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ΣΤΟ ΤΕΎΧΟΣ ΑΎΤΟ.. . ΜΉΝΎΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎ ΚΎΠΡΟΎ

Ε νας εξωστρεφής οργανισμός επικοινωνεί συνεχώς με την κοινότητά του και με τους πολίτες του κόσμου. 

Άλλωστε η νέα γενιά, οι υποψήφιες/οι φοιτήτριες/τες και ερευνητές/τριες δεν φιλοδοξούν μόνο να 

αποκτήσουν ένα πτυχίο και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι νέες/οι αναζητούν επίσης να μετέχουν σε 

μία κοινότητα που εμπνέει, που καθοδηγεί και που θα τους παρέχει εκείνες τις δεξιότητες που θα τους 

προσφέρουν διαρκή δύναμη για να διαπρέπουν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Η ελκυστικότητα ενός πανεπιστημίου καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αφοσίωσή του στη 

συνεχή αναζήτηση λύσεων και απαντήσεων στις κοινωνικές προκλήσεις. Τα πανεπιστήμια ανέκαθεν 

καλούνταν να προσφέρουν πολλά στην κοινωνία. Η εποχή της εξειδίκευσης απαιτεί συνάμα ανθρώπινη 

προσέγγιση, διεπιστημονικότητα και μία ολιστική θέαση του κόσμου μας. Πώς λοιπόν ένα πανεπιστήμιο 

γίνεται βασικός συντελεστής στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου και με ποια εφόδια «οπλίζουμε» τους 

απόφοιτούς μας; Η αποκωδικοποίηση των μελλοντικών αναγκών, κρίσεων και ευκαιριών, η παίδευση στην 

προσαρμοστικότητα και στην επιτυχή ανταπόκριση στις μεταβάσεις και υπερβάσεις, η αξιοποίηση της εγγύτητας 

που προκύπτει από την παγκοσμιοποίηση για να δημιουργήσουμε ένα κοινό θετικό μέλλον και η δημιουργία 

νοοτροπίας συνεργασίας, συμπερίληψης, αποδοχής της διαφορετικότητας και καλλιέργειας του αισθήματος 

του ανήκειν, αποτελούν σημαντικές δεξιότητες που μπορούν να μάθουν και να αναπτύξουν οι φοιτητές και 

φοιτήτριες.

Η διεθνοποίηση και η συνεργασία είναι λέξεις–κλειδιά στο εγχείρημα ενός πανεπιστημίου να πετύχει τα πιο 

πάνω αλλά και τους πολλαπλούς σκοπούς του. Η διαχείριση της νόσου COVID-19 και των πολλών συνεπειών 

της επιβάλλει στα πανεπιστήμια να είναι παρόντα και επικεντρωμένα σε δράσεις που θα συνδράμουν στην 

κοινωνική ανάπτυξη. Οι προκλήσεις είναι πολλές και μεγάλες και δεν αφορούν – ποτέ δεν αφορούσαν – μόνο 

την ασθένεια. Η υιοθέτηση μια ολιστικής υπεύθυνης προσέγγισης για τη θετική αλλαγή συνδεδεμένης με τους 

στόχους βιώσιμης ανάπτυξης είναι εξαιρετικής σημασίας για τα πανεπιστήμια και τις κοινωνίες. 

Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αξία της παιδείας έγκειται στην προσφορά στον άνθρωπο και την 

κοινωνία. Ως εκ τούτου, τα πανεπιστήμια έχουν ευθύνη να προτείνουν δρόμους στις νέες γενιές, να τις 

βοηθήσουν να κατανοήσουν τη σημασία της συμμετοχής, της ευαισθησίας και ενσυναίσθησης, καθώς οι αρετές 

αυτές θα νοηματοδοτήσουν τη ζωή και την καριέρα τους. 

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δεδομένη είναι η συνεχής αναζήτηση συνεργειών με την κοινωνία και με 

πανεπιστήμια διεθνώς. Η επικοινωνία, η ανταλλαγή και η υλοποίηση ιδεών, η έρευνα και η εφαρμογή των 

αποτελεσμάτων της συμβάλλουν στην καλυτέρευση του κόσμου. Η κλιματική κρίση, οι κοινωνικές και 

φυλετικές ανισότητες και οι ανισότητες των φύλων δοκιμάζουν τις αντοχές και τις ανοχές των κοινωνιών μας. 

Ως προοδευτικοί και εξωστρεφείς οργανισμοί τα πανεπιστήμια οφείλουν να δράσουν, ως υπερασπιστές του 

περιβάλλοντος, της ισότητας, της δημοκρατίας και της ελευθερίας, ως εφευρέτες του μέλλοντος, ενισχύοντας 

κάθε μέλος της κοινότητας ώστε να γίνει η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. 

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πανεπιστήμια. Αυτή 

επικεντρώνεται συνοπτικά στην εμβάθυνση της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη λειτουργία των 

πανεπιστημίων ως φάρων του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, στην αναγνώριση του ρόλου τους για την επιτυχή 

μετάβαση και προσαρμογή στην πράσινη και ψηφιακή εποχή, και στην αξιοποίηση της πανεπιστημιακής 

διπλωματίας για τη διασύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον κόσμο. Το θετικό αφήγημα για τα πανεπιστήμια 

και την αξία της γνώσης, της έρευνας και της καινοτομίας δεν είναι άγνωστο. Όπως απέδειξαν και οι πρόσφατες 

παρεμβάσεις επιστημόνων για την πανδημία αλλά και η απήχησή τους στην κοινωνία, είναι αναγκαία η 

στρατηγική επικοινωνίας του ρόλου και του έργου που επιτελείται στα πανεπιστήμια. Σε αυτή την προσπάθεια οι 

καλύτεροι πρεσβευτές του οργανισμού ως βασικού συντελεστή της θετικής κοινωνικής παρέμβασης είναι τα ίδια 

τα μέλη της κοινότητας. Την ευθύνη βεβαίως για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής φέρουν -εκτός από 

τα πανεπιστήμια- και τα κράτη–μέλη. Η στήριξη πρέπει να είναι ουσιαστική, τολμηρή και αληθινή. 

Μαρίνα Φραγκεσκίδου, 

Λειτουργός στο Γραφείο του Πρύτανη

Τα πανεπιστήμια ως επιταχυντές της θετικής αλλαγής

Τα πανεπιστήμια 

είναι καταλύτες 

της αλλαγής και 

δημιουργοί νέων 

κουλτουρών. 

Καλούνται 

ως θεσμοί να 

προτείνουν 

νέες καλύτερες 

συνθήκες για 

τη λειτουργία 

της κοινωνίας. 

Αναγνωρίζοντας 

τον πιο πάνω ρόλο 

των πανεπιστημίων 

-που επιτυγχάνεται 

μέσα από τη 

διδασκαλία-  

την έρευνα και 

τη διασύνδεση 

με την κοινωνία, 

το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου καλείται 

να επικεντρωθεί 

σε πράξεις θετικής 

παρέμβασης. 

΄
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ΝΕΑ ΤΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎΝΕΑ ΤΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎ

Το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου ανάμεσα 
στα κορυφαία 
πανεπιστήμια 
παγκοσμίως 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

συγκαταλέγεται φέτος, για 

έβδομη συνεχόμενη χρονιά στα 

κορυφαία 100 νέα πανεπιστήμια 

διεθνώς, καταλαμβάνοντας αυτή 

τη φορά την 99η θέση, παρά 

τα μόλις 30 σχεδόν χρόνια, 

από την εισδοχή των πρώτων 

φοιτητριών/των του. 

Τα αποτελέσματα της 

κατάταξης με τα καλύτερα 

«νέα» πανεπιστήμια στον 

κόσμο, δηλαδή πανεπιστήμια 

που λειτουργούν για λιγότερο 

από 50 χρόνια (The 2022 

Times Higher Education 

Young University Rankings), 

δημοσιοποίησαν σήμερα Τρίτη, 

15 Φεβρουαρίου 2022, οι 

Times Higher Education. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

βρίσκεται στην 99η θέση, 

ανάμεσα στα «πιο φιλόδοξα 

νέα Πανεπιστήμια», τα οποία 

ανταγωνίζονται πλέον δυναμικά 

τα κυρίαρχα παραδοσιακά 

πανεπιστήμια. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

χρόνων, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου έχει επιτύχει να 

κατατάσσεται στα κορυφαία 

πανεπιστήμια και στις τρεις 

πλέον αναγνωρισμένες λίστες 

κατάταξης· Λίστα Σανγκάης 

(Academic Ranking of World 

Universities), Times Higher 

Education World University 

Rankings και QS World 

University Rankings.

Πιο συγκεκριμένα, το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια, 

κατατάσσεται στις θέσεις 601-

700 στην πλέον απαιτητική 

λίστα κατάταξης, τη Λίστα 

Σανγκάης. Επιπρόσθετα, έξι 

Τμήματα του Πανεπιστημίου 

Κύπρου (Electrical and 

Electronic Engineering, Physics, 

Education, Political Sciences, 

Management, Human Biological 

Sciences) κατατάσσονται 

ανάμεσα στα κορυφαία 

παγκοσμίως. 

Στην κατάταξη Times Higher 

Education World University 

Rankings, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου κατατάσσεται 

ανελλιπώς στο κορυφαία 

πανεπιστήμια παγκοσμίως 

από το έτος 2015, ενώ στην 

τελευταία έκδοση κατατάσσεται 

ανάμεσα στις θέσεις 401-500. 

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου κατατάσσεται σε οκτώ 

θεματικές κατηγορίες (Arts 

& Humanities, Engineering 

& Technologies, Physical 

  Θέση στην πιο πρόσφατη 
 ανακοίνωση αποτελεσμάτων

ARWU (Shanghai List) 601-700

Times World University Rankings 401-500

QS World University Ranking =440

Shanghai List Rankings by subject

Electrical and Electronic Engineering 201-300

Physics 301-401

Education 201-300

Political Sciences 201-300

Management 401-500

Human Biological Sciences  201-300

Times World University Rankings by Subject 

Arts & Humanities 251-300

Engineering & Technologies 401-500

Physical Sciences 501-600

Social Sciences 301-400

Business & Economics 501-600

Computer Science 501-600

Education  126-150

Psychology 201-250

QS WUR by Subject Rankings

Archeology 151-200

Education and Training 251-300

Economics and Econometrics 451-500

Petroleum Engineering 101-150

Sciences, Social Sciences, 

Business & Economics, 

Computer Science, Education, 

Psychology) στην κατάταξη 

Times World University 

Rankings by Subject.

Τέλος, στην κατάταξη QS 

World University Rankings, 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

κατατάσσεται στην 440η 

θέση, ενώ κατατάσσεται σε 

τέσσερις θεματικές κατηγορίες 

(Archaeology, Education 

and Training, Economics and 

Econometrics, Petroleum and 

Engineering) στην πιο πρόσφατη 

έκδοση της κατάταξης QS World 

University Rankings by Subject. 

53η θέση  
στα QS Regional 
Rankings EECA 
2022

Ο παγκόσμιος οργανισμός 

QS World University Rankings 

κατέταξε τα τελευταία δύο 

χρόνια το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

στις θέσεις 55 και 53, στην 

Περιφέρεια Αναδυόμενης 

Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας 

(EECA Region).

Τα αποτελέσματα του “QS 

World University Rankings: 

EECA” για το 2022 -τα 

οποία δημοσιοποιήθηκαν 

στις 15 Δεκεμβρίου 2021- 

κατατάσσουν και πάλι το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα 

στα κορυφαία πανεπιστήμια της 

κατηγορίας και πιο συγκεκριμένα 

στην 53η θέση. Στην κατηγορία 

EECA περιλαμβάνονται 

κορυφαία πανεπιστήμια από 

είκοσι τέσσερις χώρες, μεταξύ 

των οποίων η Ρωσία, η Τσεχία, 

η Ουγγαρία, η Πολωνία, η 

Κροατία, και η Τουρκία. 

Η κατάταξη EECA δημοσιεύεται 

από την QS από το 2014. Στη 

μεθοδολογία που ακολουθείται, 

αξιολογούνται οι βασικοί δείκτες 

που τηρούνται και στην κατάταξη 

QS World University Rankings, 

όπως, ακαδημαϊκή φήμη 

(Academic Reputation), φήμη 

εργοδότη (Employer Reputation) 

και αναλογία διδακτικού 

προσωπικού-φοιτητών 

(Faculty to Student Ratio), ενώ 

αξιολογούνται και επιπρόσθετοι 

δείκτες, προσαρμοσμένοι 

στις ιδιαιτερότητες της 

συγκεκριμένης κατηγορίας. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

κατατάσσεται για τρίτη 

συνεχή χρονιά στα κορυφαία 

πανεπιστήμια στην περιφέρεια 

Αναδυόμενης Ευρώπης και 

Κεντρικής Ασίας (Emerging 

Europe and Central Asia – 

EECA). Η εν λόγω κατάταξη 

φέτος αξιολογεί τα 450 

καλύτερα Πανεπιστήμια 

και η 53η θέση τοποθετεί 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

στα κορυφαία 12%, ενώ 

κατατάσσεται ως το κορυφαίο 

πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα 

τιμητικό αποτέλεσμα, που 

φανερώνει την προσήλωση 

του Πανεπιστημίου Κύπρου 

στην αριστεία, αλλά και την 

ανταγωνιστικότητά του σε 

διεθνές επίπεδο. Οι κατατάξεις 

αποτελούν πλοηγό επιλογής 

πανεπιστημίων για πολλές 

υποψήφιες/ους φοιτήτριες/

ες και αναμφισβήτητα, η 

συμπερίληψη του Ανώτατου 

Ακαδημαϊκού Ιδρύματος στην 

κατάταξη κύρους QS ενισχύει 

τον εθνικό στόχο αλλά και τον 

στόχο του πρώτου δημόσιου 

πανεπιστημίου της Κύπρου, να 

καταστεί η χώρα διεθνές κέντρο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Πηγή:  

https://www.topuniversities.

com/university-rankings/eeca-

rankings/2022

Κέντρο Πληροφόρησης -  
Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»

ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΥΛΛΟΓΉ  
ΤΟΥ ΕΛΛΉΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου (Ε.Π.Ο.Κ.), με κύριο 

άξονα την προσφορά του προς την παιδεία, δώρισε τις ιστορικές 

του εκδόσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Τάσος Χριστοφίδης -εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου- και η 

Πρόεδρος, κ. Χρυσόθεμις Χατζηπαναγή -εκ μέρους του Ελληνικού 

Πνευματικού Ομίλου Κύπρου-, παρουσία εκπροσώπων του Ομίλου 

και του Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του 

Πανεπιστημίου, υπέγραψαν στις 29 Οκτωβρίου 2021, τη Συμφωνία 

Δωρεάς σε ειδική τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. Αντικείμενο της Συμφωνίας είναι 

η συνεργασία των δύο μερών για την υλοποίηση του έργου, με θέμα 

«Ψηφιοποίηση, χρήση και αξιοποίηση της συλλογής του Ε.Π.Ο.Κ. από 

την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου». Στην εν λόγω συλλογή, 

η οποία συνιστά σημαντικό υλικό για την ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Κύπρου, περιλαμβάνονται ιστορικά και λογοτεχνικά 

τεκμήρια που χρονολογούνται από το 1960 έως σήμερα. Μεταξύ αυτών 

συγκαταλέγονται και οι τόμοι του περιοδικού «Φιλολογική Κύπρος» 

όπως αντίτυπα βιβλίων και εκδόσεων του Ομίλου.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου ψηφιοποίησης, φυσικό και 

ψηφιακό αρχείο θα περιέλθουν στην κυριότητα της Βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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ΣΤΟΧΟΙ

Οι βασικοί στόχοι της Πολιτικής είναι: 

1.  Ή βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. 

2.  Ή ανάπτυξη κουλτούρας ποιοτικής διδασκαλίας στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

3.  Ή παρακολούθηση και διασφάλιση ποιοτικής διδασκαλίας για 

αυτοαξιολόγηση και αυτοβελτίωση. 

4.  Ή εναρμόνιση του Πανεπιστημίου Κύπρου με τα ευρωπαϊκά 

και διεθνή πρότυπα και οδηγίες για θέματα ποιοτικής 

διδασκαλίας.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι προτεινόμενες δράσεις βασίζονται σε τρεις άξονες: 

1.   Αναγνώριση και διάχυση καλών πρακτικών και 

αυτοαξιολόγηση διδασκαλίας  

-  Μέθοδοι αναγνώρισης, τεκμηρίωσης και διάχυσης καλών 

διδακτικών πρακτικών που εφαρμόζονται στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. 

-  Εργαλεία αυτοαξιολόγησης διδασκαλίας και η χρήση τους,  

για βελτίωση της διδασκαλίας. 

- Θέσπιση του «Βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας». 

2.  Αρχική εκπαίδευση, επαγγελματική ανάπτυξη διδακτικού 

προσωπικού και δικτύωση 

-  Πρόγραμμα εκπαίδευσης για το νεοεισερχόμενο διδακτικό 

προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την εποπτεία και 

συντονισμό του ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. 

- Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη διδακτικού προσωπικού.  

- Δικτύωση με άλλα κέντρα διδασκαλίας και μάθησης.

3.  Μηχανισμοί στήριξης και συνεχούς βελτίωσης  

-  Στήριξη του διδακτικού προσωπικού σε θέματα οργάνωσης, 

σχεδιασμού και συνεχούς βελτίωσης του περιεχομένου των 

μαθημάτων. 

-  Στήριξη της βελτίωσης της ποιότητας μάθησης των φοιτητών. 

- Συνεχής στήριξη των Τμημάτων στο έργο τους.

