic.oup.com/

rheumatology/advance-article/

doi/10.1093/rheumatology/

keab123/6129786?searchresult=1 

Οι ασθενείς με ΣΕΛ που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στην μελέτη μπορούν να 

επικοινωνήσουν με το Δρ. Κωνσταντίνο 

Παρπέρη, Ρευματολόγο, Λέκτορα Ιατρικής 

Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου και  

την κ. Ειρήνη Αδάμου, νοσηλεύτρια έρευνας, 

στο τηλ.: 22-895261 ή στο 

Ε: kparpe02@ucy.ac.cy 

ή adamou.irene@ucy.ac.cy 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Δημόσιας Διοίκησης. 
Αυτή η συστηματική ανασκόπηση 
υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που 
διαδραματίζουν τα κοινωνικά δίκτυα, 
στη διαμόρφωση των αντιλήψεων και 
στάσεων απέναντι στους εμβολιασμούς. 
Οι αρχές δημόσιας υγείας, που θέλουν 
να μειώσουν τα ποσοστά διστακτικότητας 
στους εμβολιασμούς συνιστάται να 
προσαρμόσουν τις παρεμβάσεις και να 
εμπλέξουν την οικογένεια και τους φίλους 
των ατόμων, έτσι ώστε να οδηγηθούν σε 
θετικότερα αποτελέσματα.

Διαβάστε αυτούσια την έρευνα στον 

σύνδεσμο: 

https://doi.org/10.3390/

vaccines9060607 

Για περισσότερες πληροφορίες, 

επικοινωνήστε με την ερευνήτρια

 κ. Πηνελόπη Κωνσταντίνου στο 

Ε. pconst09@ucy.ac.cy   

Κλινική μελέτη  
σε ασθενείς  
με συστηματικό 
ερυθηματώδη λύκο 
στην Κύπρο 

Η μεγαλύτερη κλινική μελέτη, 
σε ασθενείς με συστηματικό 

ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ) στην Κύπρο, 
διεξήχθη από την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, με επικεφαλής τον 
Δρ. Κωνσταντίνο Παρπέρη, Ρευματολόγο, 
Λέκτορα της Ιατρικής Σχολής, σε 
συνεργασία με το Δρ. Ανδρέα Χατζηττοφή, 
Λέκτορα-Ψυχίατρο, το Δρ. Σάββα Ψαρέλη, 
Διευθυντή Ρευματολογικού Τμήματος στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και ιατρούς 
του ιδιωτικού τομέα. 
Στην μελέτη, η οποία διεξήχθη το χρονικό 
διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 και 
Φεβρουαρίου 2020, συμμετείχαν 88 
ΣΕΛ ασθενείς, με μέση ηλικία 48 ετών 
και το 80% των ασθενών ήταν γυναίκες. 
Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν 
ότι ένας στους τρεις ΣΕΛ ασθενείς πάσχει 
από μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή. 
ΣΕΛ ασθενείς με εκδηλώσεις στο δέρμα, 
αγγεία, οφθαλμούς, πνεύμονες, αρθρώσεις 
και χρόνιο πόνο είχαν περισσότερες 
πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη. 
Επίσης η κατάθλιψη επηρεάζει αρνητικά την 
ποιότητα ζωής όπως για παράδειγμα την 
φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία των 
ασθενών με ΣΕΛ. Η μελέτη εγκρίθηκε από 
την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου 
και συμμορφώθηκε με τις αρχές της 
Διακήρυξης του Ελσίνκι.
Συμπερασματικά, η έγκυρη διάγνωση και 
αντιμετώπιση της κατάθλιψης σε ασθενείς 
με ΣΕΛ είναι μείζονος σημασίας.

Τι είναι ο συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος

Ο ΣΕΛ, κοινώς γνωστός ως λύκος, είναι 
αυτοάνοση πάθηση, κατά την οποία 
το ανοσοποιητικό σύστημα παράγει 

Με τεχνολογία 
εικονικής 
πραγματικότητας 
διερευνάται ο ρόλος 
του φόβου των νέων 
στην ανάπτυξη βίαιης 
και εγκληματικής 
συμπεριφοράς 

Π ώς μπορεί η εικονική πραγματικότητα 
να βοηθήσει στη διερεύνηση του 

ρόλου του φόβου στους/στις νέους/νέες 
που διατρέχουν κίνδυνο άσκησης βίας και 
διάπραξης εγκλήματος; 
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας 
Φάντης, του Τμήματος Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχει σε 
ερευνητική ομάδα των ΗΠΑ, με επικεφαλής 
τον Επίκουρο Καθηγητή Nicholas Thomson 
του ερευνητικού πανεπιστημίου Virginia 
Commonwealth University (VCU) στη 
Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής, η οποία θα μελετήσει διαταραχές 
συμπεριφοράς και περιορισμένα κοινωνικά 
συναισθήματα, χρησιμοποιώντας την 
εικονική πραγματικότητα μετά από 
επιχορήγηση ύψους 2,5 εκατομμυρίων 
δολαρίων, από το Εθνικό Ινστιτούτο 
Ψυχικής Υγείας των ΗΠΑ.
Η διαταραχή συμπεριφοράς -που συχνά 
χαρακτηρίζεται από επιθετικότητα, κλοπή, 
βανδαλισμό, παραβιάσεις κανόνων και 
ψέματα- είναι μια από τις πιο διαδεδομένες 
και εξουθενωτικές ψυχιατρικές διαταραχές, 
που εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία 
και την εφηβεία.
Υπάρχει μια υποομάδα ατόμων με 
διαταραχή συμπεριφοράς, που είναι 
πιο πιθανό να εμπλακούν σε χρόνια βία 
και εγκληματική συμπεριφορά. Αυτά τα 
άτομα εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα 
συμπεριφοράς και προσωπικότητας, 
που ονομάζονται ψυχοπαθητικά, με 
περιορισμένα κοινωνικά συναισθήματα, 
ή χαρακτηριστικά σκληρότητας που 
περιλαμβάνουν την εχθρότητα απέναντι 

σε άλλους, την έλλειψη ενσυναίσθησης ή 
ενοχής για τις βίαιες συμπεριφορές τους και 
ρηχή ή μειωμένη συναισθηματική έκφραση.
Ο Nicholas Thomson, Επίκουρος Καθηγητής 
στο Τμήμα Χειρουργικής στη Σχολή 
Ιατρικής και το Τμήμα Ψυχολογίας στο 
Κολλέγιο Ανθρωπιστικών και Επιστημών 
του Virginia Commonwealth University 
και τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής 
ομάδας, έλαβαν πενταετή επιχορήγηση 
ύψους 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, 
από το Εθνικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, 
για να μελετήσουν τη διαταραχή της 
συμπεριφοράς. 
Στόχος της μελέτης της ομάδας ερευνητών, 
με τίτλο “Distinguishing Youth with Conduct 
Disorder with Callous-Unemotional Traits 
using Cardiovascular Psychophysiology 
During Virtual Reality Fear Induction: 
Testing for Sex Differences,” που εστιάζει 
στους ρόλους του φόβου και της ατρόμητης 
συμπεριφοράς μεταξύ των νέων με 
περιορισμένα κοινωνικά συναισθήματα, 
είναι να ρίξει νέο φως στους μηχανισμούς 
που διέπουν τα συναισθηματικά και 
συμπεριφορικά τους προβλήματα, 
επιτρέποντας έτσι μια πιο στοχευμένη 
προσέγγιση, στη θεραπεία των νέων που 
παρουσιάζουν διαταραχή διαγωγής. 
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας 
Φάντης εξήγησε ότι οι έρευνές του στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου έχουν αναδείξει 
ότι οι νέοι με ψυχοπαθητικά και με 
περιορισμένα κοινωνικά συναισθήματα, 
συχνά όχι μόνο δεν αισθάνονται φόβο, 
αλλά αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν 
τον φόβο σε άλλους. Αυτό το έλλειμμα 
φόβου μπορεί να διαταράξει την τυπική 
κοινωνική ανάπτυξη, αυξάνοντας τη 
σταθερότητα και την ανάπτυξη χαμηλής 
ενσυναίσθησης, αλλά και βίαιης ή 
εγκληματικής συμπεριφοράς. Αυτή η νέα 
μελέτη στοχεύει να δοκιμάσει την υπόθεση 
του χαμηλού φόβου μεταξύ νέων, με 
αντικοινωνική συμπεριφορά με τον ακριβή 
προσδιορισμό και μέτρηση του φόβου. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες θα χρησιμοποιήσουν 
ένα συναρπαστικό σύστημα, εικονικής 
πραγματικότητας, ενώ οι ερευνητές θα 
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μετρούν τις νευροφυσιολογικές τους 
αντιδράσεις. Ο Δρ. Φάντης ανέφερε ότι 
θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων, που συνδυάζουν μετρήσεις 
νευροφυσιολογίας και ηλεκτρομυογραφίας 
προσώπου, με εικονική πραγματικότητα. 
«Η έρευνα αυτή θα έχει σημαντικές 
προεκτάσεις για τη θεραπεία νέων με 
διαταραχή διαγωγής», κατέληξε.