ΝΕΑ ΤΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎΝΕΑ ΤΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎ

Υπεγράφη στις 10 Νοεμβρίου 

2021, σε μια σεμνή τελετή 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

παρουσία της Αντιπρυτάνεως 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 

Καθηγήτριας Ειρήνης-Άννας 

Διακίδου, του Αντιπρύτανη 

Διεθνών Σχέσεων, 

Οικονομικών και Διοίκησης 

και Προσωρινού Κοσμήτορα 

της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητή 

Ιωάννη Γιαπιντζάκη και των 

Προέδρων των Τμημάτων του 

Ιδρύματος, η αναθεωρημένη 

Χάρτα Διδασκαλίας 2020-

2023 - Πλαίσιο Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για 

Διασφάλιση της Ποιότητας 

της Διδασκαλίας. Το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο 

πλαίσιο αναβάθμισης της 

ποιοτικής διδασκαλίας και της 

αναγνώρισης της διδακτικής 

αριστείας, έχει αποφασίσει 

τη συνεχή αναθεώρηση της 

εν λόγω πολιτικής, η οποία 

αποσκοπεί στη διασφάλιση 

της ποιότητας της διδασκαλίας 

του Πανεπιστημίου. Η Χάρτα 

Διδασκαλίας για το 2020-2023 

εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο σε 

συνεδρίασή της, ημερομηνίας 5 

Φεβρουαρίου 2020 - 4/2020. 

Για την υλοποίηση των στόχων 

της Χάρτας, καθοριστικός 

είναι ο ρόλος του Κέντρου 

Διδασκαλίας και Μάθησης, το 

οποίο συμβάλλει με τις εργασίες 

και την ανατροφοδότησή του, 

στην επίτευξη των στόχων της 

πολιτικής. 

Η πρώτη Χάρτα Διδασκαλίας 

2017- 2020 υπογράφτηκε 

στις 30 Ιανουαρίου 2017. Η 

Σύγκλητος του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, αναγνωρίζοντας τότε 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να εμπλουτίζει τη Συλλογή του 

Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», στην 

οποία περιλαμβάνονται και αρχεία συλλόγων, φορέων, οργανισμών 

και φυσικών προσώπων, που άσκησαν ανώτατα λειτουργήματα 

της πολιτείας και της κοινωνίας ή διακρίθηκαν στις επιστήμες, 

τα γράμματα και τις τέχνες. Νέα σημαντική ένταξη στην εν λόγω 

συλλογή αποτελούν τα ιστορικά αρχεία Αμμοχώστου, τα οποία ο 

Σύλλογος Αποφοίτων και Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων Αμμοχώστου 

(Σ.Α.Φ.Ε.Γ.Α.) επιθυμεί να διασώσει και να διαθέσει προς το κοινό, 

στο πλαίσιο συμφωνίας που υπέγραψε πρόσφατα με το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου. Ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης -εκ μέρους του 

Πανεπιστημίου Κύπρου- και ο Πρόεδρος κύριος Ανδρέας Μάτσης -εκ 

μέρους του Συλλόγου Αποφοίτων και Φίλων Ελληνικών Γυμνασίων 

Αμμοχώστου-, παρουσία εκπροσώπων του Συλλόγου και του 

Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος » του Πανεπιστημίου, 

υπέγραψαν την 1η Νοεμβρίου 2021 Συμφωνία Συνεργασίας σε ειδική 

τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Αντικείμενο της Συμφωνίας είναι η συνεργασία των δύο μερών, για την 

υλοποίηση του έργου με θέμα «Ψηφιοποίηση, χρήση και αξιοποίηση 

των ιστορικών αρχείων Αμμοχώστου μέσω του Σ.Α.Φ.Ε.Γ.Α. από τη 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου». Το υλικό θα περιλαμβάνει 

φωτογραφίες, έγγραφα και άλλης μορφής τεκμήρια, τα οποία έχουν 

διασωθεί και σχετίζονται με την πόλη της Αμμοχώστου και, φυσικά, 

των Ελληνικών Γυμνασίων της Αμμοχώστου. Τα ιστορικά τεκμήρια 

του αρχειακού υλικού, με την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησής τους, 

θα διατίθενται πλέον διαδικτυακά στο ευρύ κοινό που θα επισκέπτεται 

το Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», για 

εκπαιδευτικούς, διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

την αναγκαιότητα για διασφάλιση 

της ποιότητας της διδασκαλίας, 

είχε αποφασίσει όπως το έτος 

2017 ανακηρυχθεί ως «Έτος 

Ποιοτικής Διδασκαλίας στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου».

Όπως αναφέρεται στην 

αναθεωρημένη Χάρτα 

Διδασκαλίας 2020-2023/ 

Πλαίσιο Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για 

Διασφάλιση της Ποιότητας της 

Διδασκαλίας: 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

στο πλαίσιο αναβάθμισης της 

ποιοτικής διδασκαλίας και της 

αναγνώρισης της διδακτικής 

αριστείας, έχει αποφασίσει 

τη δημιουργία και τη συνεχή 

αναθεώρηση πολιτικής, η οποία 

αποσκοπεί στη διασφάλιση της 

ποιότητας της διδασκαλίας στο 

Πανεπιστήμιο.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

καλείται να ενισχύσει, να 

αναβαθμίσει και να διασφαλίσει 

την ποιότητα της διδασκαλίας που 

προσφέρει. Η διασφάλιση της 

ποιότητας της διδασκαλίας:

1. Θα συμβάλει στο όραμα 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

το οποίο είναι να εδραιωθεί 

ως ένας πρωτοπόρος θεσμός 

πολιτισμικής δημιουργίας, 

εξέχουσας κοινωνικής 

προσφοράς και ως σημείο 

αναφοράς στην παγκόσμια 

επιστημονική κοινότητα. 

2. Θα γίνει σε συνάρτηση με 

την αναβάθμιση της έρευνας, 

τη διεθνοποίηση, τη μάθηση, 

την επιχειρηματικότητα και τις 

σχέσεις του Πανεπιστημίου με 

τους αποφοίτους.

Αναθεώρηση της Χάρτας Διδασκαλίας  
για τα έτη 2020-2023

Βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου 

2016-2025 του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, η αριστεία στη μάθηση 

και τη διδασκαλία αποτελεί 

στρατηγική επιδίωξη, η οποία θα 

έχει ως απότοκο την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας και της 

διεθνούς αναγνώρισης του 

Πανεπιστημίου, ανάμεσα στα 

κορυφαία πανεπιστήμια του 

κόσμου.

Αναλυτικότερα, η αριστεία 

στη μάθηση και τη διδασκαλία 

περιλαμβάνει: 

1. Ενίσχυση των μηχανισμών 

συνεχούς εσωτερικής 

αξιολόγησης και βελτίωσης της 

ποιότητας της διδασκαλίας.

2. Βελτίωση της αναλογίας 

ακαδημαϊκού προσωπικού-

φοιτητών. 

3. Δημιουργία μηχανισμών 

εργασιακής εμπειρίας και 

οργανικής διασύνδεσής της με 

τα προγράμματα σπουδών. 

4. Ανάπτυξη υποδομής, 

μηχανισμών και προγραμμάτων 

για ανοικτή και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση.

5. Καλλιέργεια κριτικής 

σκέψης και ενίσχυση της 

συμμετοχής των φοιτητών στην 

πανεπιστημιακή ζωή.

Η αναθεωρημένη Χάρτα 

Διδασκαλίας 2020-2023 

επικυρώθηκε με τη σφραγίδα 

του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

προσυπογράφτηκε από τους 

Προέδρους των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου, τον Καθηγητή 

Ιωάννη Γιαπιντζάκη, προσωρινό 

Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής 

και τον Πρύτανη, Καθηγητή Tάσο 

Χριστοφίδη.

Μετά την υπογραφή της 

αναθεωρημένης χάρτας, 

ακολούθησε ανοικτή 

συζήτηση, εποικοδομητικός 

και γόνιμος διάλογος για 

θέματα διδασκαλίας, εν καιρώ 

πανδημίας. Τη συζήτηση 

συντόνισε η Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα 

Διακίδου.
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ΝΕΑ ΤΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎΝΕΑ ΤΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎ

Επίτιμη Διδάκτορας 
αναγορεύτηκε  
η Καθηγήτρια  
Jaklin Kornfilt

Σε Επίτιμη Διδάκτορα της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Κύπρου 

αναγορεύθηκε στις 4 Νοεμβρίου 

2021 η Καθηγήτρια Jaklin 

Kornfilt.

Ο Καθηγητής Γλωσσολογίας του 

Τμήματος Αγγλικών Σπουδών, 

Φοίβος Παναγιωτίδης εξήρε 

το έργο και την προσφορά της 

τιμώμενης. Αξιοσημείωτο, 

ανέφερε κατά την ομιλία του, 

είναι το γεγονός ότι υπάρχουν 

εκατοντάδες εργασίες της 

Καθηγήτριας Kornfilt για τη 

γλώσσα, που περιλαμβάνουν 

θεωρητικά και περιγραφικά 

θέματα, καθώς επίσης το 

κλασικό τουρκικό βιβλίο με τίτλο 

“Turkish” του 1997 αλλά και το 

βιβλίο Τουρκικής Σύνταξης, που 

αναμένεται να κυκλοφορήσει. 

Το έργο της Καθηγήτριας 

Kornfilt -πρόσθεσε ο Καθηγητής 

Παναγιωτίδης- επικεντρώνεται 

στην επιφανειακή ποικιλομορφία 

των γλωσσών, με έμφαση 

στα Tουρκικά, προκειμένου 

να διερευνήσει τη βαθύτερη 

ενότητα που αναγνωρίζει η 

ανθρώπινη Γλωσσική Σχολή, η 

οποία αποτελεί μέρος της κοινής 

μας προικοδότησης ως είδος. 

Εξέτασε επίσης, όπως επισήμανε 

ο Καθηγητής Παναγιωτίδης, 

τις ονομασίες, τις φράσεις, τις 

σχετικές ρήτρες, τη φύση των 

κατηγοριών, την περίπτωση και 

τη συμφωνία και την εσωτερική 

δομή της ονομαστικής φράσης. 

Ο κ. Παναγιωτίδης ανέφερε 

ότι η τιμώμενη έχει συμβάλει 

περισσότερο από άλλους 

ερευνητές, στην κατανόηση 

της τουρκικής γλώσσας, η 

οποία και αποτελεί τη μια από 

τις δύο επίσημες γλώσσες του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και 

της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την Τελετή Αναγόρευσης 

προσφώνησε ο Πρύτανης, 

Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, 

ενώ ο Κοσμήτορας της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών, 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Αντώνης Μπαλασόπουλος 

ανέγνωσε το σχετικό ψήφισμα, 

το οποίο παραδόθηκε επίσημα σε 

περγαμηνή, στο νέο επίτιμο μέλος 

του Ανώτατου Ακαδημαϊκού 

Ιδρύματος. Μεταξύ άλλων, 

το ψήφισμα αναφέρει ότι η κ. 

Kornfilt ανέδειξε τη μελέτη της 

Τουρκικής και άλλων γλωσσών, 

στο πλαίσιο της θεωρητικής 

γλωσσολογίας. Έχει επίσης 

συμβάλει καθοριστικά στην 

κατανόηση της σύνταξης, 

μορφολογίας και τυπολογίας 

των τουρκικών γλωσσών, 

καθώς με την έρευνά της έχει 

φωτίσει σημαντικές πτυχές της 

τουρκικής γλώσσας και εν γένει 

του γλωσσικού φαινομένου. 

Κατά την αντιφώνησή της, η 

κ Kornfilt επικεντρώθηκε σε 

ορισμένες ενδιαφέρουσες 

ιδιότητες της Τουρκικής 

γλώσσας, εξετάζοντας επίσης 

ορισμένες λανθασμένες 

αντιλήψεις που ακούγονται 

συχνά για την Τουρκική και 

ορισμένες άλλες γλώσσες, 

με παρόμοιες συντακτικές 

ιδιότητες. Καταδεικνύεται, 

όπως είπε, ότι ενώ στις 

γνωστές ινδοευρωπαϊκές 

γλώσσες, όπως η Αγγλική 

και η Γερμανική, τέτοιες 

προτάσεις είναι μειωμένες 

με διάφορους τρόπους, στην 

Τουρκική είναι μειωμένες σε 

πολύ μικρό βαθμό και όντως 

παρουσιάζουν ιδιότητες που 

είναι χαρακτηριστικές των 

προτάσεων με πλήρη κλίση στις 

ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Η 

τουρκική γλώσσα, ανέφερε η 

Επίτιμη Διδάκτορας της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών, 

μας δείχνει ότι παρά τις 

επιφανειακές διαφορές μεταξύ 

των γλωσσών, η καθολική 

ανθρώπινη γλωσσική ικανότητα 

είναι πραγματική και μπορεί 

να χρησιμοποιήσει τέτοιες 

επιφανειακές διαφορές για να 

εκδηλωθεί.

Αναγνώριση 
προγραμμάτων 
σπουδών από 
τη Σαουδική Αραβία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

γίνεται το πρώτο και μοναδικό 

πανεπιστήμιο της Κύπρου, 

του οποίου τα προγραμμάτων 

σπουδών –προπτυχιακού και 

μεταπτυχιακού επιπέδου– έτυχαν 

αναγνώρισης από την αρμόδια 

Αρχή της Σαουδικής Αραβίας. 

Η σημαντική αυτή επιτυχία είναι 

αποτέλεσμα των εντατικών 

προσπαθειών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, σε συνεργασία με 

την Πρεσβεία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στη Σαουδική 

Αραβία, καθώς και με την 

Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας 

στην Κύπρο. 

Η εξέλιξη αυτή είναι υψίστης 

σημασίας για το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και την Κύπρο 

γενικότερα, καθώς ανοίγει 

τον δρόμο για προσέλκυση 

φοιτητριών/των από τη Σαουδική 

Αραβία στα προγράμματα 

σπουδών του, ιδιαίτερα των 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

που διδάσκονται στην αγγλική 

γλώσσα, γεγονός που συνάδει 

με τον στρατηγικό του στόχο 

για διεθνοποίηση. Παράλληλα, 

αποτελεί επιστέγασμα της 

εντατικής προσπάθειας 

που καταβάλλεται από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου για 

άνοιγμα προς τη Μέση Ανατολή, 

όχι μόνο για την προσέλκυση 

φοιτητριών/των αλλά και την 

ανάπτυξη εκπαιδευτικής και 

ερευνητικής συνεργασίας 

με ακαδημαϊκά ιδρύματα της 

περιοχής. Ήδη, το Πανεπιστήμιο 

συνεργάζεται με πανεπιστήμια 

της Σαουδικής Αραβίας, όπως 

για παράδειγμα το King Abdullah 

Ευρωπαϊκή  
στρατηγική για 
πιθανές πανδημίες

Η Ευρωπαία Επίτροπος, αρμόδια

για θέματα Υγείας και Ασφάλειας

Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου,

συμμετείχε στις 26 Νοεμβρίου 2021

σε ανοικτό διάλογο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Δόθηκε η ευκαιρία σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και φοιτητικό 

ακροατήριο, να προβεί σε ερωτήματα και σχόλια, ως προς την 

ευρωπαϊκή αποκρισιμότητα, σε σχέση με την αντιμετώπιση της 

πανδημίας Covid-19, την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα εμβόλια, 

αλλά και την καλύτερη προετοιμασία και ετοιμότητα, για τη διαχείριση 

μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων. Επίσης έγινε αποτίμηση των 

κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων και 

των επιπτώσεων στην ψυχική υγεία των νέων.

Στην εισαγωγή της η κ. Κυριακίδου υπογράμμισε το τεράστιο πρόβλημα 

της παραπληροφόρησης. Πρέπει να κινούμαστε, όπως ανέφερε, 

προσεκτικά, συνειδητά με οδηγό τη σωστή πληροφόρηση και την 

επιστημονική γνώση χωρίς να επηρεαζόμαστε από τις ψευδείς ειδήσεις 

που κατακλύζουν τις σελίδες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Εξαιρετικής σημασίας, πρόσθεσε, είναι και η δημιουργία της "HERA", 

της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης Υγείας. 

Ταυτόχρονα, είπε ότι θα παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο του 2022 η νέα 

φαρμακευτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο νομοθετικό 

πλαίσιο που απασχολεί κυρίως τα μικρότερα κράτη-μέλη και αφορά την 

πρόσβαση όλων των πολιτών, σε καινοτόμα φάρμακα στις ίδιες τιμές. 

Αυτή την περίοδο, τόνισε η κ. Κυριακίδου, υλοποιούνται οι δράσεις για 

την ευρωπαϊκή στρατηγική για τον καρκίνο. 

Την ίδια ώρα η Επίτροπος, δεν παρέλειψε να τονίσει και τον στόχο 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δεν είναι άλλος από το να στηρίξει 

και τις τρίτες χώρες με ένα δισεκατομμύριο δόσεις εμβολίων. Για 

University of Science and 

Technology (KAUST), και με την 

αναγνώριση των προγραμμάτων 

του αναμένεται η ενίσχυση 

της συνεργασίας και με άλλα 

πανεπιστήμια της χώρας, 

ιδιαίτερα σε θέματα έρευνας, 

κινητικότητας φοιτητριών/των, 

προσωπικού και προσφοράς 

διαπανεπιστημιακών 

προγραμμάτων σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες: 

Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων 

Πανεπιστημίου Κύπρου,  

τηλ. 22894299,  

ηλ. ταχ. stelmar@ucy.ac.cy 

Καταπολέμηση κατά 
της διαφθοράς από 
το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και  
το Cyprus Integrity 
Forum 

Με στόχο να συνεργαστούν 

στενά, για την προώθηση 

πρωτοβουλιών που 

υποστηρίζουν νομικές και 

ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις 

σε εθνικό επίπεδο, για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς 

και την αύξηση της διαφάνειας 

στην Κύπρο, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και το Cyprus Integrity 

Forum υπέγραψαν στις 15 

Δεκεμβρίου 2021, Μνημόνιο 

Συνεργασίας. Το Μνημόνιο 

Συνεργασίας υπέγραψαν εκ 

μέρους του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής 

Τάσος Χριστοφίδης και εκ 

μέρους του Κυπριακού Φόρουμ 

Ακεραιότητας -Cyprus Integrity 

Forum (CIF) ο Πρόεδρος του 

Δ.Σ., κ. Μάριος Σκανδάλης. 