Η μύγα των φρούτων 
αποκαλύπτει 
τα μυστικά της 
αγγειογένεσης 
κατά την εντερική 
φλεγμονή και τον 
καρκίνο

Ε ρευνητική ομάδα του Τμήματος 
Βιολογικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, με επικεφαλής 
την Επίκουρη Καθηγήτρια Χρυσούλα 
Πιτσούλη και πρωτεργάτη την Ερευνητική 
Συνεργάτιδα Δρ. Βασιλεία Ταμαμουνά, 
μελετώντας το έντερο της μύγας των 
φρούτων Δροσόφιλας ανακάλυψε 
βασικούς μηχανισμούς της αγγειογένεσης- 
δηλαδή της δημιουργίας νέων αγγείων από 
προϋπάρχοντα- οι οποίοι πιθανώς διέπουν 
τον καρκίνο του εντέρου στον άνθρωπο. 
Η ερευνητική μελέτη με τίτλο “Remodelling 
of oxygen-transporting tracheoles drives 
intestinal regeneration and tumorigenesis 
in Drosophila” πραγματοποιήθηκε από το 
Eργαστήριο Ανάπτυξης και Ομοιόστασης 
της Δροσόφιλας του Τμήματος Βιολογικών 
Επιστημών, σε συνεργασία με ερευνητές 
από το Ινστιτούτο Καρκίνου του Huntsman 
(Huntsman Cancer Institute) στο 
Πανεπιστήμιο της Γιούτα των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής και δημοσιεύθηκε στο 
έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό 
Nature Cell Biology (https://dx.doi.
org/10.1038/s41556-021-00674-1). 
Η Δροσόφιλα (Drosophila melanogaster) ή 

μοριακά με την αγγειογένεση που επάγεται 
κατά την καρκινογένεση στον άνθρωπο, 
περαιτέρω μελέτες θα βοηθήσουν στην 
καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης 
ασθένειας και στην εξεύρεση νέων 
θεραπευτικών στόχων με απώτερο σκοπό 
την αντιμετώπισή της.
Η έρευνα στην Κύπρο χρηματοδοτήθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Fondation Santé και το Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ). 
Σημαντική συνεισφορά στη μελέτη 
είχαν η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ειρήνη 
Χαραλάμπους και η μεταδιδακτορική 
ερευνήτρια Δρ. Kristina Kux. Η Δρ. 
Ταμαμουνά είναι τώρα μεταδιδακτορική 
ερευνήτρια στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, ενώ 
η εν λόγω έρευνα αποτελεί τη δεύτερη 
πρωτότυπη εργασία της διδακτορικής της 
διατριβής - η πρώτη πραγματοποιήθηκε 
σε συνεργασία με την Δρ. Μυροφόρα 
Παναγή, στο Εργαστήριο Μολύνσεων 
και Καρκινογένεσης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο 
σύνδεσμο:  
https://doi.org/10.1242/dev.189472.

Διαβάστε αυτούσια τη νέα έρευνα  

και στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.nature.com/articles/s41556-

021-00674-1 

Η κλιματική αλλαγή 
αποτελεί αυξημένο 
κίνδυνο για 
το δημόσιο χρέος 
στην Ευρώπη

Σ τις ολοκληρωμένες αναλύσεις 
εθνικών θεσμών, για τη βιωσιμότητα 

του δημόσιου χρέους μιας χώρας (debt 
sustainability analysis, DSA) θα πρέπει 
να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και 
να ενσωματώνονται με διαφάνεια, οι 
κίνδυνοι που πηγάζουν από την κλιματική 

«μύγα των φρούτων» αποτελεί εξαιρετικό 
οργανισμό-μοντέλο, που ιστορικά έχει 
βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν 
βασικές διαδικασίες γενετικής, κυτταρικής 
επικοινωνίας και ανάπτυξης ιστών και 
οργάνων. Επιπλέον, ο μικρός κύκλος 
ζωής της, η εξελικτική συντήρηση ανάμεσα 
σε ανθρώπινα και δροσοφιλικά γονίδια, 
καθώς και η διαθεσιμότητα εξαιρετικών 
γενετικών εργαλείων, τα οποία επιτρέπουν 
την αλλαγή του γονιδιώματος της μύγας 
κατά βούληση αντικατοπτρίζοντας την 
ανθρώπινη βιολογία, διευκολύνουν τη 
μοντελοποίηση ανθρώπινων ασθενειών 
στη Δροσόφιλα, με στόχο τη μοριακή και 
κυτταρική μελέτη τους. Το Εργαστήριο 
Ανάπτυξης και Ομοιόστασης της 
Δροσόφιλας του Πανεπιστημίου Κύπρου 
(https://www.ucy.ac.cy/biol/el/22-gr-
articles/gr-topm/75-chrysoulapitsouli) 
χρησιμοποιεί τη μύγα των φρούτων ως 
μοντέλο, για τη μελέτη των μοριακών και 
κυτταρικών μηχανισμών που διέπουν τη 
φυσιολογική ανάπτυξη του οργανισμού, 
καθώς και την απορρύθμισή τους, που 
οδηγεί σε ασθένειες, όπως ο καρκίνος. 
Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές 
εστίασαν τις εργασίες τους στο έντερο 
της ενήλικης μύγας, το οποίο, όπως και 
το έντερο του ανθρώπου, ανανεώνεται 
συνεχώς με τη βοήθεια εντερικών 
βλαστοκυττάρων που πολλαπλασιάζονται 
και αναπληρώνουν τα φθαρμένα και 
γερασμένα, εντερικά, επιθηλιακά κύτταρα. 
Η μύγα, όπως και ο άνθρωπος, χρειάζεται 
οξυγόνο για τη φυσιολογική λειτουργία 
της, το οποίο μεταφέρεται μέσω αγγείων. 