Καλωσορίζοντας την 

αντιπροσωπεία από το Cyprus 

Integrity Forum, ο Πρύτανης, 

Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης 

εξέφρασε τη χαρά και την 

ικανοποίηση του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, για την υπογραφή 

του Μνημονίου Συνεργασίας. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά 

ο κ. Χριστοφίδης: «τα τριάντα 

και πλέον χρόνια ιστορίας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου 

μαρτυρούν ξεκάθαρα ότι 

αποτελεί οργανισμό-πρότυπο, 

σε θέματα διαφάνειας και 

αξιοκρατίας». Για τον λόγο αυτό, 

κατέληξε ο κ. Χριστοφίδης, 

το Πανεπιστήμιο θα εργαστεί 

στενά με το Cyprus Integrity 

Forum, σε ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων, με στόχο την 

αποκατάσταση της αξιοκρατίας 

στην κυπριακή κοινωνία, για το 

καλό των νέων γενεών.

Από την πλευρά του, ο 

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Cyprus 

Integrity Forum, κ. Μάριος 

Σκανδάλης ευχαρίστησε θερμά 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου για 

τη φιλοξενία, σημειώνοντας 

ότι αποτελεί τιμή για τον 

Οργανισμό του η συνεργασία 

με το κορυφαίο ακαδημαϊκό 

ίδρυμα της Κύπρου. Ο κ. 

Σκανδάλης έκανε αναφορά 

και σε πρόσφατη εκδήλωση, η 

οποία διοργανώθηκε από κοινού 

με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

το Cyprus Integrity Forum, κατά 

την οποία δόθηκε φωνή και βήμα 

στους νέους, να εκφράσουν 

τις απόψεις τους, σχετικά με 

τα θέματα της διαφθοράς στην 

κυπριακή κοινωνία. «Μερικές 

από τις τοποθετήσεις των 

νέων», τόνισε ο κ. Σκανδάλης, 

«ανέδειξαν τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν, ειδικά σε 

θέματα εργοδότησης τους, λόγω 

της έλλειψης αξιοκρατίας και 

διαφάνειας». 

Περισσότερες πληροφορίες: 

Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων 

Πανεπιστημίου Κύπρου,  

τηλ. 22894299,  

ηλ. ταχ. stelmar@ucy.ac.cy 
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ΝΕΑ ΤΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎΝΕΑ ΤΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎ

Συνεργασία με 
την Εθνική Αρχή 
Ηλεκτρονικής 
Υγείας

Με στόχο να συνεργαστούν 

στενά για τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας σε θέματα 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

υγείας μέσω δράσεων 

εφαρμοσμένης έρευνας, 

εκπαίδευσης, και καινοτομίας, 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής 

Υγείας υπέγραψαν στις 31 

Ιανουαρίου 2022, Μνημόνιο 

Συνεργασίας. Το Μνημόνιο 

Συνεργασίας υπέγραψαν εκ 

μέρους του Πανεπιστημίου 

Κύπρου ο Πρύτανης, 

Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης 

και εκ μέρους της Εθνικής 

Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας ο 

Πρόεδρος, Καθηγητής Χρίστος 

Ν. Σχίζας. 

Καλωσορίζοντας την 

αντιπροσωπεία, από την Εθνική 

Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας ο 

Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος 

Χριστοφίδης εξέφρασε τη 

χαρά και την ικανοποίηση του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για 

την υπογραφή του Μνημονίου 

Συνεργασίας, το οποίο όπως 

ανέφερε, αποτελεί τη βάση 

για συνεργασία της Εθνικής 

Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, 

με διάφορες οντότητες του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο κ. 

Χριστοφίδης έκανε ιδιαίτερη 

αναφορά στο Ερευνητικό 

Κέντρο Βιοϊατρικής Μηχανικής 

(ΕΚΒΜ) του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, το οποίο θα 

συνεργαστεί στενά με την 

Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής 

Υγείας, για την υλοποίηση των 

προνοιών του Μνημονίου. 

«Ως το πρώτο δημόσιο 

Πανεπιστήμιο της Κύπρου», 

κατέληξε ο κ. Χριστοφίδης, 

«το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

θεωρεί καθήκον του να 

συνεργάζεται με διάφορους 

φορείς, προσφέροντας την 

εμπειρογνωμοσύνη του».

Ο Πρόεδρος της Εθνικής 

Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, 

Καθηγητής Χρίστος Ν. Σχίζας, 

προέβη σε μια σύντομη ιστορική 

αναδρομή της ανάπτυξης της 

ιδέας της Ηλεκτρονικής Υγείας, 

μιας πρωτοποριακής ιδέας, η 

οποία αναπτύχθηκε συλλογικά 

από την Ε.Ε. Σκοπός της, όπως 

ανέφερε, είναι να καταστήσει 

ως σημείο αναφοράς για κάθε 

πάροχο υπηρεσιών υγείας, τον 

ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό 

φάκελο υγείας του κάθε πολίτη. 

Όπως σημείωσε ο κ. Σχίζας, 

στην Κύπρο έχει ψηφιστεί ο περί 

Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμος 

(2019), ο οποίος καθιερώνει 

και ρυθμίζει την Ηλεκτρονική 

Υγεία ως το ενδεικνυόμενο, 

σύγχρονο μέσο προσφοράς 

υπηρεσιών υγείας αλλά και 

ασφαλούς αποθήκευσης και 

διακίνησης, διαβαθμισμένης 

προσβασιμότητας και 

επεξεργασίας της πληροφορίας 

της Υγείας απ' όλους τους 

εμπλεκόμενους. Βασική 

αρχή είναι ότι ο πολίτης 

έχει την ιδιοκτησία και την 

κυριότητα των δεδομένων 

της υγείας του. Η Εθνική Αρχή 

Ηλεκτρονικής Υγείας αποτελεί 

το θεσμικό όργανο, το οποίο σε 

συνεργασία με το Υπουργείο 

Υγείας θα έχει ρυθμιστικό 

και εποπτικό ρόλο, για όλα τα 

θέματα ηλεκτρονικής υγείας 

σε εθνικό και διασυνοριακό 

επίπεδο. Ο κ. Σχίζας ανέφερε 

ότι έχουν προγραμματιστεί 

για να υπογραφούν Μνημόνια 

Συνεργασίας με τον 

Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, 

την Ομοσπονδία Συνδέσμων 

Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), 

το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και άλλα Πανεπιστήμια, 

Ερευνητικά Κέντρα, και Φορείς 

παροχής υπηρεσιών υγείας. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

είναι ο πρώτος φορέας με τον 

οποίο η Αρχή Ηλεκτρονικής 

Υγείας υπογράφει Μνημόνιο 

Συνεργασίας, υπογράμμισε ο κ. 

Σχίζας, εκφράζοντας παράλληλα 

τις θερμές του ευχαριστίες. 

Ο Διευθυντής του Ερευνητικού 

Κέντρου Βιοϊατρικής Μηχανικής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και Καθηγητής Πληροφορικής 

Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης, 

σημείωσε ότι το Κέντρο είναι 

το μοναδικό στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, που «αγκαλιάζει» τρεις 

Σχολές (Ιατρική Σχολή, Σχολή 

Θετικών και Εφαρμοσμένων 

Επιστημών, και Πολυτεχνική 

Σχολή), τονίζοντας παράλληλα 

τη σημασία της υπογραφής του 

Μνημονίου, για την ανάπτυξη 

της συνεργασίας με την Εθνική 

Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, σε 

θέματα εφαρμοσμένης έρευνας 

για την ανάπτυξη έξυπνων 

και διαλειτουργικών λύσεων, 

βασισμένων στον ηλεκτρονικό 

ιατρικό φάκελο, για την παροχή 

καλύτερης ιατρικής φροντίδας.

Περισσότερες πληροφορίες: 

Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων 

Πανεπιστημίου Κύπρου,  

τηλ. 22894299, 

ηλ. ταχ. stelmar@ucy.ac.cy

Πιο κοντά στον μεγάλο στόχο 

για καθολική εισαγωγή του 

μαθήματος Χρηματοοικονομικής 

Παιδείας στα σχολεία -ένα 

απαραίτητο εργαλείο για τις/

τους μαθήτριες/μαθητές- 

βρίσκεται το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και ο Σύνδεσμος 

Χρηματοοικονομικών Αναλυτών 

Κύπρου. 

Σε συνέχεια της εισαγωγής 

του υποχρεωτικού μαθήματος 

Χρηματοοικονομικής Παιδείας 

στο ιδιωτικό σχολείο The 

Junior & Senior School, κατά 

την περσινή σχολική χρονιά και 

μετά τη θετική ανατροφοδότηση 

για την αποτελεσματικότητα 

Χρηματοοικονομική εκπαίδευση  
στα σχολεία σε συνεργασία  
με τον Σύνδεσμο Χρηματοοικονομικών 
Αναλυτών Κύπρου

των μαθημάτων που έδωσαν 

διδάσκουσες/οντες και 

συμμετέχουσες/οντες, 

το Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου σε 

συνεργασία με τον Σύνδεσμο 

Χρηματοοικονομικών Αναλυτών 

Κύπρου (CFA Society Cyprus) 

εγκαινίασαν τον Οκτώβριο του 

2021 εκστρατεία ενημέρωσης 

των ιδιωτικών σχολείων της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

στην Κύπρο, για την εισαγωγή 

παρόμοιου μαθήματος στη 

διδακτέα ύλη τους. 

Μέχρι σήμερα, άλλα 

δεκατέσσερα ιδιωτικά σχολεία 

Το Huawei 
Roadshow 2021  
στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

έλαβε χώρα το “Huawei 

Roadshow 2021 – Lighting 

Up the Future”, μια ευρωπαϊκή 

εκδήλωση, στην οποία η Huawei 

Κύπρου παρουσίασε τις νέες 

τεχνολογικές καινοτομίες που 

προσφέρει, όπως το 5G, την 

τεχνητή νοημοσύνη και το Cloud 

Computing.

Το demo truck της Huawei, 

στο πλαίσιο της παρουσίας 

του στην Ευρώπη, έκανε 

για πρώτη φορά στάση 

στην Κύπρο. Τοποθετήθηκε 

στην πλατεία του Κέντρου 

Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

από τις 29 Νοεμβρίου μέχρι τις 

την αειφόρο ανάπτυξη τόσο 

της οικονομίας όσο και της 

κοινωνίας. Οι θεματικές για 

τις οποίες ενημερώθηκαν 

οι συμμετέχοντες ήταν: 

Gigabit Anywhere and Ultra-

Automatization, Intelligent 

Multi-Cloud Communication, 

Differentiated Experience 

και Environmental Harmony. 

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες 

είχαν την ευκαιρία, να 

δοκιμάσουν την πρακτική 

εφαρμογή των δυνατοτήτων 

που προσφέρονται, μέσω 

προσομοίωσης.

Ο Καθηγητής Πάνος 

Μαρκόπουλος, Διευθυντής του 

Κέντρου Επιχειρηματικότητας 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

τόνισε ότι: «Αποτελεί ιδιαίτερη 

τιμή το γεγονός ότι το Huawei 

Roadshow 2021 φιλοξενείται 

στο χώρο του Πανεπιστημίου, 

καθώς συνάδει με τους 

στόχους του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, που προάγουν την 

αριστεία στους τομείς της 

εκπαίδευσης, της έρευνας και 

της καινοτομίας». Παράλληλα, 

αναφέρθηκε στην πολύχρονη 

και στενή συνεργασία ανάμεσα 

στη Huawei Κύπρου και 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Συγκεκριμένα, τα δύο μέρη, 

έπειτα από πρωτοβουλία 

του Ινστιτούτου Κομφούκιος 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

υπέγραψαν το Μάιο του 2016 

Μνημόνιο Συνεργασίας, 

για θέματα εκπαίδευσης, 

τεχνολογίας και πληροφορικής.

τους long covid ασθενείς, η κ. Κυριακίδου είπε ότι το χαρτοφυλάκιό 

της στοχεύει και σε αυτή τη μερίδα των ασθενών, που νόσησαν και 

ακόμα ταλαιπωρούνται. «Ένας και μοναδικός μας στόχος», είπε, είναι 

να δώσουμε στον πολίτη αυτό που δικαιούται, δηλαδή, την ταχεία 

ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα υγείας, για πρόληψη 

και αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων, μέσα από το συντονισμό όλων 

των κρατών-μελών, ώστε να αισθάνεται ασφαλής». 

Στην εκδήλωση, χαιρετισμό απηύθυνε και η Επικεφαλής της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κ. Μυρτώ Ζαμπάρτα, η οποία 

αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στην επιδημιολογική εικόνα που επικρατεί 

αυτές τις μέρες στο νησί. «Εξακολουθούμε να διανύουμε, είπε, μια 

εξαιρετικά δύσκολη περίοδο μετά και τη νέα μετάλλαξη “Όμικρον”,  

η οποία φαίνεται να είναι ιδιαίτερα μεταδοτική. Γνωρίζουμε ότι ειδικά 

για τους νέους και νέες, αυτή η κατάσταση δημιουργεί δυσφορία, καθώς 

άλλαξε εντελώς τον τρόπο διδασκαλίας στις σπουδές και γενικά τη ζωή 

τους», υπογράμμισε. Ο εμβολιασμός είναι η ασπίδα προστασίας μας, 

είπε η κ. Ζαμπάρτα, προσθέτοντας ότι τα εμβόλια δεν είναι όπλα, αλλά 

η άμυνά μας για να καταφέρουμε το γρηγορότερο, να επιστρέψουμε 

στην κανονικότητα. Τη διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβε το Europe 

Direct - Πανεπιστημίου Κύπρου ενώ τη συζήτηση συντόνισε  

ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας,  

κ. Μενέλαος Μενελάου.

3 Δεκεμβρίου 2021. Ο τομέας 

Τεχνολογίας Πληροφοριών 

και Επικοινωνίας, στον 

οποίο δραστηριοποιείται 

και πρωτοπορεί η Huawei, 

επικεντρώνεται στη 

βελτιστοποίηση της παγκόσμιας 

ψηφιοποίησης, υποβοηθώντας 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

από πέντε επαρχίες της Κύπρου, 

εκπροσωπώντας περίπου 

τα 2/3 των μαθητριών και 

των μαθητών των ιδιωτικών 

σχολείων της Κύπρου, 

αποφάσισαν την ενσωμάτωση 

μαθήματος Χρηματοοικονομικής 

Εκπαίδευσης, από τον 

Σεπτέμβριο του 2022.  

Τα Σχολεία που ανταποκρίθηκαν 

θετικά στην πρόσκληση είναι  

(με αλφαβητική σειρά):

Το μάθημα Χρηματοοικονομικής 

Εκπαίδευσης σχεδιάστηκε 

από το Τμήμα Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και 

αναμένεται να έχει διάρκεια 25 

περίπου εβδομάδων. 

Θα καλύπτει τις έννοιες των 

επιτοκίων, ανατοκισμού, 

πληθωρισμού, αποταμίευσης, 

δανεισμού, ασφάλισης, 

επενδύσεων, συνταξιοδότησης 

αλλά και ψηφιακής 

χρηματοοικονομικής 

ενσωμάτωσης. Η ύλη του 

μαθήματος θα προσφερθεί 

δωρεάν, τόσο στα ελληνικά 

όσο και στα αγγλικά από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο 

πλαίσιο της κοινωνικής του 

προσφοράς και θα προσαρμοστεί 

από τα εν λόγω σχολεία με βάση 

τις δικές τους ανάγκες.

Πέραν της συγκεκριμένης 

πρωτοβουλίας, το 

Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής του 

Πανεπιστήμιου Κύπρου 

προσφέρει -από το Σεπτέμβριο 

του 2020-, μαθήματα 

Χρηματοοικονομικής 

Παιδείας και Προσωπικής 

Χρηματοοικονομικής για τις 

φοιτήτριες και τους φοιτητές του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, 

μέσω των νέων μαθημάτων, 

εκπονεί έρευνα με θέμα τη 

διάχυση γνώσης, εκτός των 

αιθουσών διδασκαλίας. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

συμμετέχει επίσης στην 

Ad Hoc Επιτροπή, για τη 

διαμόρφωση «Εθνικής 

Στρατηγικής για την προώθηση 

του Χρηματοοικονομικού 

Αλφαβητισμού και της 

Χρηματοοικονομικής Παιδείας 

στην Κύπρο». Η Επιτροπή, η 

οποία συστάθηκε μετά από 

σχετική εισήγηση της Επιτροπής 

Παιδείας και Πολιτισμού της 

Βουλής, αποτελείται από 

στελέχη που προέρχονται από 

την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, 

το Υπουργείο Οικονομικών, 

το Υπουργείου Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Νεολαίας, την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των 

δράσεων που ήδη υλοποιούνται, 

για βελτίωση του επιπέδου 

του Χρηματοοικονομικού 

Αλφαβητισμού, ο Σύνδεσμος 

Χρηματοοικονομικών Αναλυτών 

Κύπρου διοργανώνει για τέταρτη 

συνεχή χρονιά, εκπαιδευτικές 

διαλέξεις σε δημόσια και 

ιδιωτικά σχολεία, με στόχο την 

ανάδειξη των βασικών πτυχών 

της Χρηματοοικονομικής 

Παιδείας, μέσα από 

παρουσιάσεις διάρκειας 45 

λεπτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας, μέχρι 

σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 

παρουσιάσεις σε περισσότερες/

περισσότερους από 2.000 

μαθήτριες/μαθητές. 

Προσκλήσεις για συμμετοχή στα 

εν λόγω προγράμματα έχουν 

ήδη σταλεί στα πλείστα ιδιωτικά 

σχολεία Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της Κύπρου 

και σύντομα αναμένεται να 

ολοκληρωθεί η επικοινωνία και 

με τα υπόλοιπα σχολεία. 

Το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και ο Σύνδεσμος 

Χρηματοοικονομικών Αναλυτών 

Κύπρου παραμένουν στη 

διάθεση όλων των σχολείων 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

για περαιτέρω πληροφορίες, 

σχετικά με την ενσωμάτωση του 

μαθήματος Χρηματοοικονομικής 

Παιδείας στα προγράμματα 

σπουδών τους. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

- Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ανδρέας Μιλιδώνης, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου:  

Andreas.Milidonis@ucy.ac.cy 

- Μέλος Δ.Σ.,  

Άλκης Χατζηττοφής,  

CFA Society Cyprus:  

literacy@cfacyprus.com 

 1.   Ελληνική Σχολή Πασκάλ  
- Λεμεσός 

 2.   Ελληνική Σχολή Φόρουμ  
- Λευκωσία

 3.  Foley’s School - Λεμεσός

 4.   Pascal English School  
- Λάρνακα

 5.   Pascal English School  
- Λεμεσός 

 6.   The American Academy  
- Λάρνακα

 7.   The American Academy  
- Λευκωσία 

 8.   The English School  
- Λευκωσία

 9.   The Falcon School  
- Λευκωσία

 10.   The G C School of Careers  
- Λευκωσία

 11.   The Grammar School  
- Λευκωσία

 12.   The Heritage Private School  
- Λεμεσός

 13.   The International School  
of Paphos - Πάφος

 14.   Xenion High School  
- Αμμόχωστος

Στις 26/11/2021, μετά από 

εκτενή αξιολόγηση και επιτόπια 

πιστοποίηση λειτουργών της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 

Παιδοπνευμονολογική Μονάδα 

του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος 

Μακάριος ΙΙΙ, σε συνεργασία 

με την Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και το 

Ινστιτούτο Νευρολογίας και 

Γενετικής Κύπρου, εγκρίθηκε ως 

πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Αναφοράς, για σπάνια 

νοσήματα του πνεύμονα (ERN 

– LUNG), για το νόσημα της 

Πρωτοπαθούς Δυσκινησίας των 

Κροσσών (PCD core). 

Τα ευρωπαϊκά δίκτυα 

αναφοράς (ERNs) είναι δίκτυα 

πιστοποιημένων παρόχων 

υγειονομικής περίθαλψης σε 

χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που στοχεύουν στη 

διασφάλιση της παροχής υψηλού 

επιπέδου εξειδικευμένων 

διαγνωστικών και θεραπευτικών 

υπηρεσιών, στους Ευρωπαίους 

πολίτες που πάσχουν από 

πολύπλοκες ή σπάνιες 

παθήσεις. Η συνεργασία των 

πιστοποιημένων ιατρικών 

κέντρων, που ανήκουν στο δίκτυο 

στοχεύει επίσης στη δημιουργία 

κλινικών κατευθυντήριων 

οδηγιών, την προαγωγή της 

έρευνας και της καινοτομίας 

και τη διάδοση τεκμηριωμένης 

γνώσης και εκπαίδευσης στις 

συγκεκριμένες σπάνιες παθήσεις, 

Η Παιδοπνευμονολογική Μονάδα  
του Μακάρειου Νοσοκομείου  
Πλήρες Πιστοποιημένο Μέλος 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς  
για Σπάνια Νοσήματα του Πνεύμονα 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΤΉΣ ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΉΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΛΙΝΙΚΏΝ ΔΟΚΙΜΏΝ (CLINICAL TRIAL NETWORK)  
ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΡΏΤΟΠΑΘΉ ΔΥΣΚΙΝΉΣΙΑ ΤΏΝ ΚΡΟΣΣΏΝ (CTN-PCD)

Τον τελευταίο χρόνο, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ERN-LUNG PCD core, δημιουργήθηκε δίκτυο 

κλινικών δοκιμών, για την Πρωτοπαθή Δυσκινησία των Κροσσών, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της 

κλινικής και μεταφραστικής έρευνας, και την ανάπτυξη νέων θεραπειών για τη νόσο. Το δίκτυο περιλαμβάνει 

18 κέντρα από 12 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Παιδοπνευμονολογική Μονάδα του Μακάρειου 

Νοσοκομείου, μετά από εξωτερική αξιολόγηση με βάση των αριθμό των ασθενών, την επάρκεια του ιατρικού 

προσωπικού και των συνεργατών επιστημόνων και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Πιστοποίηση ποιότητας ΕΝ ISO 9000:2015. Παράλληλα, η Παιδοπνευμονολογική Μονάδα του Μακάρειου 

Νοσοκομείου, με την καθοδήγηση Παιδοπνευμονολόγων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

βρίσκεται στην τελική φάση αξιολόγησης, για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει,  

με βάση το πρότυπο ΕΝ ISO 9000:2015. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η 

Παιδοπνευμονολογική Μονάδα θα είναι το πρώτο Τμήμα του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ,  

με πιστοποίηση ποιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εργαστήριο Αναπνευστικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής  

του Πανεπιστημίου Κύπρου: https://res-lab-pcd-service.eu/ 

Παιδοπνευμονολογική Μονάδα 

του Μακάρειου Νοσοκομείου 

αποτελεί το κέντρο αναφοράς 

για τους ασθενείς με τη 

νόσο αυτή στην Κύπρο και 

εμφανίζεται ως πάροχος υγείας 

στο δίκτυο ERN. Παράλληλα, 

το Εργαστήριο Αναπνευστικής 

Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου 

και το Ινστιτούτο Νευρολογίας 

και Γενετικής προωθούν τη 

διαγνωστική αξιολόγηση και την 

κλινική έρευνα για τη νόσο. 

Ο Δρ. Παναγιώτης Γιάλλουρος, 

Καθηγητής Παιδιατρικής–

Παιδιατρικής Πνευμονολογίας 

της Ιατρικής Σχολής του 

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΉΝ ΙΑΤΡΙΚΉ ΣΧΟΛΉ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΉΣ

όπως φαίνεται στο παρακάτω 

Διάγραμμα. Η Πρωτοπαθής 

Δυσκινησία των Κροσσών είναι 

μια σπάνια κληρονομική πάθηση 

που δημιουργεί σοβαρά, χρόνια 

προβλήματα σε διάφορα όργανα 

των πασχόντων, αλλά ιδιαίτερα 

στο αναπνευστικό σύστημα. Η 

Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος 

καθοδήγησε με επιτυχία την 

Παιδοπνευμονολογική Μονάδα 

του Μακάρειου Νοσοκομείου 

στη διάρκεια της διαδικασίας 

εξωτερικής πιστοποίησης,  

δήλωσε ότι, πρόκειται για 

σημαντική επιτυχία και αναγνώριση 

της αριστείας στις κλινικές 

υπηρεσίες που προσφέρει η 

Παιδοπνευμονολογική Μονάδα 

του Μακάρειου Νοσοκομείου και 

αποδεικνύει τα οφέλη που μπορεί 

να προσφέρει στα τριτοβάθμια 

νοσοκομεία της χώρας, η 

συνεργασία με την Ιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

το Ινστιτούτο Νευρολογίας και 

Γενετικής. Η εξασφάλιση της 

συμμετοχής στο δίκτυο, με την 

ιδιότητα του πλήρους μέλους θα 

επαναξιολογείται ετησίως, σύμφωνα 

με κριτήρια και στόχους που θέτει το 

European Reference Network.

Πηγή:  

https://ec.europa.eu/health/ern/

work_en 
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ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΕΙΣ

Εφαρμόζοντας την 
Τεχνητή Νοημοσύνη 
στην Ιατρική

ΕΛΠΊΔΑ ΚΕΡΑΥΝΟΥ-ΠΑΠΑΗΛΊΟΥ

Με την Καθηγήτρια Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου  
Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, η οποία είναι και Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής, 
μιλήσαμε για την τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική.

Η Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού 
διετέλεσε Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων την περίοδο 
2002-2006. Προηγουμένως ήταν 
Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και 
Εφαρμοσμένων Επιστημών (1999-
2002) και η πρώτη Πρόεδρος του 
Τμήματος Πληροφορικής (1994-1998). 
Επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος της 
Διοικούσας Επιτροπής (2009-2010) 
και πρώτη Πρύτανης (2012-2015) του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Έλαβε Πτυχίο στην Επιστήμη 
Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο 
Brunel, UK (1982) και Διδακτορικό 
στην Κυβερνητική (Cybernetics) από 
το ίδιο Πανεπιστήμιο (1985). Άρχισε 
την ακαδημαϊκή της καριέρα στο Τμήμα 

Πληροφορικής του University College 
London (Λέκτορας, 1985-1991 και 
Ανώτερη Λέκτορας, 1991-1992). Το 
Μάρτιο του 1992, ανέλαβε καθήκοντα 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ένα από 
τα πρώτα τρία ακαδημαϊκά μέλη του 
Τμήματος Πληροφορικής (Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια κατά την περίοδο 1992-
1996 και Καθηγήτρια από το 1996). 
Συμμετέχει στο Editorial Board του 
επιστημονικού περιοδικού Artificial 
Intelligence in Medicine (Elsevier) από 
την ίδρυσή του το 1989, ενώ κατά 
την περίοδο 2003-2005 διετέλεσε 
Πρόεδρος του Artificial Intelligence in 
Medicine Europe Board και τώρα είναι 
Senior Program Committee Member του 
διετούς συνεδρίου Artificial Intelligence 
in Medicine Europe. Είναι επίσης Editor 
του επιστημονικού περιοδικού ανοικτής 
πρόσβασης Computational Intelligence 
and Neuroscience (Hindawi under John 
Wiley & Sons).
Έχει διατελέσει Πρόεδρος του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., 
μέλος του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής 
Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.ΑΠ), 

και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 
(ΙΚΥΚ). Υπηρέτησε επίσης, ως μέλος της 
Ειδικής Επιτροπής για τις Εκπαιδευτικές 
Μεταρρυθμίσεις στην Κύπρο και 
συμμετείχε στην Προπαρασκευαστική 
Επιτροπή για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών 

“Το ενδιαφέρον μου  
για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
κυρίως ως προς  
τη δυνατότητα δημιουργίας 
ευφυών υπολογιστικών 
συστημάτων, το είχε 
κεντρίσει το μάθημα  
της Τεχνητής Νοημοσύνης 
που παρακολούθησα 
στο προπτυχιακό μου 
πρόγραμμα.”

της Μαρίζας Λαμπίρη

Επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας

και Δημοσίων Σχέσεων
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Πανεπιστημίων Κύπρου (2005-2015), 
και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
(2012-2018) και της Εκτελεστικής 
Επιτροπής (2014-2018) του European 
Institute of Innovation and Technology. 
Έχει εκλεγεί επίσης Fellow της τάξης του 
2021 του International Academy of 
Health Sciences Informatics (IAHSI) και 
συμμετέχει στην ομάδα εμπειρογνωμόνων 
του European Academy of Sciences and 
Arts (EASA) για τη Ψηφιοποίηση, Τεχνητή 
Νοημοσύνη και τον κοινωνικό αντίκτυπό 
τους.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Δρ. 
Κεραυνού-Παπαηλιού αφορούν τον τομέα 
της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ιατρική.

Γιατί επιλέξατε να εστιάσετε 
ερευνητικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη; 
Κατά τις αρχές της δεκαετίας του '80, που 
ολοκλήρωνα τις προπτυχιακές σπουδές 
μου, υπήρχε μια σημαντική αναζωπύρωση 
του ενδιαφέροντος για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη στο ΗΒ και ευρύτερα. Για 
διάφορους λόγους, η χρηματοδότηση της 
έρευνας στην τεχνητή νοημοσύνη στο 
ΗΒ είχε παλαιότερα παγώσει για μεγάλη 
χρονική περίοδο. Γι' αυτό ευθύνονταν 
και οι υπέρμετρα φιλόδοξες προβλέψεις 
των τότε ερευνητών του πεδίου, που 
υπόσχονταν πολύ περισσότερα από 
ό,τι τελικά μπορούσαν να προσφέρουν. 
Στην ανατροπή του αρνητικού κλίματος 
συνέτεινε και η ανακοίνωση της 
Ιαπωνίας για τη δημιουργία των 
υπολογιστών πέμπτης γενεάς που θα 
είχαν την ικανότητα σκέψης και λογικού 
συλλογισμού. Συνεπώς σημαντικά 
χρηματοδοτικά προγράμματα για 
έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη και τα 
υπολογιστικά συστήματα, που βασίζονταν 
στη γνώση ανακοινώθηκαν εκείνη την 
εποχή. Προσωπικά, το ενδιαφέρον 
μου για την Τεχνητή Νοημοσύνη 
και κυρίως ως προς τη δυνατότητα 
δημιουργίας ευφυών υπολογιστικών 
συστημάτων, το είχε κεντρίσει το 
μάθημα της Τεχνητής Νοημοσύνης 
που παρακολούθησα στο προπτυχιακό 

μου πρόγραμμα. Με την παρότρυνση 
καθηγητών μου, αποφάσισα να αιτηθώ 
χρηματοδότηση για διδακτορικές 
σπουδές στην Τεχνητή Νοημοσύνη 
και εξασφάλισα χρηματοδότηση τόσο 
μέσω κρατικής υποτροφίας (Overseas 
Research Studentship) όσο και από 
την εταιρεία General Electric Company-
Marconi Research. Στο διδακτορικό μου 
επικεντρώθηκα στα εμπειρογνώμονα 
συστήματα με σημείο αναφοράς 
την αυτοματοποίηση διαγνωστικού 
συλλογισμού, κυρίως σε ιατρικά 
προβλήματα. Έκτοτε άρχισε το ενδιαφέρον 
και η ενασχόλησή μου με την Τεχνητή 
Νοημοσύνη στην Ιατρική. Όπως είπα, 
τη δεκαετία του '80 το ενδιαφέρον για 
την Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν μεγάλο, 
πανεπιστημιακά τμήματα πληροφορικής 
είχαν αποφασίσει να επενδύσουν 
στο πεδίο αυτό, δημιουργώντας νέες 
ακαδημαϊκές θέσεις με σχετικές 
ειδικότητες και πριν ακόμη ολοκληρώσω 
το διδακτορικό μου, μου προσφέρθηκε 
θέση στο Τμήμα Πληροφορικής του 
κορυφαίου πανεπιστημίου University 
College London. Εκεί είχα την ευκαιρία να 
συνεργαστώ με consultant radiologists 
από το Great Ormond Street Hospital, για 
τη δημιουργία διαγνωστικών συστημάτων 
για σκελετικές δυσπλασίες και σύνδρομα 
δυσμορφίας.

Τα ευφυή συστήματα είναι 
προγράμματα υπολογιστών που 
λειτουργούν ως συστήματα 
υποστήριξης αποφάσεων. Τα 
συστήματα αυτά έχουν λάβει μεγάλη 
προσοχή τα τελευταία χρόνια.  
Σε τι στάδιο βρίσκεται η σύγχρονη 

τεχνολογία; Μπορούμε να βασιστούμε 
σε αυτά για να ληφθούν αποφάσεις 
στην ιατρική;
Τα ευφυή συστήματα υποστήριξης 
αποφάσεων είναι μια κατηγορία ευφυών 
συστημάτων. Γενικώς ομιλούντες, τέτοια 
συστήματα μπορεί να διαχωριστούν 
σε αυτά που ανήκουν στην κλασική, 
συμβολική προσέγγιση (symbolic 
approach), όπως τα συστήματα βάσεων 
γνώσεων ή εμπειρογνώμονα συστήματα, 
και σε αυτά που ανήκουν στη συνδετική 
προσέγγιση (connectionist approach), 
όπως τα συστήματα νευρωνικών δικτύων 
και άλλα συστήματα μηχανικής μάθησης. 
Και οι δύο κατηγορίες έχουν υπέρ και 
κατά. Τα μεν συμβολικά συστήματα έχουν 
μεγαλύτερη διαφάνεια και μπορούν 
να τεκμηριώσουν/επεξηγήσουν τις 
εισηγήσεις τους, παραθέτοντας τους 
κανόνες λογικής που εφάρμοσαν σε 
κάθε περίπτωση, όμως η απόσπαση 
και αναπαράσταση της γνώσης σε 
συμβολική μορφή είναι κοπιώδης 
διεργασία, επιρρεπής σε λάθη, και με 
περιορισμένη ικανότητα αυτό-μάθησης. 
Τα δε συνδετικά συστήματα, τα οποία 
ουσιαστικά παρακάμπτουν τη διεργασία 
απόσπασης γνώσης -αφού δουλεύουν 
βάσει δεδομένων (data driven)- μπορεί 
να πετυχαίνουν συγκρίσιμες ή ακόμη 
και υψηλότερες αποδόσεις από τους 
σχετικούς ειδικούς στην επίλυση 
προβλημάτων, όμως εν πολλοίς 
θεωρούνται «μαύρα κουτιά» καθώς 
δεν είναι σε θέση να αιτιολογήσουν τις 
εισηγήσεις τους. Επιπρόσθετα, η συλλογή 
και μορφοποίηση δεδομένων έτσι ώστε να 
μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από τα 
εν λόγω συστήματα μηχανικής μάθησης, 

έχουν τις δικές τους προκλήσεις, όπως για 
παράδειγμα η απάλειψη προκαταλήψεων 
που μπορεί να ελλοχεύουν εντός των 
δεδομένων. Ένα νέο πεδίο έρευνας 
είναι η Εξηγήσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη 
(Explainable AI) που επιδιώκει τον 
συγκερασμό των θετικών των δύο πιο 
πάνω προσεγγίσεων, της συμβολικής και 
της συνδετικής.
Τα συστήματα που όντως αυτή τη στιγμή 
είναι στο επίκεντρο μεγάλης δημοσιότητας 
είναι τα συστήματα μηχανικής μάθησης 
και δη τα συστήματα βαθιάς μάθησης 
(deep learning) -τα οποία έχουν πολλαπλά 
συνδετικά επίπεδα για την επεξεργασία 
των δεδομένων. Τα συστήματα αυτά 
θέλουν μεγάλο όγκο δεδομένων (big 
data), και κατ’ επέκταση απαιτούν 
τεράστιες αποθηκευτικές δυνατότητες, 
καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
μεγάλης ισχύος. Η σύγχρονη τεχνολογία 
παρέχει αυτές τις δυνατότητες (High 
Performance Computing, cloud), έτσι 
ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη 
σύζευξη δεδομένων, αλγορίθμων και 
υπολογιστικής ισχύος, οδηγώντας σε 
ευφυή συστήματα υψηλών αποδόσεων.
Προσωπικά, ανήκω στη σχολή σκέψης 
που πρεσβεύει ότι ο ρόλος των ευφυών 
συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων 
είναι η συνεργασία με τον άνθρωπο, 
με στόχο την επίτευξη επαυξημένης 
νοημοσύνης (augmented intelligence) και 
όχι η αντικατάσταση του ειδικού (π.χ. του 
ιατρού) μέσω της αυτόνομης λειτουργίας 
τέτοιων συστημάτων. Υπό αυτή την οπτική 
γωνία, μπορούμε να εμπιστευθούμε την 
αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων στην 
ιατρική, αφού πρώτα διασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα αυτά ικανοποιούν βασικούς 
κανόνες ηθικής ως προς τη δικαιοσύνη, 
την αξιοπιστία, την ασφάλεια προσωπικών 
δεδομένων, την περιεκτικότητα, τη 
διαφάνεια, και την ευθύνη. Πάντως, είναι 
γεγονός ότι τέτοια ευφυή συστήματα στην 
ιατρική έχουν εξασφαλίσει άδεια χρήσης, 
π.χ. τον Απρίλιο του 2018 το FDA των 
Ηνωμένων Πολιτειών, ενέκρινε την πρώτη 
ψηφιακή ιατρική μηχανή που χρησιμοποιεί 

τεχνητή νοημοσύνη, για τον εντοπισμό 
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας σε 
ενήλικες. Σίγουρα θα ακολουθήσουν και 
άλλες εγκρίσεις και σύντομα μέσω τέτοιων 
συστημάτων, που αξιοποιούν ιατρικά 
δεδομένα, πληροφορίες και γνώση. Έτσι 
η εξατομικευμένη φροντίδα βασισμένη σε 
στοιχεία (evidence-based, personalized 
care) θα γίνει πραγματικότητα.