Τα τερματικά κύτταρα των αγγείων 
(τριχοειδή στον άνθρωπο και τραχειόλια 
στη μύγα) είναι εύπλαστα και μπορούν 
να επεκτείνονται ή να συρρικνώνονται, 
ανάλογα με τις ανάγκες των διάφορων 
ιστών για οξυγόνωση. Η έρευνα του 
Πανεπιστημίου Κύπρου έδειξε ότι τα 
τραχειόλια, που μεταφέρουν οξυγόνο 
στο έντερο της ενήλικης Δροσόφιλας 
επεκτείνουν τις τερματικές διακλαδώσεις 
τους, αποκρινόμενα σε παθογόνο μόλυνση 
με το βακτήριο της ψευδομονάδας, σε 
οξειδωτικές ουσίες και σε όγκους. Η 
διαδικασία αυτή προωθεί την εντερική 
αναγέννηση μετά από βλάβη, αλλά και τη 
μεγέθυνση των όγκων.
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα κατέδειξε ότι 
τα εντερικά τραχειόλια, που οξυγονώνουν 
το έντερο της ενήλικης μύγας επικοινωνούν 
με τα εντερικά επιθηλιακά κύτταρα μέσω 
εξελικτικά συντηρημένων πρωτεϊνών, 
όπως ο αυξητικός παράγοντας των 
ινοβλαστών (Fibroblast Growth Factor, 
FGF) και ο υποδοχέας αυτού FGFR, οι 
οποίες ενεργοποιούνται από τον επίσης 
συντηρημένο μεταγραφικό παράγοντα 
HIF1-α. Επιπλέον, κατέδειξε ότι οι ενεργές 
ρίζες οξυγόνου, που καταναλώνονται μέσω 
της τροφής ή προκύπτουν κατά την εντερική 
μόλυνση, προωθούν άμεσα την επέκταση 
των τραχειολίων και έμμεσα, μέσω της 
διαθεσιμότητας οξυγόνου, την αναγέννηση 
του ιστού. Παρομοίως, η επέκταση των 
τραχειολίων και η οξυγόνωση προωθούν 
την καρκινογένεση. Επειδή η διαδικασία της 
επέκτασης των εντερικών τραχειολίων της 
Δροσόφιλας προσομοιάζει λειτουργικά και 

αλλαγή. Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, που 
προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή για 
το δημόσιο χρέος, είναι, μεταξύ άλλων, οι 
ακραίες καιρικές συνθήκες, οι επιδράσεις 
στην παραγωγικότητα από τη σταδιακή 
αύξηση της θερμοκρασίας, η απειλή από 
την αύξηση της στάθμης της θάλασσας και η 
μετάβαση της Ευρώπης, προς μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Οι κλιματικοί κίνδυνοι αποτιμώνται 
από επενδυτές και μπορούν να επηρεάσουν 
σημαντικά τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής 
ικανότητας μίας χώρας, καθώς και την 
ικανότητά της να ανταποκριθεί στις 
οικονομικές της υποχρεώσεις. Επίσης, οι 
καινοτομίες που σχετίζονται με την κλιματική 
αλλαγή μπορούν να ωθήσουν την ανάπτυξη.
Ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικών και 
Διοικητικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, και Εξωτερικός Εταίρος της 
Bruegel στις Βρυξέλλες, Σταύρος Ζένιος, 
στην έρευνά του υπό τον τίτλο, “The 
risks from climate change to sovereign 
debt in Europe”, η οποία δημοσιεύθηκε 
πρόσφατα από την κορυφαία, ανεξάρτητη 
«δεξαμενή σκέψης», διεθνούς οικονομίας 
Bruegel, αποτιμά την επιτακτική ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη οι χρηματοοικονομικοί 
κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή, όταν 
εξετάζεται η βιωσιμότητα του δημόσιου 
χρέους. Στην ειδική ανάλυση του κ. Ζένιου 
σημειώνεται ότι οι κυβερνήσεις και οι 
ανεξάρτητες δημοσιονομικές αρχές ή τα 
Δημοσιονομικά Συμβούλια, που είναι 
επιφορτισμένα με τη διασφάλιση και 

ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας, 
έχουν συμφέρον να καταγράφουν με 
διαφάνεια τις επιπτώσεις της αλλαγής του 
κλίματος, στο δημόσιο χρέος.
Στην ανάλυση επισημαίνει την επιτακτική 
ανάγκη, για μια καλύτερη αξιολόγηση 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
διασύνδεσης μεταξύ κλιματικής αλλαγής 
και της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους 
μιας χώρας. «Η ανθεκτικότητα του δημόσιου 
χρέους μιας χώρας στην αλλαγή του 
κλίματος είναι σημαντική, ανεξάρτητα από 
το αν η χώρα συμβάλλει πολύ ή λίγο στο 
πρόβλημα. Δεν εναπόκειται σε καμία χώρα 
αυτοβούλως, να μετριάσει τις συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής. Εναπόκειται όμως 
σε κάθε χώρα και τα αρμόδια θεσμικά 
όργανα της Ε.Ε., να διασφαλίσουν ότι, οι 
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
δημοσιονομικές θέσεις των κρατών-μελών 
είναι ανθεκτικές», σημειώνει ο κ Ζένιος.
Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και οι εθνικές Δημοσιονομικές Αρχές πρέπει 
να ενσωματώσουν την ανάλυση κινδύνου, 
για το κλίμα στα δημόσια οικονομικά, όπως 
αναφέρεται στην έρευνα. Η προσομοίωση 
ακραίων καταστάσεων (stress test), της 
δυναμικής του δημοσίου χρέους, απαιτεί 
διασύνδεση μεταξύ των περιφερειακών 
κλιματικών σεναρίων και της δυναμικής του 
χρέους μιας χώρας. 
Ο Καθηγητής Σταύρος Ζένιος υποστηρίζει 
την υιοθέτηση διαφόρων σεναρίων 
πολιτικής για το κλίμα, για τη χάραξη 
εθνικών πολιτικών. «Προτείνουμε στα 



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Ύ Π Ρ Ο Ύ  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η ΤΑ # 66 - Δεκέμβριος 2021

43
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΠ Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Ύ Π Ρ Ο Ύ  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η ΤΑ # 66 - Δεκέμβριος 2021

42

θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να καταβάλουν 
συντονισμένη προσπάθεια, για τη 
διενέργεια ολοκληρωμένης αξιολόγησης 
των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, στο 
δημόσιο χρέος. Η εξέταση της κλιματικής 
αλλαγής, στην ανάλυση και τον καθορισμό 
της βιωσιμότητας του χρέους συνεπάγεται 
προοπτική εκτίμησης σεναρίων κινδύνων. 
Όταν πρόκειται για κινδύνους σε σχέση με 
την κλιματική αλλαγή, οι μακροοικονομικές 
προβλέψεις είναι παγκόσμιες. Απαιτείται 
κεντρική εμπειρογνωμοσύνη. Θα μπορούσε 
να προκύψει από μια συνεργατική 
προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του 
Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου 
και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας, στην ανάπτυξη σεναρίων 
των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, στα 
δημόσια οικονομικά», σημειώνει ο κ. Ζένιος. 

Τριπλή προσέγγιση 
αντιμετώπισης κλιματικών 
κινδύνων στα δημόσια 
οικονομικά 

Στην ειδική ανάλυση προτείνονται τρεις 
άξονες, για τη διαχείριση και αντιμετώπιση 
των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή, 
για τη διαχρονική βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών: ο συντονισμός 
των ευρωπαϊκών θεσμών διασφάλισης 
της δημοσιονομικής σταθερότητας, η 
ανάλυση των κλιματικών κινδύνων στα 
δημόσια οικονομικά, και η διαφάνεια στην 
αναγνώριση των κινδύνων που σχετίζονται 
με το κλίμα.
Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. θα πρέπει να 
καταβάλουν συντονισμένη προσπάθεια 
για τη διενέργεια ολοκληρωμένης 
αξιολόγησης των κινδύνων της κλιματικής 
αλλαγής, στο δημόσιο χρέος. Στην έρευνα 
προτείνεται η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Δημόσιων Οικονομικών, για 
την προστασία από το κλίμα που θα 
συγκεντρώσει ευρωπαϊκούς θεσμούς 
των κρατών-μελών της Ε.Ε., κατ’ αναλογία 
με το δίκτυο για τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, που δημιουργήθηκε από 
τις Κεντρικές Τράπεζες. «Τα κράτη-

πιθανόν επιλέξει οι Παλαιολιθικοί κυνηγοί-
τροφοσυλλέκτες, εφόσον είχαν φτάσει 
στην Κύπρο. Η φάση αυτή της ανθρώπινης 
παρουσίας στο νησί απουσιάζει μέχρι 
σήμερα, από την προϊστορία της 
Κύπρου, γεγονός που τονίζει την ανάγκη 
συστηματικής μελέτης του κενού αυτού.
Στην πρώτη φάση του Προγράμματος 
ετοιμάστηκε ένα γεωχωρικό μοντέλο 
πρόβλεψης (geospatial predictive 
modeling), λαμβάνοντας υπόψη ελκυστικά 
τοπογραφικά χαρακτηριστικά από γνωστές 
Παλαιολιθικές θέσεις της ευρύτερης 
Ανατολικής Μεσογείου. Μέσω του 
μοντέλου αυτού, σκιαγραφήθηκε μια 
περιοχή ιδιαίτερης ελκυστικότητας για προ-
νεολιθικούς κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες, 
και άρα υψηλού ενδιαφέροντος, για τον 
εντοπισμό αρχαιολογικών καταλοίπων της 
Πλειστοκαινικής (Παλαιολιθικής) περιόδου.
Τα υλικά κατάλοιπα της δράσης κυνηγών–
τροφοσυλλεκτών, κατά κύριο λόγο λίθινα 
εργαλεία, είναι κατεξοχήν εφήμερα, 
αφήνουν λιγοστά ίχνη και, συνεπώς, είναι 
ιδιαιτέρως δύσκολα στο να εντοπιστούν 
και να αναγνωριστούν ως τέτοια. 
Ωστόσο, η Ερευνητική Ομάδα πεδίου του 
προγράμματος κατάφερε να εντοπίσει 
μια σειρά επιφανειακών αρχαιολογικών 
συνόλων, που φέρουν μορφο-τυπολογικά 
χαρακτηριστικά από τη Νεολιθική 
μέχρι και την προ-νεολιθική εποχή. Οι 
προεπισκοπήσεις έλαβαν χώρα τόσο στην 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
από τα λιγότερο ευάλωτα και καλύτερα 
προετοιμασμένα παγκοσμίως. Ωστόσο, 
οι ευρωπαϊκές οικονομίες εκτίθενται στις 
οξείες επιπτώσεις των δυσμενών καιρικών 
συνθηκών και των χρόνιων επιπτώσεων 
από τις μακροπρόθεσμες τάσεις», τονίζει ο 
κ Ζένιος. 

Διαβάστε αυτούσια την έρευνα εδώ και στον 

ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.bruegel.org/2021/07/the-

risks-from-climate-change-to-sovereign-

debt-in-europe/ 

Επιφανειακή 
αρχαιολογική 
επισκόπηση 
για ανεύρεση 
Πλειστοκαινικών 
αρχαιολογικών 
θέσεων 
στη Χερσόνησο 
του Ακάμα

Τ ην ολοκλήρωση των αρχαιολογικών 
επισκοπήσεων, που διενεργήθηκαν 

κατά το 2020 για τον εντοπισμό 
Παλαιολιθικών αποθέσεων στην 
περιοχή του Ακάμα, ολοκλήρωσε ομάδα 
αρχαιολόγων, υπό τη διεύθυνση της Δρ 
Θεοδώρας Μούτσιου, Μεταδιδακτορικής 
Ερευνήτριας της Ερευνητικής Μονάδας 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
σε συνεργασία με τον Δρ Christian 
Reepmeyer, Καθηγητή Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου James Cook της 
Αυστραλίας και με την επί μέρους 
συμμετοχή διδακτορικών φοιτητών των 
Πανεπιστημίου Κύπρου και Πανεπιστημίου 
του Cambridge. 
Ο αποικισμός των νησιών από τον 
Παλαιολιθικό άνθρωπο και η ικανότητά 
του, να προσαρμόζεται με επιτυχία σε 
νέα περιβάλλοντα και δη, νησιωτικά 

αποτελεί ένα από το πιο ενδιαφέροντα 
θέματα της αρχαιολογικής έρευνας, 
παγκοσμίως. Η Κύπρος, -που είχε μείνει 
στο περιθώριο αυτών των αναζητήσεων, 
έχει τη δυνατότητα να συμβάλει σημαντικά 
με νέα δεδομένα, στη μελέτη αυτών 
των φαινομένων, που βοηθούν στην 
κατανόηση της εξέλιξης του ανθρώπινου 
είδους. 
Οι αρχαιολογικές επισκοπήσεις 
εντάσσονται στο πλαίσιο του καινοτόμου 
ερευνητικού προγράμματος της 
Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο 
«Water Routes in Human Island 
Dispersals: Modeling the Pleistocene 
Exploitation of Cyprus (PLEICY)», το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, 
μέσω του προγράμματος RESTART 
2016-2020 του Ιδρύματος Έρευνας 
και Καινοτομίας, στο πλαίσιο της δράσης 
ΔΙΔΑΚΤΩΡ (POST-DOC/0916/0185). 
Το πρόγραμμα εστιάζει στη συστηματική 
μελέτη και κατανόηση της Πλειστοκαινικής 
περιόδου (2.5 εκατομμύρια – 12 χιλιάδες 
χρόνια από σήμερα) στην Κύπρο. Στο 
πρόγραμμα -υπό το συντονισμό της 
Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Βασιλικής Κασσιανίδου- συμμετέχουν 
ειδικοί επιστήμονες από το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 
Πανεπιστήμιο της Νεβάδα, καθώς και 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Τμήμα 
Γεωλογικής Επισκόπησης, της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Σημαντικά αρχαιολογικά 
ευρήματα στον Ακάμα  
από τη προ-νεολιθική και 
νεολιθική εποχή

Η Δρ Θεοδώρα Μούτσιου εξήγησε ότι το 
πρόγραμμα χρησιμοποιεί πρωτοποριακές 
γεωχωρικές αναλυτικές μεθόδους, ώστε 
να διασαφηνίσει τις πιο πιθανές διαδρομές 
και περιοχές δράσης, που θα είχαν 

παράκτια ζώνη όσο και στο εσωτερικό 
της χερσονήσου του Ακάμα, εστιάζοντας 
σε ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά 
του περιβάλλοντος, όπως βραχοσκεπές, 
ποτάμια και Πλειστοκαινικές αποθέσεις. 
Επιφανειακά σύνολα από λίθινα 
εργαλεία, καθώς και μεμονωμένα 
τέχνεργα (αντικείμενα επεξεργασμένα 
ή τροποποιημένα από τον άνθρωπο) 
κυρίως φολίδες και λεπίδες, εντοπίστηκαν 
και καταγράφηκαν σε διάφορα σημεία 
της περιοχής, τονίζοντας την ανάγκη για 
περαιτέρω συστηματική έρευνα εκεί. 

Πληροφορίες: 

Ιστοσελίδα προγράμματος:

 http://ucy.ac.cy/pleicy/  

Συντονίστρια Προγράμματος: Καθηγήτρια 

Βασιλική Κασσιανίδου (Ερευνητική Μονάδα 

Αρχαιολογίας, Πανεπιστημίου Κύπρου) 

Διεύθυνση Έρευνας Πεδίου: 

Δρ Θεοδώρα Μούτσιου (Ερευνητική Μονάδα 

Αρχαιολογίας, Πανεπιστημίου Κύπρου), 

Dr Christian Reepmeyer (James Cook 

University, Australia).