Πόσο σημαντικός είναι ο ανθρώπινος 
παράγοντας στην ανάπτυξη αυτών των 
συστημάτων υποστήριξης ιατρικών 
αποφάσεων;

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το άλφα 
και το ωμέγα στην ανάπτυξη και την 
αποδοχή των συστημάτων υποστήριξης 
ιατρικών αποφάσεων. Η ανάπτυξη 
ενός τέτοιου συστήματος -από τεχνικής 
άποψης- εμπλέκει διάφορες ειδικότητες 
(επιστήμονες πληροφορικής, επιστήμονες 
δεδομένων, στατιστικούς, τεχνολόγους 
γνώσης, κτλ.) όμως για τη συλλογή των 
ιατρικών δεδομένων μπορεί να απαιτείται 
ευρείας κλίμακας συνεργασία, ανάμεσα 
σε ειδικούς ιατρούς και άλλο ιατρικό 
προσωπικό. Πέραν των τελικών χρηστών 
των συστημάτων αυτών -που κατά κύριο 
λόγο είναι οι εμπλεκόμενοι ειδικοί (ιατροί, 
νοσηλευτές, κτλ.)- η αποδοχή τέτοιων 
συστημάτων έγκειται στους ασθενείς, και 
σε τελική ανάλυση στον καθένα από εμάς, 
αφού ο καθένας ενδέχεται να είναι κάποτε 
ασθενής. Για την εφαρμογή συστημάτων 
που αφορούν υποστήριξη αποφάσεων για 
πρόληψη, επί της ουσίας εμπλέκεται μια 
κοινωνία στην ολότητά της. 
Πέραν των συστημάτων υποστήριξης 
αποφάσεων, για την επίτευξη ενός 
ολοκληρωμένου ευφυούς συστήματος 
υγείας, είναι πολλές άλλες διαδικασίες 

“Η συλλογή και μορφοποίηση δεδομένων έτσι ώστε να 
μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από τα συστήματα 
μηχανικής μάθησης, έχουν τις δικές τους προκλήσεις, 
όπως για παράδειγμα η απάλειψη προκαταλήψεων  
που μπορεί να ελλοχεύουν εντός των δεδομένων.”

“Ανήκω στη σχολή σκέψης 
που πρεσβεύει ότι ο ρόλος 
των ευφυών συστημάτων 
υποστήριξης αποφάσεων 
είναι η συνεργασία με 
τον άνθρωπο και όχι η 
αντικατάσταση του ειδικού, 
π.χ. του ιατρού.”
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και ιατρικά καθήκοντα, που μπορούν να 
επωφεληθούν από μεθόδους και τεχνικές 
της Τεχνητής Νοημοσύνης. Για να γίνει 
όμως αυτό αποδεκτό και κατ’ επέκταση 
εφικτό σε κάποιο ιατρικό οργανισμό, η 
ιδέα θα πρέπει να αγκαλιαστεί απ’ όλη την 
πυραμίδα του προσωπικού. Κυρίως θα 
πρέπει να εμπλακούν οι κλινικοί ιατροί, 
και εδώ σημαίνοντα ρόλο θα πρέπει να 
παίξει η υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού 
του οργανισμού. Επιπρόσθετα, στις 
Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται σκέψεις 
για την ενσωμάτωση μαθημάτων 
Τεχνικής Νοημοσύνης και δη μηχανικής 
μάθησης στα προγράμματα προϊατρικής 
εκπαίδευσης, με στόχο τη δημιουργία της 
νέας γενεάς ιατρών υψηλής τεχνολογίας.

Μπορούμε να πούμε ότι τα ευφυή 
συστήματα στην ιατρική χρησιμεύουν 
σε περιπτώσεις όπου η διάγνωση 
και η θεραπεία είναι αβέβαιες; Πώς 
λειτουργεί πρακτικά αυτή η διαδικασία;
Η αβεβαιότητα, ασάφεια και ελλιπείς 
πληροφορίες είναι σύμφυτα στοιχεία 
της ιατρικής γνώσης και δεδομένων. 
Κατ’ επέκταση τα ευφυή συστήματα θα 
πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνουν 
σε μοντελοποίηση και να κάνουν 
συλλογισμό με αυτήν την αβεβαιότητα, 
όπως ακριβώς και ένας ιατρός. Έχουν 
αναπτυχθεί πολλές μέθοδοι για το σκοπό 
αυτό. Συνεπώς ναι, δε σημαίνει ότι το 
σύστημα θα καταλήξει κατηγορηματικά 
σε μία διάγνωση ή σε μια θεραπεία. 
Το χρήσιμο είναι να κάνει μια κατάταξη 
ως προς τις πιθανές διαγνώσεις ή τις 
ενδεικνυόμενες θεραπευτικές αγωγές, 
δίνοντας το βαθμό πίστης για την καθεμιά. 
Εδώ είναι που φαίνεται ξεκάθαρα η 
ανάγκη του διαλογικού στοιχείου, ανάμεσα 
στον ιατρό και το ευφυές σύστημα και 
της τεκμηρίωσης των εισηγήσεων του 
συστήματος. Το σύστημα μπορεί να 
εισηγηθεί την απόσπαση περισσότερων 
στοιχείων για τον ασθενή (π.χ. μέσω 
κάποιων εργαστηριακών εξετάσεων) 
για να μπορέσει να προχωρήσει το 
συλλογισμό του, καταλήγοντας σε πιο 

σαφή συμπεράσματα, ή ο ιατρός μπορεί να 
απορρίψει τις εισηγήσεις του συστήματος 
ως προς τις ενδεχόμενες θεραπείες και 
να του ζητήσει να προβεί σε εναλλακτικές 
εισηγήσεις.

Έχουν εφαρμοστεί οι τεχνικές Τεχνητής 
Νοημοσύνης για τον εντοπισμό και την 
έγκαιρη προειδοποίηση, την πρόβλεψη 
τάσεων και τη μοντελοποίηση και 
αξιολόγηση απόκρισης της δημόσιας 
υγείας; Από τον τοπικό εντοπισμό έως 
την παγκόσμια παρακολούθηση και τον 
έλεγχο επιδημιών.
Η απάντηση είναι ότι έχει γίνει έρευνα 
και έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές και 
μεθοδολογίες, για όλα τα πιο πάνω, 
και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία προς 
αξιοποίηση, έστω και αν δεν έχουν 
ενταχθεί κανονικά στο χώρο της υγείας. Η 
τρέχουσα πανδημία προσφέρει σημαντικό 
υλικό, για ποικίλες έρευνες, με τη χρήση της 
Τεχνητής Νοημοσύνης και ήδη υπάρχουν 
πολλές επιστημονικές ανακοινώσεις 
σχετικές με τον Covid-19. 

Ή παραδοσιακή επιτήρηση της 
δημόσιας υγείας βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό σε στατιστικές τεχνικές. 
Παρατηρήσατε τα τελευταία χρόνια 
πρόοδο στην ανάπτυξη μεθόδων με 
δυνατότητα Τεχνητής Νοημοσύνης 
που συμπληρώνουν τις παραδοσιακές 
στατιστικές προσεγγίσεις;
Με την άμεση διάθεση μαζικών δεδομένων 
(π.χ. με τη χρήση Ηλεκτρονικών Μητρώων 
Υγείας, φορητών συσκευών, κτλ.), 
υπάρχει μια συνεχής αλλαγή προσέγγισης 
σε κάθε γωνιά της υγειονομικής 
περίθαλψης, καθώς υπάρχουν άνευ 
προηγουμένου ευκαιρίες ανάλυσης 
και εξαγωγής χρήσιμων πληροφοριών 

από διαφορετικές, κατανεμημένες και 
ετερογενείς πηγές δεδομένων, για τη λήψη 
πιο ενημερωμένων κλινικών αποφάσεων 
και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
και απόδοσης των συστημάτων 
υγείας. Οι πρόσφατες εξελίξεις στη 
μηχανική μάθηση και την ανάλυση 
μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση 
των διαγνωστικών και θεραπευτικών 
σφαλμάτων, που είναι αναπόφευκτα 
στην ανθρώπινη κλινική πρακτική, να 
επιτύχουν συνέπεια, να βελτιώσουν την 
κατανόηση των μηχανισμών της νόσου και 
να διευκολύνουν την υποστήριξη κλινικών 
αποφάσεων. Μεταμορφώνει επίσης τον 
τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η ιατρική 
έρευνα και τον τρόπο διαχείρισης και 
παροχής της υγειονομικής περίθαλψης με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Η περιοχή 
των “medical analytics for healthcare 
intelligence" έχει πολλές δυνατότητες, 

όπως προκύπτει και από τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρώπης 
και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη 
φέρνουν μαζί τους νέες ρυθμιστικές, 
κοινωνικές και ηθικές προκλήσεις. 
Ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις και 
πώς μπορούν να ξεπεραστούν; 
Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην 
ανθρωποκεντρική Τεχνητή Νοημοσύνη. 
Όπως διατυπώνεται ρητά από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Τεχνητή Νοημοσύνη 
δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα εργαλείο 
που πρέπει να εξυπηρετεί τους ανθρώπους, 
με απώτερο σκοπό την αύξηση της 
ανθρώπινης ευημερίας, προσθέτοντας ότι 
η Τεχνητή Νοημοσύνη φέρνει μαζί της νέες 
προκλήσεις για το μέλλον της εργασίας και 
εγείρει νομικά και ηθικά ερωτήματα. Για 
να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και 
να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες 
που προσφέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, 
η Επιτροπή ανακοίνωσε μια Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική τον Απρίλιο του 2018, όπου 
οι άνθρωποι τοποθετούνται στο επίκεντρο 
της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η 
ηθική διάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης 
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστη πτυχή της 
και να βασίζεται πάνω σε ευρέως κοινές 
ηθικές αξίες για να υπάρξει η απαιτούμενη 
αξιοπιστία. Παράλληλα προωθούνται 
Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, για τη διασφάλιση 
της αξιοπιστίας της τεχνητής νοημοσύνης, 
όπου γίνεται κατηγοριοποίηση τομέων 
εφαρμογής σε τομείς απαράδεκτου, 
υψηλού, περιορισμένου και ελάχιστου 
κινδύνου.

Ή Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στην 
ιατρική αναπτύσσεται ραγδαία και 
γίνεται γρήγορα αναπόσπαστο 
μέρος της παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης. Δεδομένων των 
τεράστιων δυνατοτήτων που έχει 
να φέρει την επανάσταση στην 
υγειονομική περίθαλψη, ο τομέας έχει 
προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις 

από έργα Τεχνητής Νοημοσύνης 
από οποιονδήποτε άλλον τομέα της 
παγκόσμιας οικονομίας τα τελευταία 
χρόνια. Ισχύει και για την Κύπρο αυτό; 
Γνωρίζω ότι η Κύπρος συμμετέχει, σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, στις εξελίξεις που 
αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη και 
ειδικότερα για την υγειονομική περίθαλψη. 
Με βάση αυτές τις εξελίξεις θα πρέπει να 
προωθηθούν οι εθνικές στρατηγικές και 
νομοθεσίες. Επιπρόσθετα προωθείται η 
ηλεκτρονική υγεία.

Ποια είναι η έρευνα με την οποία 
ασχολείστε προσωπικά αυτήν την 
περίοδο; 
Το ενδιαφέρον μου τα τελευταία χρόνια 
εστιάζεται στα χρονικά πληροφοριακά 
συστήματα στην ιατρική, και πιο 
συγκεκριμένα στην ανάλυση διαχρονικών 
ιατρικών δεδομένων με ευρετικές 
μεθόδους, την αναπαράσταση του 
χρόνου και το συλλογισμό με χρονικές 
έννοιες, με αναφορά στις διαγνωστικές 
διεργασίες. Ο χρονικός συλλογισμός εν 
πολλοίς, ανήκει στην κοινή λογική, και η 
μοντελοποίηση κοινής λογικής δεν έχει 
ακόμη επιτευχθεί επαρκώς σε συστήματα 
τεχνητής νοημοσύνης. Επιπρόσθετα, 
λόγω της παλαιότερης ενασχόλησής μου 
με το διαλογικό στοιχείο και την παροχή 
επεξηγήσεων σε συστήματα βάσεων 
γνώσης, καθώς και την ενοποίηση 
διαφορετικών μοντέλων επίλυσης 
προβλημάτων στο πλαίσιο υβριδικών 
αρχιτεκτονικών (βαθιά εμπειρογνώμονα 
συστήματα), θα ήθελα να διερευνήσω την 
ενοποίηση συμβολικών και συνδετικών 
προσεγγίσεων προς επίτευξη του 
Explainable AI.
Επιπρόσθετα, επί του παρόντος συντονίζω 
την ανάπτυξη ενός νέου αγγλόφωνου 
μεταπτυχιακού προγράμματος στην 
Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο θα αρχίσει 
τη λειτουργία του αυτόν τον Σεπτέμβριο. 
Η ανάπτυξή του χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 
έργου MAI4CAREU (Master Programmes 
in AI for Careers in Europe). Στο δίκτυο 

συνεργασίας μας, συμμετέχουν τρία άλλα 
Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (University of 
Bologna, Technical University of Dresden, 
University of Ruse Angel), το Κέντρο 
Αριστείας CYENS και 4 ΜΜΕ υψηλής 
τεχνολογίας. Η ηθική και επιχειρηματικότητα 
της Τεχνητής Νοημοσύνης και η 
διασύνδεση με τη βιομηχανία θα είναι 
κάποια από τα στοιχεία του μεταπτυχιακού 
αυτού προγράμματος.

Όλα αυτά τα χρόνια έχετε εξασφαλίσει 
χρηματοδότηση από διάφορες πηγές 
για την έρευνά σας. Πιστεύετε ότι η 
χρηματοδότηση της έρευνας στην 
Κύπρο είναι επαρκής; 
Η χρηματοδότηση της έρευνας ποτέ δεν 
είναι επαρκής. Λόγω της οικονομικής 
κρίσης για μεγάλη χρονική περίοδο είχε 
παγοποιηθεί η εθνική χρηματοδότηση, 
για την έρευνα. Τώρα τα πράγματα 
είναι καλύτερα. Εξίσου σημαντική με τη 
χρηματοδότηση της έρευνας είναι και η 
στήριξη νέων ερευνητών, σε σχέση με την 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Στο δικό 
μου Τμήμα, έχουμε μεγάλες δυσκολίες 
προσέλκυσης διδακτορικών φοιτητών, 
ακριβώς επειδή δεν βλέπουν ευκαιρίες 
αξιοποίησης ενός διδακτορικού, και αντί να 
το βλέπουν ως επένδυση, το βλέπουν ως 
τροχοπέδη στην επαγγελματική τους πορεία.

Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει 
για να γίνει η χώρα μας ακόμα πιο 
ανταγωνιστική διεθνώς; 
Εδώ θα αντλήσω από την εμπειρία μου, 
στο European Institute of Innovation and 
Technology. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
μπορεί να αποκτήσει μια χώρα, μέσω της 
ενοποίησης της έρευνας, της καινοτομίας 
και της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή η 
ισχυρή διασύνδεση των πανεπιστημίων 
και των ερευνητικών κέντρων με τον 
επιχειρηματικό κόσμο, αξιοποιώντας 
έτσι ολόκληρη την αλυσίδα καινοτομίας 
και εκπαιδεύοντας τις νέες γενεές, να 
δημιουργούν κοινωνική απήχηση και 
αξία, μετατρέποντας ιδέες σε καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες. 