Μεταφορά 
Δραστικών 
Στοιχείων 
Πλάσματος σε 
Καρκινικούς Όγκους

Τ ην εκπόνηση νέου ερευνητικού 
έργου, με το ακρωνύμιο «PLASMA-

TReatS-TUMORS» και με τίτλο «Μεταφορά 
Δραστικών Στοιχείων Πλάσματος σε 
Καρκινικούς Όγκους» αναλαμβάνει 
το Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής και 
Καινοτόμων Εφαρμογών του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Το πρόγραμμα έχει εξασφαλίσει 
χρηματοδότηση ύψους €150.000 μέσω 
του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΙδΕΚ) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 

Καινοτομίας RESTART 2016-2020 
(Horizon 2020 – 2η Ευκαιρία, Αριθμός 
Πρωτοκόλλου: OPPORTUNITY/0916/
MSCA/0023).
Στόχος του διατμηματικού προγράμματος 
«PLASMA-TReatS-TUMORS» είναι να 
δώσει απαντήσεις σε καίρια ανοιχτά 
ερωτήματα του τομέα της καρκινικής 
ιατρικής, μέσω μεταφοράς γνώσης, μεταξύ 
εμπειρογνωμόνων ερευνητών από τις 
επιστήμες της φυσικής, ηλεκτρολόγων 
και μηχανολόγων μηχανικών, και 
φαρμακευτικής. 
Tο έργο προτείνει μια καινοτόμο 
αριθμητική και πειραματική προσέγγιση, 
για τον συνδυασμό και επικύρωση 
ενός τεχνολογικά προηγμένου, 
πολυδιάστατου, αριθμητικού μοντέλου 
πλάσματος, συνδυασμένου με ένα νέο 
πολυ-κλιμακωτό, πολυ-φυσικό πλαίσιο 
προσομοίωσης, τη διερεύνηση των 
παραθύρων λειτουργίας της φυσικής 
συσκευής πλάσματος που οδηγούν σε 
εξάλειψη καρκινικών όγκων και απόπτωση 
καρκινικών κυττάρων μελανώματος, 
καθώς και τη διερεύνηση του ρόλου των 
διαφορετικών συστατικών του πλάσματος. 
Tο αριθμητικό μοντέλο θα είναι σε θέση 
να προβλέψει την κατάλληλη δοσολογία 
συστατικών πλάσματος, η οποία 
απαιτείται για την εξάλειψη του καρκίνου 
και θα επικυρωθεί έναντι πειραματικών 
δεδομένων της επιρροής του πλάσματος 
σε τρισδιάστατα καρκινικά κύτταρα 
μελανώματος. Η επίσημη ημερομηνία 
έναρξης του ερευνητικού έργου ήταν η 1η 
Ιανουαρίου 2021 και το πρόγραμμα θα 
έχει διάρκεια 24 μηνών. 
Το βασικό μέρος του προγράμματος 
«PLASMA-TReatS-TUMORS» 
θα υλοποιήσει ο Ερευνητής Δρ 
Χρηστάκης Γκαζέλης, στο Εργαστήριο 
Ηλεκτρομαγνητικής και Καινοτόμων 
Εφαρμογών, του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Συντονιστής του προγράμματος είναι 
ο Καθηγητής Γεώργιος Η. Γεωργίου 
(Διευθυντής του ENAL). Ο Δρ Γκαζέλης 
είναι κάτοχος διδακτορικών διπλωμάτων 
Φυσικής και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και 
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Τεχνολογίας Υπολογιστών, με πολυετή 
μεταδιδακτορική εμπειρία και διακρίσεις, 
σε ερευνητικά εργαστήρια της Γαλλίας. Στο 
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 
θα εκπαιδευτεί, επίσης, από τον Επίκουρο 
Καθηγητή Βασίλειο Βαβουράκη, του 
Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και 
Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, και για το πειραματικό μέρος 
προβλέπεται η μετάβασή του στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών για συνεργασία με 
τον Καθηγητή Παναγιώτη Σβάρνα και την 
Καθηγήτρια Σοφία Αντιμησιάρη.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με το Δρ Χρηστάκη Γκαζέλη 

(Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: gazeli.kristaq@ucy.ac.cy) 

ή με τον Καθηγητή Γεώργιο Η. Γεωργίου 

(Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: geg@ucy.ac.cy)  

ή να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του ENAL 

στο σύνδεσμο:

 http://www.enal.ucy.ac.cy/ 

Δημιουργία 
εξειδικευμένης 
πλατφόρμας μάθησης 
για το θέμα της 
αιολικής ενέργειας 
και των αιολικών 
πάρκων

Τ ο Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει 
στο έργο WINDEXT («Advanced 

maintenance, lifetime extension and 
repowering of wind farms supported 
by advanced digital tools»), ένα έργο 
Erasmus+ στη Βασική Δράση 2, 
Συμμαχίες γνώσης για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 
Ο στόχος του έργου είναι η σχεδίαση μιας 
εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης, 
σχετικά με τη μείωση του ενεργειακού 
κόστους, μειώνοντας τα λειτουργικά 
έξοδα και αυξάνοντας την ποιότητα των 
υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης 

κατά της COVID-19 μέχρι σήμερα, δεν 
έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Στη λύση του προβλήματος αυτού, 
προσπάθησε να συνεισφέρει ομάδα 
ερευνητών από την Κύπρο και την Ελλάδα, 
με συμμετοχή της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, με πρόσφατη 
δημοσίευση νέας ερευνητικής τους 
εργασίας με τίτλο, «Multi-omics data 
integration and network-based analysis 
drives a multiplex drug repurposing 
approach to a shortlist of candidate drugs 
against COVID-19» που δημοσιεύτηκε στο 
έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Briefings 
in Bioinformatics (Impact Factor 8.99). 
Στην έρευνα, την οποία συντόνισε το 
Τμήμα Βιοπληροφορικής του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου 
(ΙΝΓΚ), συμμετείχε μεταξύ άλλων ο Δρ 
Νικόλας Διέτης, Επίκουρος Καθηγητής 

και παρατείνοντας τη διάρκειας ζωής των 
ανεμογεννητριών.
Σε αυτό το πλαίσιο, μια κοινοπραξία 
ευρωπαϊκών φορέων της Αιολικής 
Βιομηχανίας (επιχειρηματικές ενώσεις 
και εταιρείες συντήρησης), πανεπιστήμια 
και κέντρα κατάρτισης πρότειναν τη 
δημιουργία του προγράμματος κατάρτισης 
WINDEXT. Αυτό το έργο θα ενισχύσει 
τη δημιουργία νέων εταιρειών στις 
δραστηριότητες συντήρησης, αλλά και σε 
νέους τομείς όπως είναι: η επέκταση της 
ζωής, η ενσωμάτωση νέων ψηφιακών 
εργαλείων και προηγμένη συντήρηση, η 
ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση 
εξαρτημάτων.
Το Ερευνητικό Πρόγραμμα WINDEXT, το 
οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Erasmus+), συντονίζει ο 
οργανισμός ASOCIACION EMPRESARIAL 
EOLICA από τη Μαδρίτη της Ισπανίας. 
Το ερευνητικό πρόγραμμα, διάρκειας 
τριάντα έξι μηνών υλοποιείται στο 
πλαίσιο μιας κοινοπραξίας 11 διεθνώς 
αναγνωρισμένων οργανισμών από 7 
χώρες: ASOCIACION EMPRESARIAL 
EOLICA (Ισπανία), 8.2 Consulting AG 
(Γερμανία), BZEE Academy GmbH 
(Γερμανία), DP2i SARL (Γαλλία), INESC 
TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA 
DE SISTEMAS E COMPUTADORES 
(Πορτογαλία), TESICNOR S.L. (Ισπανία), 
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 
(Ολλανδία), UNIVERSIDAD DE CASTILLA 
- LA MANCHA (Ισπανία), Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (Κύπρος), UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA (Ουρουγουάη), SGS 
TECNOS (Ισπανία). Το εν λόγω έργο 
ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019, 
με συντονιστή το ASOCIACION 
EMPRESARIAL EOLICA, με συνολικό 
προϋπολογισμό €912.620, από τα 
οποία €41.220 αντιστοιχούν στον 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Επικεφαλής της ομάδας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου στο εργαστήριο 
SEIT είναι ο Καθηγητής Γιώργος Α. 
Παπαδόπουλος. 
Η σημαντική αυτή συμβολή του 

Εργαστηρίου SEIT, θα βοηθήσει το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου στον εμπλουτισμό 
των γνώσεων και της εμπειρίας του 
στον συγκεκριμένο τομέα εξειδίκευσης 
και συνάμα, θα ανοίξει καινούργιες 
προοπτικές για μελλοντικές συνεργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  

με αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα μπορείτε 

να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

https://www.windext.com/ 

Σε λίστα γνωστών 
φαρμάκων με πιθανή 
δράση κατά της 
COVID-19 κατέληξε 
επιστημονική έρευνα 

Α πό την αρχή της πανδημίας μέχρι 
σήμερα, ερευνητικές ομάδες 

παγκοσμίως προσπαθούν με διάφορες 
μεθόδους, να ανακαλύψουν φάρμακα που 
να έχουν αποτελεσματική δράση κατά του 
κορωνοϊού SARS-COV-2. Στόχος είναι 
να αντιμετωπιστεί η ασθένεια COVID-19, 
να προσφερθεί αποτελεσματική θεραπεία 
στους νοσηλευόμενους και να σωθούν 
ζωές. Ωστόσο, η ανακάλυψη τέτοιων 
φαρμάκων κατά του κορωνοϊού εμπεριέχει 
πολλές δυσκολίες και προκλήσεις. 
Αφενός, απαιτείται πολύς χρόνος για 
την ολοκλήρωση των μελετών των 
νέων φαρμάκων που εφευρίσκονται, 
παρουσιάζουν μεγάλο ρίσκο αποτυχίας, 
ενώ δεν ολοκληρώνονται επιτυχώς οι 
κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ. Αφετέρου, 
οι παραδοσιακές μέθοδοι μελέτης 
επανατοποθέτησης φαρμάκων (δηλαδή 
της ανακάλυψης νέας χρήσης για φάρμακα 
που κυκλοφορούν ήδη) περιέχουν πολλές 
μεθοδολογικές αδυναμίες και περιορισμούς 
στη μετάφραση των δεδομένων, σε 
κλινικό αποτέλεσμα. Από τα μέχρι 
τώρα αποτελέσματα προκύπτει ότι, οι 
περισσότερες προσπάθειες ανακάλυψης 
μιας αποτελεσματικής φαρμακοθεραπείας 

Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς 
και ερευνητές από το Τμήμα Μοριακής 
Ιολογίας του ΙΝΓΚ και από τις Ιατρικές 
Σχολές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης και του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας.
Ο στόχος της μελέτης ήταν η ανάπτυξη 
και εφαρμογή μιας σύνθετης και 
καινοτόμου μεθοδολογίας ενοποίησης 
πολυομικών δεδομένων, βασισμένη σε 
δίκτυα (“network-based integration of 
multi-omic data”) για τη χαρτογράφηση 
γνωστών φαρμάκων, ως πιθανές 
θεραπείες έναντι της COVID-19. Οι 
ερευνητές χρησιμοποίησαν και ανέλυσαν 
διαθέσιμα δεδομένα από πειράματα 
σε κύτταρα, από ασθενείς και υγιείς 
ανθρώπους, καθώς και από διεθνείς 
βάσεις δεδομένων για να συνθέσει λίστες 

γνωστών φαρμάκων, που σχετίζονται με 
τη βιολογία, τη γενετική και την παθολογία 
του ιού SARS-COV-2. Ανάμεσα σε χιλιάδες 
φάρμακα που αναλύθηκαν, η μέθοδος 
της ερευνητικής ομάδας κατέληξε σε μια 
διαβαθμισμένη λίστα 65 φαρμάκων με τις 
υψηλότερες προσδοκίες, για πιθανή δράση 
έναντι της ασθένειας COVID-19, από την 
οποία υπογράμμισαν 16 φάρμακα που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
περαιτέρω μελέτες.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της μελέτης, ο 
Δρ Νικόλας Διέτης, Επίκουρος Καθηγητής 
Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε αρχικά 
ότι η ανακάλυψη αντιικών φαρμάκων, 
έναντι του SARS-COV-2 είναι μια ιδιαίτερα 
δύσκολη διαδικασία, διότι ο στόχος είναι 
ένας διαρκώς εξελίξιμος οργανισμός, ο 
οποίος αλληλοεπιδρά με το σώμα μας 
μέσα από πολλές βιοχημικές και γενετικές 
διεργασίες. «Από τη μια έχουμε όλη αυτή 
την πολυπλοκότητα του στόχου μας και 
από την άλλη έχουμε χιλιάδες γνωστά 
μας φάρμακα, για τα οποία έχουμε 
πληθώρα δεδομένων έναντι άλλων 
ασθενειών και άλλων στόχων, που όμως 
μοιράζονται κάποια κοινά στοιχεία με τον 
SARS-COV-2» σημείωσε, και πρόσθεσε: 
«Καταφέραμε να συνδυάσουμε όλα αυτά 
τα δεδομένα χρησιμοποιώντας μια νέα 
μέθοδο βιοπληροφορικής ανάλυσης, που 
ανέπτυξαν οι συνάδελφοι από το Ινστιτούτο 
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, για να 
μάθουμε ποια είναι αυτά τα κοινά στοιχεία 
και ποια γνωστά μας φάρμακα έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι επιτυχή 
έναντι του SARS-COV-2». 
Η έρευνα της ερευνητικής ομάδας 
κατατέθηκε για κρίση στο επιστημονικό 
περιοδικό από τις 22 Οκτωβρίου 2020 
και στη λίστα των φαρμάκων της μελέτης 
περιλαμβάνονται κάποια φάρμακα, που ήδη 
χρησιμοποιούνται σήμερα στην κλινική κατά 
της COVID-19. Κάποια άλλα δοκιμάζονται 
σήμερα σε κλινικές μελέτες έναντι της 
COVID-19 , ενώ κάποια είναι λιγότερο 
γνωστά για την πιθανή δράση τους εναντίον 
της ασθένειας COVID-19 και χρίζουν 
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περαιτέρω διερεύνησης.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής 
βρίσκονται στη διάθεση της παγκόσμιας 
ερευνητικής κοινότητας, για πιθανή 
περαιτέρω αξιολόγηση και πειραματισμό 
των φαρμάκων αυτών σε προκλινικό 
ή κλινικό στάδιο, ενώ η καινοτόμος 
μεθοδολογία που εφαρμόστηκε από την 
ερευνητική ομάδα στη συγκεκριμένη μελέτη 
μπορεί να εξελιχθεί και να εφαρμοστεί 
και σε άλλες ασθένειες, για εξερεύνηση 
πιθανών θεραπειών άλλων ασθενειών, 
κάτι που διερευνά ήδη η ερευνητική ομάδα.  

Διαβάστε αυτούσια την έρευνα  

στον σύνδεσμο: 

https://academic.oup.com/bib/

advance-article/doi/10.1093/bib/

bbab114/6224262

Ολοκληρώθηκε 
το πρόγραμμα 
επαγγελματικής 
μάθησης DISARTS

Ο λοκληρώθηκε πρόσφατα, με επιτυχία 
και μαζική συμμετοχή εκπαιδευτικών, 

το Πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης 
DISARTS: «Αξιοποιώντας τις τέχνες, 
το έργο και τις εμπειρίες των ατόμων 
με αναπηρία στην εκπαίδευση», 
με επικεφαλής την Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Σιμώνη Συμεωνίδου, του 
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Το διετές Πρόγραμμα DISARTS (2019-
2021), πραγματοποιήθηκε με εσωτερική 
χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, και απευθυνόταν σε 
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που 
επιθυμούσαν να αναπτύξουν γνώσεις, 
στάσεις και δεξιότητες για τον σχεδιασμό 
και υλοποίηση διδασκαλιών, οι οποίες 
πραγματεύονται θέματα αναπηρίας με 
άμεσο ή έμμεσο τρόπο σε σχολική βάση. 
Το πρόγραμμα βασίστηκε στις αρχές 
των αντι-καταπιεστικών παιδαγωγικών 
και στον τρόπο που αυτές μπορούν να 
εφαρμοστούν στη διδακτική πράξη. Οι 
ατομικές και ομαδικές συναντήσεις, με 
τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν 
στο Πρόγραμμα πλαισιώθηκαν από τη 
θεωρία των Σπουδών για την Αναπηρία 
και την εμπειρία της αναπηρίας, όπως 
αυτή αποτυπώνεται σε ποιήματα, 
λογοτεχνικά κείμενα, έργα τέχνης, 
τραγούδια, βίντεο και συνεντεύξεις 
ατόμων με αναπηρία, και άλλο υλικό 
που έχει δημιουργηθεί από άτομα 
με αναπηρία και έχει συλλεχθεί στο 
πρόγραμμα «Ψηφίδες Γνώσης» και 
τις αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης 
προγραμμάτων σε μικροεπίπεδο. 
Η αποτίμηση του Προγράμματος 
DISARTS έγινε από τους εκπαιδευτικούς 
της δεύτερης φάσης, μέσα από 
συζητήσεις στην ολομέλεια, σε μικρές 