“Η ηθική διάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης  
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστη πτυχή της  
και να βασίζεται πάνω σε ευρέως κοινές ηθικές αξίες  
για να υπάρξει η απαιτούμενη αξιοπιστία.” 
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ΘΕΜΑΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΉΛΏΣΕΙΣ

Π αρουσία του μεγάλου ευεργέτη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Νίκου 

Κ. Σιακόλα και μελών της οικογένειάς 
του, υπογράφηκαν στις 10 Δεκεμβρίου 
2021, τα συμβόλαια της ανάθεσης 
στον Εργολάβο των εργασιών, για την 
ανέγερση του νέου κτηρίου της Ιατρικής 
Σχολής. Τη Συμφωνία υπέγραψαν,  
εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου,  
ο Πρύτανης Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης και εκ μέρους του 
εργοληπτικού οίκου A. Aristotelous 
(Construction) Ltd, ο Γενικός 
Διευθυντής της εταιρείας κ. Αριστοτέλης 
Αριστοτέλους.
Το νέο κτήριο, το οποίο θα στεγάσει 
την Ιατρική Σχολή, με συνολικό 
μικτό εμβαδόν της τάξης των 8.500 
τετραγωνικών μέτρων, θα φέρει το 
όνομα «Κτήριο της Ιατρικής Σχολής 
και Επιστημών Υγείας «Νίκος Κ. 
Σιακόλας» και θα ανεγερθεί με δαπάνες 
του «Ιδρύματος Νίκου και Ελπίδας 
Σιακόλα», στην Πανεπιστημιούπολη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Το όνομα του 
κ. Νίκου Κ. Σιακόλα είναι συνυφασμένο 
με την ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπενθυμίζεται  
ότι στις 21 Ιουλίου 2014 το «Ίδρυμα 
Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» προέβη 

Με δυνατό βήμα  
προς το μέλλον της 
ιατρικής εκπαίδευσης

ΊΑΤΡΊΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΝΊΚΟΣ Κ. ΣΊΑΚΟΛΑΣ»

Στην τελική ευθεία, για την έναρξη των εργασιών ανέγερσης των νέων κτηριακών 
εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας»  
στην Πανεπιστημιούπολη, βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

σε μεγάλη δωρεά προς το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, ύψους €9 εκατομ., με σκοπό την 
ανέγερση του κτηρίου όπου θα στεγάζεται 
η Ιατρική Σχολή. 
Το «Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» 
είχε δε προηγουμένως προβεί,  
στην ευγενική παραχώρηση του 
Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου 
Υγείας (ΣΕΚΥ), το οποίο αποτέλεσε την 
πρώτη στέγη της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Με την ανέγερση του νέου κτηρίου της 
Ιατρικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη, 
στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο 
Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ) θα εξακολουθεί 
να στεγάζεται το κλινικό μέρος της σχολής, 
για άμεση αξιοποίηση των συνεργειών με 
το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. 

Εξελίξη των  
κατασκευαστικών εργασιών 

Οι κατασκευαστικές εργασίες του κτηρίου 
της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας 
«Νίκος Κ. Σιακόλας» ξεκίνησαν στις 10 
Ιανουαρίου 2022, με προγραμματισμό 
το Έργο να ολοκληρωθεί σε τρία 
χρόνια, δηλαδή το 2025. Το Κτήριο της 
Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας 

«Νίκος Κ. Σιακόλας» θα αποτελέσει 
ένα αρχιτεκτονικό ορόσημο για τη 
χώρα μας αλλά, κυρίως, ένα σημαντικό 
πυρήνα εδραίωσης της Ιατρικής Σχολής 
ως κέντρου αριστείας στην ιατρική 
εκπαίδευση και έρευνα. Η Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ως στόχο 
να καταστεί μία από τις κορυφαίες Σχολές 
Ιατρικής, με διεθνή αναγνώριση για τη 
διδασκαλία, την έρευνα και την ακαδημαϊκή 
αριστεία. Συνυφασμένη με το στόχο 
αυτό, είναι η επιδιωκόμενη ποιότητα και 
αρτιότητα των υποδομών της Σχολής.
Χαιρετίζοντας την υπογραφή της 
Συμφωνίας ανάθεσης κατασκευής του 
έργου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης 
εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες 
και τη βαθιά του εκτίμηση προς το 
μεγάλο ευεργέτη και εξαίρετο φίλο του 
Πανεπιστημίου, κ. Νίκο Κ. Σιακόλα, την 
οικογένεια Σιακόλα και το «Ίδρυμα Νίκου 
και Ελπίδας Σιακόλα», για την εμπιστοσύνη 
τους προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Τόνισε δε, ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί 
ένα μεγάλο θετικό βήμα με στόχο την 
ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων 
της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας 
«Νίκος Κ. Σιακόλας», για την οποία 
είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι, διότι 

“Το Κτήριο της Ιατρικής 
Σχολής και Επιστημών 
Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας» 
θα αποτελέσει ένα 
αρχιτεκτονικό ορόσημο  
για τη χώρα μας.” 

η ποιότητα αφενός του ακαδημαϊκού- 
ιατρικού της προσωπικού και αφετέρου 
των φοιτητριών/των της οδήγησαν την 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου, στις 
υψηλότερες κατατάξεις Ιατρικών Σχολών 
παγκοσμίως, μόλις στα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας της. «Το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, τα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, οι φοιτήτριες/τές και οι 
ακαδημαϊκοί της Ιατρικής Σχολής θα είναι 
πάντα βαθιά ευγνώμονες που το «Ίδρυμα 
Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» εμπιστεύτηκε 
το Ανώτατο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα στο 
ζήτημα της υγείας, με τη μεγάλη και 

γενναιόδωρη δωρεά για την ανέγερση 
της Ιατρικής Σχολής και απόκτησης 
μόνιμης στέγης, που θα φέρει το όνομα 
του κ. Νίκου Κ. Σιακόλα. Η ευαισθησία 
και η αλληλεγγύη του κ. Νίκου Σιακόλα 
απέναντι στην κοινωνία αποδεικνύεται 
για ακόμη μια φορά με την κοινωφελή και 
ανθρωπιστική δράση και προσφορά του. 
Η προσφορά αυτή αποτελεί ακρογωνιαίο 
λίθο ώστε οι ακαδημαϊκοί-ιατροί και οι 
φοιτήτριες/ές, ως μελλοντικοί γιατροί 
να προσφέρουν τα μέγιστα στον 
τομέα της υγείας και της περίθαλψης, 
ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του 

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου», τόνισε. 
Ο Πρύτανης ευχαρίστησε επίσης τον 
Προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. 
Βάσο Ολύμπιο, τον τέως Προϊστάμενο κ. 
Άγη Ελισσαίο, και τα μέλη των Τεχνικών 
Υπηρεσιών, για την καταλυτική τους 
συμβολή. 
Ο ευεργέτης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
κ. Νίκος Κ. Σιακόλας αφού ευχαρίστησε 
τον Πρύτανη για τα εγκωμιαστικά σχόλια 
που απέσπασε για τον ίδιο και την 
οικογένεια του, τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου τιμά ιδιαίτερα όλους και χαίρει 
υψηλής εκτίμησης από την κοινωνία. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΉΛΏΣΕΙΣ

Εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα, ότι με 
τη δημιουργία του νέου κτηρίου όπου θα 
στεγαστεί μονίμως η Ιατρική Σχολή, θα 
ενισχύσει το δημιουργικό και παραγωγικό 
έργο που επιτελεί η Σχολή, το οποίο, όπως 
χαρακτήρισε, είναι αξιόλογο και αξιέπαινο, 
με σημαντική συνεισφορά στην κοινωνία 
της μικρής μας πατρίδας. «Επιθυμώ με 
την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω τον 
Πανάγαθο Θεό, την οικογένειά μου, 
τους συναδέλφους και συνεργάτες μου 
στις εταιρείες του Ομίλου Σιακόλα, διότι 
μπόρεσα να είναι είμαι στη θέση να κάνω 
αυτή τη συνεισφορά προς το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου για την ανέγερση του κτηρίου 
της Ιατρικής Σχολής και Επιστημών 
Υγείας “Νίκος Κ. Σιακόλας”, για την οποία 
αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση και 
χαρά και θα συνεχίσω να προσφέρω», 

σημείωσε. Ο κ. Σιακόλας ευχαρίστησε 
επίσης τα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας και ευχήθηκε στη Σχολή και 
στις/στους νέες/νέους αποφοίτους 
της Ιατρικής Σχολής, καλή πρόοδο και 
μεγαλύτερες επιτυχίες.
Ο κ. Νίκος Κ. Σιακόλας δεν παρέλειψε 
-συγκινημένος- να αναφερθεί στην 
κατεχόμενη κωμόπολη του Καραβά, απ’ 
όπου κατάγεται, σημειώνοντας ότι, ενώ 
νιώθει μεγάλη χαρά για τη συγκεκριμένη 
ημέρα, ταυτόχρονα αισθάνεται μεγάλη 
στεναχώρια και θλίψη, διότι ένα μεγάλο 
κομμάτι της πατρίδας μας και ο Καραβάς, 
όπου γεννήθηκε και έμαθε τα πρώτα 
γράμματά του, βρίσκεται υπό τουρκική 
κατοχή. «Γι' αυτό όταν κάθε πρωί από 
τη βεράντα του σπιτιού μου ατενίζω 
τον Πενταδάκτυλο, έρχονται στη μνήμη 

μου οι στίχοι του εθνικού μας ποιητή, 
αείμνηστου Κώστα Μόντη και του Ελλαδίτη 
ερμηνευτή Γιώργου Νταλάρα και στέκομαι, 
αναφωνώ και επαναλαμβάνω μαζί τους: 
«Ανασήκωσε την πλάτη κι απόσεισέ 
τους Πενταδάχτυλέ μου. Ανασήκωσε 
τους ώμους σου Πενταδάκτυλέ μου κι 
απόσεισέ τον κατακτητή». 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Ανδρέας Κ. 
Χριστοφίδης, ευχαρίστησε θερμά τον κ. 
Νίκο Κ. Σιακόλα και την οικογένειά του 
εκ μέρους του Πανεπιστημίου, που με 
τη γενναιοδωρία τους βοήθησαν στην 
υλοποίηση της δημιουργίας του νέου 
κτηρίου της Ιατρικής Σχολής, το οποίο 
-όπως σημείωσε- θα βοηθήσει στην 
ενδυνάμωση της Σχολής, και γενικότερα 
την οικονομία και την κοινωνία της 
Κύπρου. Ο κ. Χριστοφίδης ευχαρίστησε 
επίσης τις Τεχνικές Υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για τη σκληρή 
δουλειά τους. Διαβεβαίωσε ακόμη, ότι το 
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου 
θα παρακολουθεί στενά τις εργασίες 
για το νέο έργο, για την όσο το δυνατό 
γρηγορότερη υλοποίησή του. 

Σιακόλειο Εκπαιδευτικό 
Κέντρο Κλινικής Ιατρικής

H Ιατρική Σχολή στεγάζεται προσωρινά 
από το 2016 έως σήμερα, στο 
ανακαινισμένο και πλήρως εξοπλισμένο 
Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής 
Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ). Εκεί, στεγάζονται όλες 
οι λειτουργίες και δραστηριότητες της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Μεταξύ άλλων εκεί στεγάζονται 
τα κλινικά εργαστήρια και τα εργαστήρια 
ανατομίας της Ιατρικής Σχολής, καθώς και 
το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής 
και το Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα 
και Βιοϊατρική Έρευνα, CY–Biobank, 
του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Το κτήριο 
διαθέτει επίσης αμφιθέατρο 350 
θέσεων. Σημειώνεται ότι η Ιατρική Σχολή 
ήδη προσελκύει άριστους υποψήφιους 
φοιτητές από Κύπρο και Ελλάδα. 

“Η προσφορά αυτή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο  
ώστε οι ακαδημαϊκοί-ιατροί και οι φοιτήτριες/ές,  
ως μελλοντικοί γιατροί να προσφέρουν τα μέγιστα  
στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, 
ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου”, τόνισε ο κ. Νίκος Σιακόλας.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ -  ΕΡΕΎΝΑ

Έρευνα των αποφοίτων 
του Πανεπιστημίου 
Κύπρου
Οκτώ στις/στους δέκα 
απόφοιτες & αποφοίτους  
του Πανεπιστημίου Κύπρου 
εργάζονται με πλήρη 
απασχόληση 

M ε στόχο τη συνεχή βελτίωση και 
αναβάθμιση των υπηρεσιών που 

προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στους 
φοιτητές και αποφοίτους του, το Γραφείο 
Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων 
διεξήγε έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε 
κατά την περίοδο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 
2021. Σκοπός της έρευνας ήταν ο 
προσδιορισμός της απασχολησιμότητας του 
συνόλου των αποφοίτων του Πανεπιστημίου 
(1996 - 2021). Τα κυριότερα συμπεράσματα 
από την έρευνα αυτή είναι τα ακόλουθα:
Σημερινή επαγγελματική κατάσταση:  
Η συντριπτική πλειοψηφία 82,77% 
εργάζεται με καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης, υποδεικνύοντας το υψηλό 
ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων 
του Πανεπιστημίου Κύπρου από την αγορά 
εργασίας. Ποσοστό 12,79% συνεχίζει 
τις σπουδές για απόκτηση επιπρόσθετου 
τίτλου σπουδών, 2% παρακολουθεί 
πρόγραμμα κατάρτισης/εκπαίδευσης, ενώ 
το ποσοστό των αποφοίτων που αναζητά 
εργασία ανέρχεται σήμερα στο 7,57%. 
Συνάφεια αντικειμένου εργασίας: 
Εξίσου σημαντικό εύρημα της έρευνας 
είναι ότι το 73,82% των αποφοίτων 
δηλώνει πως εργάζεται σε συναφές με 
τις πανεπιστημιακές σπουδές αντικείμενο. 
Συνεπώς, σχεδόν οι οκτώ (8) στις/στους 
δέκα (10) απόφοιτες/αποφοίτους κατέχουν 

εργασιακή θέση, η οποία είναι σχετική με το 
αντικείμενο του πτυχίου που απέκτησαν από 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι σπουδές 
τους είναι χρήσιμες για τη διεκπεραίωση των 
σημερινών εργασιακών τους καθηκόντων. 
Τίτλοι σπουδών: Ποσοστό 55,21% 
των αποφοίτων κατέχει προπτυχιακό τίτλο 
σπουδών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ 
το 44,79% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών· συγκεκριμένα 40,10% και 4,69% 
επιπέδου μάστερ και διδακτορικού αντίστοιχα. 
Τομείς εργοδότησης: Οι ερωτηθείσες 
και ερωτηθέντες κλήθηκαν, επίσης, να 
δηλώσουν τον οργανισμό/εταιρεία που τους 
εργοδοτεί και τα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι οι απόφοιτες και οι απόφοιτοι του 
Πανεπιστημίου Κύπρου απασχολούνται 
σε όλους τους τομείς της κυπριακής 
οικονομίας ενώ μεγάλη διαφάνηκε ότι 
είναι η συγκέντρωσή τους στον δημόσιο 
τομέα (περίπου το 30%). Επιπλέον, αρκετοί 
εργοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
ενώ ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 
0,03% αυτοεργοδοτείται.
Η έρευνα ήταν ποσοτική, χρησιμοποιήθηκε 
δομημένο ερωτηματολόγιο και 
διεξήχθη ηλεκτρονικά, από το Γραφείο 
Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων. 
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της έρευνας 
αποτυπώνουν σε έναν βαθμό σαφώς και την 
επίδραση της πανδημίας, στην επαγγελματική 
αποκατάσταση των αποφοίτων. 

Πληροφορίες:  

Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης  

και Αποφοίτων Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Τομέας Προώθησης και Προβολής, 

E.: alumni@ucy.ac.cy, 

T.: 22895356, 

W.: www.ucy.ac.cy/alumni

Eργαζόμενοι  
πλήρους απασχόλησης  
σε όλους τους τομείς  
της κυπριακής οικονομίας 

Συγκέντρωση  
στον δημόσιο τομέα 

Σε μερική απασχόληση

Φοιτητής/Φοιτήτρια

Σε πρόγραμμα  
εκπαίδευσης/κατάρτησης

Στρατιωτική θητεία
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Η εκπαίδευση είναι η αφετηρία 
για την υλοποίηση των στόχων 
και οραμάτων μας

ΑΝΝΊΤΑ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ

Συνέντευξη με την Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων,  
απόφοιτη Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - 2007

Πως θα περιγράφατε την εμπειρία 
σας ως φοιτήτρια του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και τι σημαίνει πλέον  
για εσάς το γεγονός ότι είστε 
απόφοιτή του;
Οι σπουδές κάθε ανθρώπου αποτελούν 
κομβικό σταθμό στη ζωή του, καθώς 
αφορούν την πιο γόνιμη περίοδο 
προκειμένου να αντλήσει ερεθίσματα 
σε σχέση με την περαιτέρω εξέλιξη 
και εξειδίκευση του. Έτσι και για μένα, 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτέλεσε 
έναν πολύ σημαντικό σταθμό στη ζωή 
μου, αφού ήταν η αφετηρία για να 
αποκτήσω το βασικό μου πτυχίο και μου 

της Αθηνάς Φράγκου Σελίπα

Λειτουργού Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης  

και Αποφοίτων

έδωσε τα εφόδια για να προχωρήσω σε 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο 
Βασιλείο. Πρόκειται για ένα άριστο 
εκπαιδευτικό κέντρο, ένα πρότυπο 
λειτουργίας πανεπιστημιακού ιδρύματος. 
Και νιώθω αλήθεια πολύ περήφανη 
παρακολουθώντας το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου να εξελίσσεται αλλά και τις/τους 
απόφοιτές/τους του να διαπρέπουν σε 
διάφορους τομείς.

Πόσο σας βοήθησαν οι προπτυχιακές 
σπουδές σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο 
της Κύπρου, στην προσωπική και 
επαγγελματική πορεία, και ειδικά στην 
πολιτική σας διαδρομή;
Η εκπαίδευση, καταρχάς, πρέπει να 
εκλαμβάνεται ως ενιαία. Δεν είναι 
σωστό να τη διαχωρίζουμε σε δημόσια 
και ιδιωτικά ιδρύματα. Θεωρώ ότι οι 
προπτυχιακές σπουδές είναι πολύ 
σημαντικές για να μπορέσουμε να 
κτίσουμε στον τομέα των σπουδών μας 
και να εξελίξουμε την επαγγελματική 

μας πορεία. Ειδικότερα, σε σχέση με 
τη δική μου επιλογή στον χώρο των 
πολιτικών επιστημών, με ωφέλησε 
πάρα πολύ. Με γέμισε εμπειρίες, 
ευαισθησίες και δεξιότητες παρέχοντάς 
μου τα εργαλεία για να μπορέσω στη 
συνέχεια να εξειδικευτώ στον τομέα που 
με ενδιέφερε. Μου άνοιξε δρόμους και 
ορίζοντες για να υλοποιήσω τους στόχους 
και τα όνειρά μου.

Ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν σας 
έγινε η πρόταση για την Προεδρία της 
Βουλής των Αντιπροσώπων;
Η πραγματικότητα είναι ότι ποτέ δεν 
ανέμενα να μου γίνει η συγκεκριμένη 
πρόταση. Αυτό που κρατάω ως πολύ 
σημαντικό είναι ότι είδαμε επιτέλους να 
σπάζουν γυάλινες οροφές. Να μπαίνουν 
στην άκρη στεγανά και στερεότυπα. 
Δόθηκε η ευκαιρία σε μια νέα πολιτικό. 
Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και 
αυτό βαραίνει τώρα τους δικούς μου 
ώμους - ευθύνη να εργαστώ διπλά 
και τριπλά, για να ανοίξει ο δρόμος 
σε περισσότερες γυναίκες και νέους 
ανθρώπους. Να αποδείξουμε ότι 
μπορούμε να μπούμε μπροστά στη 
μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να 
αλλάξουμε τα κακώς κείμενα, να κάνουμε 
όλα αυτά τα οποία αναμένουν από εμάς οι 

πολίτες και με συνεργασίες να φέρουμε 
απτά αποτελέσματα που ωφελούν την 
καθημερινότητα των πολιτών.

Ή εκλογή σας ως επικεφαλής του 
Νομοθετικού Σώματος της χώρας 
γέμισε χαρά και περηφάνεια ιδιαίτερα 
τις γυναίκες της Κύπρου και φυσικά 
την κοινότητα των αποφοίτων. Πώς 
βλέπετε τον ρόλο της γυναίκας 
σήμερα λοιπόν στην πολιτική; Έχετε 
βιώσει διακρίσεις στη διαδρομή σας 
λόγω φύλου; 
Είναι γενικά παραδεχτό ότι ζούμε σ’ ένα 
ανδροκρατούμενο περιβάλλον, ιδιαίτερα 
στον χώρο της πολιτικής. Συνεπώς δεν 
πρέπει να αρκεστούμε στο να αρθούν 
στερεότυπα. Χρειάζεται να αγωνιστούμε 
για να δίνονται ίσες και ίδιες ευκαιρίες 
για όλη την κοινωνία των πολιτών, στο 
σύνολό της, προκειμένου να συμμετέχει 
ισότιμα, και να εκπροσωπείται έτσι με 
τον καλύτερο τρόπο η δημοκρατία. Άρα 
πέρα από το προσωπικό επίπεδο και 
θεσμικά έχουμε υποχρέωση να “βγούμε 

μπροστά”, ειδικότερα γι’ αυτά τα θέματα 
και να διασφαλίσουμε ότι κάθε άνθρωπος 
έχει την ευκαιρία να διεκδικεί αλλά και 
να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, σε θέματα που αφορούν το 
μέλλον της χώρας.
Είναι γι’ αυτό τον λόγο που έχουμε θέσει 
ως προτεραιότητά μας στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων τα θέματα ισότητας, τα 
θέματα ενδυνάμωσης των γυναικών, 
τα θέματα συμμετοχής των νέων 
ανθρώπων. Το να υπάρξουν υποδομές 
και οριζόντια προσέγγιση σε σχέση με την 
πολύ σημαντική και αναγκαία συμμετοχή 
των νέων ανθρώπων και γυναικών στην 
κοινωνία του αύριο, είναι ένα μεγάλο 
στοίχημα που είμαστε αποφασισμένοι 
να το κερδίσουμε. Αποτελεί μονόδρομο, 
άλλωστε για μια κοινωνία που θέλει να 
σέβεται τον “εαυτό” της. 

Τι σημαίνει κατά τη γνώμη σας 
εξουσία; 
Σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη 
για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν. 

Σημαίνει θεσμική φωνή και υποχρέωση 
να πρωτοστατήσεις με καινοτομίες 
και πρωτοβουλίες, προκειμένου να 
υπηρετήσεις αυτούς που σου έδωσαν την 
εξουσία - τους ίδιους τους πολίτες.

Πώς βλέπετε τη μέχρι τώρα διαδρομή 
σας και πώς φαντάζεστε τον εαυτό 
σας στο τέλος της θητείας σας; 
Πάντοτε συνηθίζω να λέω ότι σημασία 
δεν έχει το τέλος αλλά η καθημερινή 
διαδρομή. Ν’ αρπάζεις την κάθε μέρα! 
Να εργάζεσαι με τον ίδιο ζήλο και 
το ίδιο πείσμα, για να μπορέσεις να 
ανταποκριθείς με επάρκεια σε όλα αυτά 
που ζητούν και αναμένουν από εσένα οι 
πολίτες. Δεν είναι εύκολη η διαδρομή. 
Και εύχομαι πραγματικά μέχρι το τέλος 
αυτής της θητείας, στην οποία είμαι 
απόλυτα προσηλωμένη, το πρόσημο να 
είναι θετικό. Και πάντοτε με συνεργασίες 
-το τονίζω γιατί πιστεύω σε αυτό- να 
μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα 
προς το καλύτερο. Το οφείλουμε ως 
υποχρέωση στους εαυτούς μας και 
κυρίως το χρωστάμε στην κοινωνία των 
πολιτών που αναμένει πολύ περισσότερα 
απ' όλες και όλους μας, ειδικότερα για 
ένα θεσμό ο οποίος είναι πληγωμένος, 
καταρρακωμένος και χρειάζεται να 
επανακτήσει το κύρος και την αξιοπιστία 
του, πάση θυσία. 

“Οι σπουδές κάθε ανθρώπου αποτελούν κομβικό σταθμό 
στη ζωή του, καθώς αφορούν την πιο γόνιμη περίοδο 
προκειμένου να αντλήσει ερεθίσματα σε σχέση  
με την περαιτέρω εξέλιξη και εξειδίκευση του.”

“Ν’ αρπάζεις την κάθε 
μέρα! Να εργάζεσαι  
με τον ίδιο ζήλο  
και το ίδιο πείσμα,  
για να μπορέσεις  
να ανταποκριθείς με 
επάρκεια σε όλα αυτά  
που ζητούν και αναμένουν 
από εσένα οι πολίτες.”
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Μ ια σημαντική διάκριση ανακοινώθηκε 
από τον Διεθνή Οργανισμό για την 

Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης 
(International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement, 
ΙΕΑ). Απένειμε το ερευνητικό βραβείο 
IEA Richard M. Wolf Memorial Award 
για υψηλής ποιότητας εμπειρική έρευνα 
στον Δρ Μιχάλη Μιχαηλίδη, Επίκουρο 
Καθηγητή στο Τμήμα Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Η βράβευση 
αυτή αφορά στο άρθρο με τίτλο “Negative 
keying effects in the factor structure 
of TIMSS 2011 motivation scales and 
associations with reading achievement” 
που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό 
Applied Measurement in Education.
Ο οργανισμός ΙΕΑ είναι γνωστός για τις 
διεθνείς έρευνες μεγάλης κλίμακας που 
διεξάγει στο χώρο της εκπαίδευσης, 
όπως η TIMSS, PIRLS, ICCS, και ICILS. Στις 
συγκριτικές αυτές έρευνες εξετάζονται 
διάφορες πτυχές των εκπαιδευτικών 
συστημάτων παγκόσμια· σε κάποιες από 
αυτές συμμετέχει συχνά και η Κύπρος. 
Κατά τη φετινή Γενική Συνέλευση 
του ΙΕΑ στις 25 Οκτωβρίου 2021, 
ανακοινώθηκαν οι νικητές των φετινών 
ερευνητικών βραβείων του Οργανισμού 
(https://www.iea.nl/news-events/news/
iea-research-award-winners-2021) . 
Η συνεισφορά του Δρ Μιχαηλίδη 
διακρίθηκε ανάμεσα σε μεγάλο αριθμό 

Βραβείο IEA Richard  
M. Wolf Memorial Award 

ΔΡ ΜΙΧΆΛΗΣ ΜΙΧΆΗΛΙΔΗΣ

Ερευνητικό άρθρο του Δρ Μιχάλη Μιχαηλίδη του Τμήματος Ψυχολογίας βραβεύτηκε  
από τον Διεθνή Οργανισμό για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης (IEA)  
με το βραβείο Richard M. Wolf Memorial Award for outstanding paper

δημοσιευμένων εργασιών. Στην έρευνα 
που διεξήγαγε, χρησιμοποίησε μεγάλα 
δείγματα μαθητών από διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες που συμμετείχαν 
στην έρευνα TIMSS και PIRLS. Συνδύασε 
επιδόσεις στα δοκίμια με μετρήσεις για 
διάφορες διαστάσεις κινήτρων με ιδιαίτερη 
προσοχή σε μεθοδολογικά στοιχεία των 
ερευνών του ΙΕΑ.
Ο πρώτος σημαντικός στόχος 
της συγκεκριμένης έρευνας είναι 
μεθοδολογικός: κατά την έρευνα 
TIMSS χορηγούνται σε παιδιά Δ' τάξης 
Δημοτικού Σχολείου δοκίμια επίδοσης, 
καθώς και ερωτηματολόγια για διάφορα 
χαρακτηριστικά και αντιλήψεις των 
παιδιών. Εστιάζοντας στις μετρήσεις 
για τα κίνητρα, το άρθρο διερευνά τις 
ψυχομετρικές ιδιότητες των κλιμάκων που 
μετρούν την ευχαρίστηση, την εμπλοκή 

και την αυτοεκτίμηση των μαθητών, στο 
μάθημα των Μαθηματικών. Ακολούθως 
εντοπίζει τη δυσκολία που προκύπτει, όταν 
στα ερωτηματολόγια χρησιμοποιούνται 
ερωτήσεις με αρνητική διατύπωση. Με 
βάση δεδομένα από έξι διαφορετικές 
γλώσσες, δείχνει ότι η δυσκολία για το 
συγκεκριμένο πληθυσμό σχετίζεται με το 
επίπεδο γλωσσικής κατανόησης, όπως 
αυτό μετριέται από μια άλλη έρευνα 
του ΙΕΑ, την PIRLS. Παιδιά Δ’ τάξης με 
χαμηλότερη γλωσσική επίδοση απαντούν 
διαφοροποιημένα, αν μια ερώτηση 
παρουσιαστεί σε ένα ερωτηματολόγιο 
με αρνητική παρά με θετική διατύπωση. 
Συνεπώς, οι βαθμοί που τελικά προκύπτουν 
από τις κλίμακες κινήτρων, καταλήγουν 
να υποεκτιμούν τα χαρακτηριστικά που 
μετρούνται για τα παιδιά αυτά, σε αντίθεση 
με τους βαθμούς παιδιών με ψηλότερη 
γλωσσική επίδοση. 

Περισσότερα για την έρευνα και το άρθρο που 

διακρίθηκε μπορείτε να διαβάσετε εδώ και 

στη σχετική δημοσίευση του ΙΕΑ: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.10

80/08957347.2019.1660349  

και https://online.flippingbook.com/

view/826983673/98/ 

Πληροφορίες:  

Επίκουρος Καθηγητής Μιχάλης Μιχαηλίδης,  

Ε: michalim@ucy.ac.cy 

Στη λίστα
Highly Cited 
Researchers™ 
για το 2021

Τ η λίστα με τους Highly Cited 
Researchers™ για το 2021 

ανακοίνωσε η Clarivate Plc, παγκόσμιος 
ηγέτης στην παροχή αξιόπιστων 
πληροφοριών και γνώσεων για την 
επιτάχυνση του ρυθμού της καινοτομίας, 
την Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021. 
Ο πολυαναμενόμενος ετήσιος κατάλογος 
προσδιορίζει τις ερευνήτριες και τους 
ερευνητές που επέδειξαν σημαντική 
επιρροή στον τομέα ή στους τομείς 
που επέλεξαν, μέσω της δημοσίευσης 
πολλαπλών εργασιών με υψηλή αναφορά, 
κατά την τελευταία δεκαετία. Τα ονόματά 
τους προέρχονται από τις δημοσιεύσεις 
που κατατάσσονται στο κορυφαίο 1% με 
βάση τις αναφορές για το πεδίο και το έτος 
δημοσίευσης στο ευρετήριο αναφορών 
Web of Science™.
Η φετινή λίστα περιλαμβάνει 24 
νομπελίστες, συμπεριλαμβανομένων 
των πέντε που ανακοινώθηκαν φέτος. 
Περιλαμβάνονται επίσης 77 Citation 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου με 
υπερηφάνεια ανακοινώνει τη 
συμπερίληψη δύο μελών του 
ακαδημαϊκού του προσωπικού 
στην ετήσια λίστα Highly Cited 
Researchers™ 2021  
από το Clarivate. 

ΔΈΣΠΩ ΦΆΤΤΆ-ΚΆΣΙΝΟΥ 

Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος 
και Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού 
Κέντρου Νερού Νηρέας  
του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Η έρευνά της αφορά την ανάπτυξη τεχνολογιών για 

την αντιμετώπιση χημικών ρύπων αναδυόμενου 

ενδιαφέροντος καθώς και βακτηρίων ανθεκτικών 

στην αντιβίωση, συμπεριλαμβανομένων γονιδίων 

και εξωκυτταρικού DNA σε νερά και αστικά λύματα 

καθώς και στην κατανόηση της τύχης τέτοιων 

ρύπων στο περιβάλλον. Η Καθηγήτρια Δέσπω 

Φάττα-Κάσινου συγκαταλέγεται στη λίστα Highly 

Cited Researchers για τέταρτη συνεχόμενη φορά.

ΙΩΆΝΝΗΣ ΚΡΙΚΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών και Διευθυντής  
του Ερευνητικού Εργαστήριου ΙΡΙΔΑ  

του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η έρευνά του επικεντρώνεται στην Θεωρία 

ασύρματων επικοινωνιών, Επεξεργασία σήματος, 

Συστήματα πολλαπλών κεραιών, Συστήματα 

5G/6G, Ευφυή δίκτυα και Δίκτυα συνεργασίας. 

Ο Δρ. Κρικίδης συγκαταλέγεται στη λίστα Highly 

Cited Researchers για πέμπτη συνεχόμενη φορά.

Laureates™: άτομα που αναγνωρίζονται 
από το Clarivate, μέσω ανάλυσης 
παραπομπών, ως «κατηγορίας Νόμπελ» και 
πιθανοί αποδέκτες του βραβείου Νόμπελ.
Ο David Pendlebury, Senior Citation 
Analyst στο Institute for Scientific 
Information στο Clarivate, δήλωσε: 
«Είναι όλο και πιο σημαντικό για τα έθνη 
και τα ιδρύματα να αναγνωρίζουν και να 
υποστηρίζουν τους εξαιρετικούς ερευνητές 
που οδηγούν στην επέκταση της γνώσης 
του κόσμου. Αυτή η λίστα προσδιορίζει 
και τιμά εξαιρετικούς, μεμονωμένους 
ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που 
έχουν σημαντική επιρροή στην ερευνητική 
κοινότητα, όπως αποδεικνύεται από 
τον ρυθμό με τον οποίο η εργασία τους 
αναφέρεται από τους συναδέλφους τους. 
Η έρευνα που έχουν κάνει τροφοδοτεί την 
καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την υγεία και 
την ασφάλεια που είναι το κλειδί για το 
μέλλον της κοινωνίας μας».
Μεθοδολογία: 6.602 ερευνητές, σε 
21 πεδία των επιστημών και των 
κοινωνικών επιστημών, και κατηγορίες 
διατομεακών επιστημών επιλέγηκαν με 
βάση τον αριθμό των άρθρων με υψηλή 
αναφορά, που παρήγαγαν σε μια περίοδο 
έντεκα ετών, από τον Ιανουάριο του 
2010 έως τον Δεκέμβριο του 2020. 
Η μεθοδολογία βασίζεται σε δεδομένα 
και αναλύσεις που πραγματοποιούνται 
από ειδικούς της βιβλιομετρίας στο 
Ινστιτούτο Επιστημονικών Πληροφοριών 
στο Clarivate. Χρησιμοποιείται το InCites 
Benchmarking & Analytics™, το Essential 
Science Indicators™ και μια μοναδική 
συλλογή μετρήσεων απόδοσης επιστήμης 
και δεδομένων τάσεων, που βασίζονται 
σε πλήθος δημοσιεύσεων επιστημονικής 
εργασίας και δεδομένα παραπομπών 
από το Web of Science™, που αποτελεί 
το μεγαλύτερο ευρετήριο αναφορών 
ουδέτερου εκδότη στον κόσμο και μια 
πλατφόρμα ερευνητικής ευφυΐας. 

Η πλήρης λίστα των ερευνητών βρίσκεται 

εδώ: https://recognition.webofscience.com/

awards/highly-cited/2021/ 
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Βραβείο της Κυπριακής  
Εθνικής Επιτροπής 
UNESCO
Η Ερευνητική Μονάδα 
Αρχαιολογίας (Ομάδα 2)  
του Πανεπιστημίου Κύπρου 
βραβεύτηκε για το καλύτερο 
φοιτητικό ντοκιμαντέρ μικρού 
μήκους που προβάλλει  
την πολιτιστική και φυσική 
κληρονομιά της Κύπρου.