ομάδες και αναστοχαστικό ημερολόγιο. Οι 
εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι αποκόμισαν 
πληθώρα γνώσεων, στάσεων και 
δεξιοτήτων για τη διδασκαλία ζητημάτων 
αναπηρίας στο σχολείο. Όπως ανέφεραν, 
οι βασικές θεωρητικές αρχές του 
προγράμματος επηρέασαν σε μεγάλο 
βαθμό τη σκέψη τους. Μερικές σημαντικές 
διαπιστώσεις που υπογράμμισαν 
ήταν η κατανόηση της αναπηρίας ως 
ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
η αναπηρία ως ζήτημα που χρειάζεται 
να θίγεται συστηματικά στο σχολείο, με 
τρόπους που πηγάζουν από τη θεωρία 
των Σπουδών για την Αναπηρία. 
Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η 
επαγγελματική μάθηση σε θέματα 
αναπηρίας είναι ένας τομέας που 
χρειάζεται να ενισχυθεί σημαντικά, ώστε 
να υπάρχει κοινή αντίληψη για τον τρόπο 
προσέγγισης των θεμάτων αυτών, στη 
σχολική μονάδα. Τέλος, σημείωσαν 
ότι η επαγγελματική μάθηση, μέσω της 
τέχνης και της εμπειρίας των ατόμων 
με αναπηρία είναι σημαντική και για 
την κατανόηση ευρύτερων θεμάτων, 
που αφορούν την εκπαίδευση όλων 
των παιδιών στο γενικό σχολείο και 
τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ 
εκπαιδευτικών και γονέων.

Διάχυση αποτελεσμάτων 

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ως 
μέρος του Προγράμματος DISARTS 
θα αναλυθούν τους επόμενους μήνες. 
Θα ακολουθήσουν δραστηριότητες 
διάχυσης των αποτελεσμάτων, οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν παρουσίαση 
του ερευνητικού προγράμματος στο 
κοινό, έκδοση οδηγού εκπαιδευτικών, 
άρθρα για τον τύπο, ακαδημαϊκά άρθρα, 
παρουσιάσεις σε συνέδρια, κ.ά. 

Επιστημονική Υπεύθυνη: 

Σιμώνη Συμεωνίδου, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, 

τηλ.: 22892932, 

Ε. symeonidou.simoni@ucy.ac.cy

Μ ε βαθύτατη θλίψη το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, το Τμήμα Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής και σύσσωμη 
η πανεπιστημιακή κοινότητα, θρηνούν 
για τον αδόκητο και πρόωρο θάνατο 
του Καθηγητή Χρηματοοικονομικής 
Γεώργιου Νησιώτη, ο οποίος απεβίωσε 
αιφνιδίως στις 27 Αυγούστου 2021, 
σε ηλικία μόλις 52 ετών. Η κηδεία του 
εκλιπόντος τελέστηκε στις 31 Αυγούστου 
2021, και ώρα 4:00μ.μ., στον Ιερό Ναό 
Απόστολου Βαρνάβα στη Δασούπολη. Το 
Συμβούλιο του Τμήματος Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής, παρέστη σύσσωμο 
στην κηδεία του εκλιπόντος μέλους του και 
κατάθεσε στεφάνι.
Ο εκλιπών Καθηγητής Γεώργιος 
Νησιώτης, σύζυγος και πατέρας τριών 
παιδιών, απέκτησε Πτυχίο Μαθηματικών 
και Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο 
του Ουισκόνσιν στο Μάντισον των 
ΗΠΑ το 1993, και Διδακτορικό στη 
Χρηματοοικονομική από τη Σχολή 
Διοίκησης Κέλογκ του Πανεπιστήμιου 
Νορθουέστερν των ΗΠΑ το 1999. 
Ξεκίνησε την ακαδημαϊκή καριέρα του ως 
Λέκτορας Οικονομικών στο Northwestern 
University, J. L. Kellogg Graduate School 
of Management, συνέχισε ως Επίκουρος 
Καθηγητής Χρηματοικονομικών στο Tulane 
University, A. B. Freeman School of 
Business, των ΗΠΑ και το 2001 εντάχθηκε 

ως ακαδημαϊκό μέλος στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου στη βαθμίδα του Λέκτορα. 
Ο Γεώργιος Νησιώτης διετέλεσε 
Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατά τη 
διάρκεια της θητείας του ως Πρόεδρος 
του Τμήματος συνέβαλε ουσιαστικά, 
τόσο στην ανάπτυξη του Προπτυχιακού 
και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
του Τμήματος στην Χρηματοοικονομική 
όσο και στην παγκόσμια αναγνώριση του 
Τμήματος, με την ερευνητική του αριστεία, 
καθιστώντας το Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής ανάμεσα στα 
κορυφαία παγκοσμίως.
Η ερευνητική του δραστηριότητα 
επικεντρωνόταν μεταξύ άλλων, στους 
τομείς της διεθνούς χρηματοοικονομικής, 
εμπειρικής αποτίμησης κεφαλαιουχικών 
αγαθών, ολοκλήρωσης διεθνών 
χρηματοοικονομικών αγορών, και 
αναδυόμενων χρηματοοικονομικών 
αγορών, και εταιρική διακυβέρνηση. Η 
έρευνά του δημοσιεύθηκε σε διεθνή 
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όπως το 
Journal of Financial Economics, Journal 
of Financial and Quantitative Analysis, 
το Journal of Business, το Journal of 
Banking and Finance, το Journal of 
Corporate Finance, το European Financial 
Management Journal και το Journal of 
Business Finance and Accounting. Είχε 
διδάξει στο Northwestern University - 
Kellogg Graduate School of Management 
και στο Tulane University – A. B. 
Freeman School of Business. Διετέλεσε 
Αντιπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής 
Εκπαίδευσης και Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Κυπριακού Συνδέσμου Επενδυτικών 
Ταμείων. Διετέλεσε ακόμη Πρόεδρος 
της Επιτροπείας της ΣΠΕ Μακράσυκας-
Λάρνακας-Επαρχίας Αμμοχώστου, 
Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής 
Ταμείου Προνοίας της ΣΠΕ Μακράσυκας-
Λάρνακας-Επαρχίας Αμμοχώστου και 
μέλος των Συμβουλίων της KERMIA LTD 
και KERMIA PRORERTY INVESTMENTS 

Καθηγητής 
Χρηματοοικονομικής, 
Γεώργιος Νησιώτης

Τ ο Πανεπιστήμιο Κύπρου αποχαιρέτησε 
με βαθιά θλίψη ένα από τα παλαιότερα 

στελέχη του Πανεπιστημίου, τον Καθηγητή 
Ανδρέα Παπαπαύλου, ο οποίος απεβίωσε 
στις 10 Αυγούστου 2021, σε ηλικία 72 
ετών. Η κηδεία του εκλιπόντος τελέστηκε 
στις 16 Αυγούστου 2021, στον Ιερό 
Ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στον Άγιο 
Αθανάσιο στη Λεμεσό.

LTD. Διετέλεσε επίσης μέλος του 
American Finance Association (AFA), 
του Western Finance Association (WFA), 
και του European Finance Association 
(EFA). Ο αείμνηστος Καθηγητής Γεώργιος 
Νησιώτης, προσέφερε, μεταξύ άλλων, 
τις υπηρεσίες του ως εμπειρογνώμονας 
στη διερευνητική επιτροπή για τον 
Συνεργατισμό και συνέβαλε ουσιωδώς 
στη διαμόρφωση της πολιτικής, για την 
προώθηση της Χρηματοοικονομικής 
Παιδείας στην Κύπρο. 

Το Συμβούλιο του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής, αποφάσισε 
να θεσπίσει ετήσιο Βραβείο Αριστείας 
στη μνήμη του Καθηγητή Γεώργιου 
Νησιώτη, στους τομείς του ερευνητικού 
ενδιαφέροντός του, ως ελάχιστη 
απότιση φόρου τιμής για τα όσα ο ίδιος 
προσέφερε στο Τμήμα, για χρόνια.

Καθηγητής  
Ανδρέας Παπαπαύλου
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Ο Ανδρέας Παπαπαύλου γεννήθηκε στη 
Λάπηθο το 1948 και ήταν παντρεμένος 
με τη Λήδα-Μαρία Ζαμπράνα, με την 
οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τη Χριστίνα 
και τον Μιχάλη. Συμπλήρωσε τις βασικές 
του σπουδές στο Kean University of 
New Jersey στις ΗΠΑ (ΒΑ στην Αγγλική 
Φιλολογία και την Ψυχολογία, 1974) και 
πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του 
σπουδές στο University of Rochester 
 (MA στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 
και PhD στην Ψυχογλωσσολογία, 
1978). Έχοντας προηγουμένως 
διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια 
του εξωτερικού, το 1991 ήταν ένας 
από τους πρώτους καθηγητές που 
διορίστηκαν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Μέχρι την αφυπηρέτησή του το 2017, 
υπηρέτησε το Πανεπιστήμιο από 
διάφορες θέσεις, έχοντας διατελέσει 
Πρόεδρος του Τμήματος Αγγλικών 
Σπουδών, Κοσμήτορας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και μέλος 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. 
Ως καθηγητής Ψυχογλωσσολογίας, 
είχε σημαντική συνεισφορά στα 
ερευνητικά πεδία με τα οποία ασχολείτο, 
που περιλάμβαναν τις γλωσσικές 
στάσεις, τις κοινωνιογλωσσικές 
επιπτώσεις του λεξικού δανεισμού, 
τις ψυχογλωσσολογικές πτυχές της 
διγλωσσίας, το διδιαλεκτισμό, και τη 
δίγλωσση και διαπολιτισμική εκπαίδευση. 
Ιδιαίτερη μνεία αρμόζει στη συνεισφορά 
του στην κοινωνιογλωσσική μελέτη 
της κυπριακής διαλέκτου, στην οποία 
πρωτοστάτησε. 
Επίσης, ο εκλιπών Ανδρέας Παπαπαύλου 
ήταν ένας δοτικός ακαδημαϊκός δάσκαλος 
που, με τη χαρακτηριστική απλότητα και 
αμεσότητά του, προσέφερε απλόχερα και 
γενναιόδωρα τις γνώσεις και την εμπειρία 
του, στους πολλούς φοιτητές που δίδαξε 
και είχε υπό την καθοδήγησή του.  
Τα τελευταία χρόνια, αντιμετώπιζε με 
δύναμη και γενναιότητα τα προβλήματα 
υγείας που είχε, αποτελώντας παράδειγμα 
σθένους και αγωνιστικότητας για όλους 
όσους τον ήξεραν. 

Μεγάλη απώλεια για την Κύπρο, τον Πολιτισμό,  
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου ο θάνατος της αξιόλογης ποιήτριας, 
δημοσιογράφου και εκδότριας Ντίνας Παγιάση - Κατσούρη 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής 

και σύσσωμη η πανεπιστημιακή κοινότητα εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για την απώλεια 

της αξιόλογης και αγαπητής ποιήτριας, δημοσιογράφου και εκδότριας Ντίνας Παγιάση-Κατσούρη, 

συζύγου του εκλιπόντος, σπουδαίου συγγραφέα και μελετητή Γιάννη Κατσούρη, η οποία απεβίωσε 

στις 19 Μαΐου 2021, σε ηλικία 80 ετών. Η κηδεία της εκλιπούσας τελέστηκε την Παρασκευή, 21 

Μαΐου 2021 στον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στη Λευκωσία. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, στην κηδεία παρέστη η Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 

Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγήτρια Ελένη Φτιάκα, η οποία κατέθεσε στεφάνι. 

Ο θάνατος της εκλιπούσας αποτελεί μεγάλη απώλεια για την Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον 

Πολιτισμό, τα Γράμματα και την Κοινωνία. Η Ντίνα Παγιάση-Κατσούρη ήταν γνωστή για το ποιητικό 

και συγγραφικό της έργο. Από το 1964 είχε εκδώσει εννιά προσωπικές ποιητικές συλλογές και 

μια συλλογή διηγημάτων. Είχε λάβει το Κρατικό Βραβείο Ποίησης του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού για τις ποιητικές συλλογές της «Υπομνήματα», «Αντι-θέσεις» και «Της Αφροδίτης και 

του Άδωνη». Είχε μεταφράσει επίσης στην ελληνική γλώσσα δύο βιβλία σχετικά με την πεζογραφία. 

Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ρουμανικά, Σερβικά, Βουλγαρικά, 

Ρωσικά και Ολλανδικά. Από το 2001 μέχρι το θάνατό της ήταν Αρχισυντάκτρια του περιοδικού 

Λόγου, Τέχνης και Προβληματισμού «ΑΝΕΥ».

Η αναγνωρισμένη και πολυβραβευμένη Ντίνα Παγιάση – Κατσούρη είχε βραβευτεί από το 

Πανεπιστήμιο, με το «Βραβείο του Πανεπιστημίου Κύπρου για την προσφορά στην Κοινωνία και τον 

Πολιτισμό», που απονέμεται σε άτομα, φορείς ή ιδρύματα, τα οποία έχουν διακριθεί για τη μεγάλη 

τους προσφορά στην κοινωνία και τον πολιτισμό της Κύπρου. Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε 

την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013, στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου. 

Όπως είχα καταγραφεί χαρακτηριστικά τότε, στο ψήφισμα της βράβευσής της, η Ντίνα Κατσούρη 

«επιτελεί έργο πρωτότυπο και πρωτοποριακό στο χώρο της Παιδείας, του Πνεύματος και 

του Πολιτισμού ευρύτερα, αναπτύσσει δραστηριότητες στον Κυπριακό και Διεθνή χώρο που 

προβάλλουν την Κυπριακή λογοτεχνία και ποίηση. Εξέδωσε ποιητικές συλλογές, μεταφράσεις και 

διηγήματα, αποσπώντας τρία Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας. Εργάστηκε επί σειρά ετών στο ΡΙΚ 

ως δημοσιογράφος και παραγωγός εκπομπών με κοινωνικό περιεχόμενο. Από το 2001 εκδίδει 

το Περιοδικό Λόγου, Τέχνης και Προβληματισμού «ΑΝΕΥ», προσφέροντας σε νέους ποιητές και 

λογοτέχνες ένα βήμα επικοινωνίας και διαλόγου. Δίνει με την παρουσία της το καλύτερο παράδειγμα 

αγώνα για τη ζωή και την τέχνη, προσφέροντας ζωντανές ελπίδες σε νέους, με και χωρίς 

αναπηρίες. Τα ποιήματά της συναντώνται σε νεανικές ιστοσελίδες 

και αναγιγνώσκονται σε αντικατοχικές διαδηλώσεις και 

συλλαλητήρια. Είναι εν τέλει, μια γνήσια, λυρική, κυπριακή 

φωνή πνευματικής γυναίκας-αγωνίστριας σε 

λογοτεχνικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες.».

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα την θυμάται πάντα με 

σεβασμό και αγάπη.

Ντίνα Παγιάση – Κατσούρη: 

https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/

digital-archive/17-gr-articles/top-menu/

digital-portfolios/129-dina-katsouri 

 