Η ταινία «Εγκαταλελειμμένη ύπαιθρος: 
Εξετάζοντας την περίπτωση του 

Φικάρδου» βραβεύτηκε στο πλαίσιο του 
Τμήματος CINeΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του 4ου 
Φεστιβάλ Αρχαιολογικού Εθνογραφικού 
και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου 
που διοργανώθηκε στις 13 και 14 
Νοεμβρίου 2021. H EMA συμμετείχε 
για πρώτη φορά φέτος στο εν λόγω 
Φεστιβάλ, με ομάδα αποτελούμενη 
από τις απόφοιτες/αποφοίτους και 
φοιτήτριες/τές Αρχαιολογίας Γιώργο 
Απέητο (έρευνα, μετάφραση, ηχοληψία), 
Σάββα Σκουφαρίδη (σενάριο), Ευδόκιο 
Δημητρίου (σκηνοθεσία), Έλενα 
Ιακώβου (εικονοληψία, φωτογραφία 

της δεύτερης βραβευμένης ταινίας 
ντοκιμαντέρ, απόφοιτες/τοι και  
φοιτήτριες/τές Αρχαιολογίας, είναι 
οι Χριστιάννα Κελεπέσιη (σενάριο, 
μετάφραση), Μαρία Κόκκινου 
(σκηνοθεσία), Λοΐζος Ιωάννου 
(εικονοληψία), Ανδρέας Λειβαδιώτης 
(βοηθός εικονολήπτη, μοντάζ), Έλενα 
Λοΐζου (διεύθυνση παραγωγής, βοηθός 
σκηνοθέτη) Ραφαέλλα Σωκράτους 
(ηχοληψία, διεύθυνση παραγωγής) 
και Χαριάνθη Θεοχάρη (μουσική), 
με συντονιστή τον Αναπληρωτή 
Καθηγητή Αθανάσιο Βιώνη, 
Διευθυντή της Ερευνητικής Μονάδας 
Αρχαιολογίας. Η ταινία διερευνά το 
φαινόμενο της αρχαιοκαπηλίας, ένα 
διαχρονικό πρόβλημα της κυπριακής 
πραγματικότητας, με περίπτωση μελέτης 
(case study) τη Δένεια. Πρόκειται για μια 
αξιόλογη ταινία, η οποία δικαιολογεί την 
απονομή επαίνου.
Το Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, 
Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ 
προβάλλει κάθε χρόνο μικρού και 
μεγάλου μήκους ταινίες ντοκιμαντέρ με 
θέμα την Αρχαιολογία, την Εθνογραφία 
και την Ιστορία. Το Φεστιβάλ έχει 
καθιερωθεί ως ένα υψηλής ποιότητας 
κινηματογραφικό φεστιβάλ στην Κύπρο τα 
τελευταία χρόνια.
O Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Αθανάσιος Βιώνης, αφού συνεχάρη 
όλες/όλους τις/τους νεαρές/ούς 
αρχαιολόγους, συντελεστές των ταινιών 
ντοκιμαντέρ, τόνισε ότι «η διάκριση των 
ομάδων της Αρχαιολογίας τιμά ιδιαιτέρως 
την ΕΜΑ και προβάλλει με τον καλύτερο 
τρόπο έναν από τους στρατηγικούς 
στόχους της: την ανάπτυξη πολλαπλών 
δεξιοτήτων των φοιτητών και αποφοίτων-
συνεργατών μας και τη διαμόρφωση 
νέων ειδικών ενδιαφερόντων που 
στοχεύουν όχι μόνο στη μελέτη αλλά 
και την προστασία και προβολή της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην 
κοινωνία». 

παραγωγής), Παναγιώτη Θεοδούλου 
(μοντάζ), Άντρεα Ορατίου (αφήγηση, 
διεύθυνση παραγωγής), Ραφαέλο 
Χριστοφή (μουσική). Συντονιστής ήταν 
ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αθανάσιος 
Βιώνης, Διευθυντής της Ερευνητικής 
Μονάδας Αρχαιολογίας.
Το βραβείο απένειμε ο Δρ Σοφοκλής 
Χατζησάββας, εκ μέρους της Κυπριακής 
Εθνικής Επιτροπής UNESCO στη 
διάρκεια της παρουσίασης του Τμήματος 
CINeΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του 4ου Φεστιβάλ 
Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και 
Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου.
Το θέμα της βραβευμένης ταινίας  
της ΕΜΑ παρουσιάζεται ως μια ειδική 
περίπτωση μελέτης, για ένα χωριό το 
οποίο διατηρείται σχεδόν ανέπαφο 
από το Μεσαίωνα. Η προσέγγιση 
των δημιουργών, να παρουσιάσουν 
μια ολιστική εικόνα της εγκατάλειψης 
του χωριού, της πλήρους σχεδόν 
αποκατάστασής του αλλά και της 
εφήμερης δόξας, που διήρκησε όσο και 
η προβολή μιας πετυχημένης τηλεοπτικής 
σειράς, επιτυγχάνεται με συνεντεύξεις 
των άμεσα εμπλεκομένων σε αυτήν 
τη διαχρονική διαδικασία, δηλαδή των 
λειτουργών του Τμήματος Αρχαιοτήτων 
και του παραγωγού της τηλεοπτικής 
σειράς. Με την εμπλοκή όλων των 
παραγόντων αυτών, οι δημιουργοί 
της ταινίας ντοκιμαντέρ πέτυχαν την 
πλήρη τεκμηρίωση του αντικειμένου 
τους. Ο προβληματισμός για το μέλλον 
του χωριού -όπως προκύπτει από τις 
συνεντεύξεις του μοναδικού κατοίκου 
και των διαδόχων μιας κοινότητας 
που εξέλειπε- παραμένει μετέωρος. 
Οι συντελεστές της ταινίας είναι άξιοι 
συγχαρητηρίων όχι μόνο για το σενάριο 
αλλά και την καλλιτεχνική και τεχνική 
αρτιότητα, καθώς και την ευαισθησία με 
την οποία προσέγγισαν το θέμα τους.
Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO 
απένειμε επίσης Έπαινο στην Ερευνητική 
Μονάδα Αρχαιολογίας (Ομάδα 1) του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για την ταινία 
«Λεηλασία της μνήμης μας». Συντελεστές 

Ευρωπαϊκή υποτροφία  
Marie Skłodowska- 
Curie Global Fellowship

Τ ριετής υποτροφία Marie Skłodowska-Curie Global Fellowship (2020) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύψους €277.000 απονεμήθηκε στην Έλενα Βασιλείου, 

διδακτορική απόφοιτη του διδακτορικού προγράμματος Σπουδών Φύλου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Επιστημών της Αγωγής). Η υποτροφία αποσκοπεί σε 
έρευνα, για την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά ατόμων που βρίσκονται στη φυλακή.
H μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο “Queer Interventions on Self-harm in Prison” 
αποτελεί συνέχεια της διδακτορικής της διατριβής, με θέμα "Queer understandings of 
prison paradoxes in ex-prisoners’ narratives”. H Έλενα Βασιλείου εκπόνησε τη διατριβή 
της υπό την καθοδήγηση των Αναπληρωτριών Καθηγητριών Μιράντας Χρίστου και 
Έλενας Ιωαννίδου του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.  
Με αφετηρία τις σπουδές στην ψυχολογία και με εργαλεία που παρέχουν η queer θεωρία 
και οι σπουδές φύλου, η Έλενα Βασιλείου θα συνεχίσει την έρευνά της, για ζητήματα που 
αφορούν την έννοια της αυτοκαταστροφικότητας σε συνθήκες κράτησης. Η ευρωπαϊκή 
υποτροφία ξεκινά τον Ιανουάριο του 2022 και περιλαμβάνει εργασία της Έλενας 
Βασιλείου με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Matthew Ball στο Queensland University 
of Technology στην Αυστραλία και στη συνέχεια με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Anastasia Chamberlen στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Warwick στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Η ευρωπαϊκή υποτροφία  
Marie Skłodowska-Curie είναι από τα πιο  
ανταγωνιστικά προγράμματα  
μεταδιδακτορικών υποτροφιών  
MSCA και προσελκύει υψηλού  
επιπέδου ερευνητές και ερευνήτριες.  
Το 2020 υποβλήθηκαν συνολικά  
11.573 αιτήσεις και παραχωρήθηκαν  
1.630 υποτροφίες. 

ΈΛΈΝΆ ΒΆΣΙΛΈΙΟΥ
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Α πονεμήθηκε στον Δρ 
Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο, 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος 
Μηχανικών Μηχανολογίας και 
Κατασκευαστικής στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, και Επικεφαλής του 
Εργαστηρίου Βιοφυσικής του 
Καρκίνου, το «Κυπριακό Βραβείο 
Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 
2021» του Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΙδΕΚ), στην θεματική 
ενότητα «Φυσικές Επιστήμες και 
Μηχανική». 
Ο Δρ Στυλιανόπουλος είναι 
αριστούχος απόφοιτος της Σχολής 

Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με διδακτορικό στην Χημική 
Μηχανική από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα των ΗΠΑ. Πριν ενταχθεί στο δυναμικό του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, εργάστηκε στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και στο Γενικό 
Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης στην Βοστώνη.
Η ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζει στην εφαρμογή αρχών της μηχανικής και 
βιολογίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας θεραπειών του καρκίνου, με 
αποτελέσματα των μελετών του να έχουν μεταφερθεί σε κλινικές μελέτες στις ΗΠΑ. Έχει 
συγγράψει πέραν των 110 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και έχει λάβει 
ανταγωνιστικές χορηγίες από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Το ερευνητικό του έργο έχει βραβευτεί από τον 
τομέα Εμβιομηχανικής του Αμερικάνικου Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών και τον 
Σύλλογο Βιοϊατρικής Μηχανικής της Αμερικής. 
Πρόσφατα, ο Δρ Στυλιανόπουλος έλαβε Ευρωπαϊκή Χορηγία Ερευνητικής Αριστείας «ERC 
Consolidator Grant» ύψους €2 εκατ. για την καινοτόμα πρόταση με τίτλο «Mechanical 
Biomarkers for Prediction of Cancer Immunotherapy». Το ερευνητικό αυτό έργο 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη βιοδεικτών για την πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας 
των στρατηγικών ανοσοθεραπείας, για την καταπολέμηση καρκινικών όγκων. Ο ίδιος 
ερευνητής είχε εξασφαλίσει το 2013 και άλλη χρηματοδότηση ύψους €1,5 εκατ. επίσης 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για την πρόταση με τίτλο «ReEngineeringCancer», 
που στόχευε στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων, σχετικά με την 
καταπολέμηση συμπαγών καρκινικών όγκων. 
Η επιλογή του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Στυλιανόπουλου για νέα χρηματοδότηση από 
το ΕRC επιβεβαιώνει την εξαιρετική διεθνή αναγνώριση, που τυγχάνει ο ίδιος για τις 
εντυπωσιακές ερευνητικές επιδόσεις του. 

https://www.ucy.ac.cy/cancer_biophysics/en 

Βραβείο ΕΥ εις μνήμην  
Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου 
στη Μαρία Φ. Φωτίου

Το βραβείο EY εις Μνήμην Χρίστιας 

Ρωσσίδου-Σωτηρίου ύψους 2.500 ευρώ, 

απονέμεται κάθε χρόνο σε τελειόφοιτη 

προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή φοιτήτρια του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία διακρίθηκε 

για τις ηγετικές της ικανότητες, καθ' όλη τη 

διάρκεια των σπουδών της.

Η Έπιτροπή αξιολόγησης, η οποία 

αποτελείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής 

Οικονομικών και Διοίκησης και μέλη 

του ακαδημαϊκού προσωπικού από όλες 

τις Σχολές του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

αποφάσισε όπως το βραβείο για την 

ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022 απονεμηθεί 

στη διδακτορική φοιτήτρια Μαρία Φ. Φωτίου, 

του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής 

Κοινωνικών Έπιστημών και Έπιστημών 

Άγωγής. 

Το βραβείο θα στηρίξει τη συνέχιση της 

έρευνας της κ. Φωτίου η οποία θα εστιάσει 

στη διερεύνηση της επίδρασης του χορού 

στις δεξιότητες προσανατολισμού και 

πλοήγησης στον χώρο, σε ειδικές ομάδες 

όπως είναι τα άτομα με παραπληγία και 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Τα ευρήματα 

της έρευνας αυτής, θα συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη παρεμβατικών προγραμμάτων, 

τα οποία θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση 

χωροταξικών δεξιοτήτων, σε διάφορους 

πληθυσμούς. 

«Κυπριακό Βραβείο Έρευνας - 
Διακεκριμένος Ερευνητής 2021» 
του ΙδΕΚ

ΔΡ ΤΡΙΆΝΤΆΦΥΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΆΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τ ο Κέντρο Γλωσσών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, με 

περηφάνεια ανακοινώνει ότι το βραβείο 
"Digital Innovation" των ELTons Innovation 
Awards 2021 του British Council 
απονεμήθηκε στην εφαρμογή CIELL, που 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
ερευνητικού προγράμματος Comics for 
Inclusive English Language Learning (CIELL) 
στο οποίο και συμμετείχε. 
Η τελετή βράβευσης έγινε στις 15 
Νοεμβρίου 2021 και το βραβείο παρέλαβε 
η συντονίστρια του προγράμματος Δρ. 
Julie-Ann Sime, Lancaster University. 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην 
εφαρμογή δόθηκε έπαινος για την Ισότητα, 
Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη (The 
ELTon judges commendation for Equality, 
Diversity, Inclusion). 
Τα βραβεία ELTons απονέμονται κάθε 
χρόνο, από το Βρετανικό Συμβούλιο σε 
καινοτομίες που αφορούν πέντε κατηγορίες 
που σχετίζονται με τη διδασκαλία της 
αγγλικής γλώσσας (https://www.
teachingenglish.org.uk/article/eltons-

Το έργο στοχεύει την 
βελτίωση της ποιότητας  
των υλικών διδασκαλίας  
για την εκμάθηση  
της αγγλικής γλώσσας,  
σε μαθήτριες και μαθητές  
με δυσλεξία -ή και μη.

“Digital Innovation” 
στα ELTons Innovation  
Awards 2021

innovation-awards-2021-winners). 
Το Erasmus+ πρόγραμμα CIELL αποσκοπεί 
στην ανάπτυξη των ικανοτήτων εκμάθησης 
της αγγλικής γλώσσας, μέσα από τη 
χρήση κόμικς και άλλων τρόπων οπτικής 
αναπαράστασης της γνώσης, μέσα από την 
εφαρμογή CIELL. Ένας από τους κύριους 
στόχους του έργου είναι η βελτίωση της 
ποιότητας των υλικών διδασκαλίας που 
χρησιμοποιούνται στην εκμάθηση της 
αγγλικής γλώσσας, σε μαθήτριες και 
μαθητές με δυσλεξία -ή και μη.
Η εφαρμογή CIELL ακολουθεί 
συμπεριληπτική προσέγγιση αλλά και 
παιχνιδοποίηση ως προς τον σχεδιασμό 
γραπτής έκθεσης στο επίπεδο B2+/
C1, του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
αναφοράς για τη γλώσσα. Οι δειγματικές 
εκθέσεις, που περιλαμβάνονται στην 
εφαρμογή βασίζονται στους δεκαεπτά 
Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
για το 2030. Η εφαρμογή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην τάξη ή στο σπίτι για 
δραστηριότητες στον προφορικό και γραπτό 
λόγο, ακοής και ανάγνωσης. Η εφαρμογή 

είναι δωρεάν καθώς ανήκει στην κατηγόρια 
των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και οι 
ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να την κατεβάσουν τόσο σε iOS όσο και 
σε Android συσκεύες. Οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να κατεβάσουν το Teachers’ 
Guide από την ιστοσελίδα CIELL.
Το πρόγραμμα CIELL αποτελεί προϊόν 
συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών 
αγγλικής γλώσσας, δημιουργών κόμικς 
και ερευνητών τεχνολογιών μάθησης, 
για τη δημιουργία καινοτόμων ανοικτών 
εκπαιδευτικών πόρων, που εμπλουτίζουν 
τη διδακτική πρακτική. Το πρόγραμμα 
συντόνισε το Lancaster University 
(Ηνωμένο Βασίλειο) με εταίρους το Κέντρο 
Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το 
AKTO Art & Design College (Ελλάδα), το 
Innovation in Learning Institute, Friedrich-
Alexander-Universität (Γερμανία). Το 
Πανεπιστήμιου Κύπρου συμμετείχε με τις 
Δρ. Shaunna Ιωαννίδου, Ελένη Νικηφόρου 
και Δαμασκηνή Μεντζιδάκη. Είναι σημαντικό 
να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα CIELL πήρε 
εξαίρετη βαθμολογία από το Erasmus+ 
και θα αναγνωριστεί στην πλατφόρμα για 
τα ERASMUS+ Projects ως παράδειγμα 
βέλτιστης πρακτικής. 
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το 
πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Ιστοσελίδα του προγράμματος:  

https://ciell.eu
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Αντεπιστέλλον Μέλος  
του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου 
Αμερικής

Τ ο Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει την Καθηγήτρια Βασιλική Κασσιανίδου για την 
εκλογή της ως Αντεπιστέλλον Μέλος του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αμερικής 

(Corresponding Member of the Archaeological Institute of America). Το Archaeological 
Institute of America, ιδρυμένο το 1879, είναι το αρχαιότερο και το μεγαλύτερο 
ίδρυμα που ειδικεύεται στην αρχαιολογική έρευνα. Είναι ο ιδρυτής της Αμερικανικής 
Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών (1881), της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής Ρώμης 
(1895) και της Αμερικανικής Σχολής Ανατολικών Σπουδών και Έρευνας στην Ιερουσαλήμ 
(1899). Μέλη του Ινστιτούτου προτείνουν κάθε χρόνο άτομα που δεν είναι Αμερικανοί 
υπήκοοι ως αντεπιστέλλοντα μέλη, και ακολούθως η πρόταση πρέπει να εγκριθεί από τα 
τακτικά μέλη. Οι προτεινόμενοι πρέπει να είναι διακεκριμένοι επιστήμονες, με εξέχουσα 
θέση και αναγνωρισμένη συμβολή σε κάποιον κλάδο της αρχαιολογίας, ή στις τέχνες 
και στις επιστήμες που σχετίζονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της 
εκπαίδευσης, της συντήρησης και των μουσείων. Ο κατάλογος αντεπιστελλόντων μελών 
αποτελείται από 156 αρχαιολόγους, απ' όλο τον κόσμο (139 ενεργά μέλη). Ο μόνος 
άλλος Κύπριος αρχαιολόγος, που είχε τιμηθεί με την ίδια διάκριση ήταν ο Ομότιμος 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Βάσος Καραγιώργης, που απεβίωσε πρόσφατα.  

Η απόφαση για την εκλογή της κ. Κασσιανίδου ελήφθη κατά την συνεδρία του 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αμερικής στις 6 Ιανουαρίου 2022.

Η Καθηγήτρια Β. Κασσιανίδου διδάσκει Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και 
Αρχαιομετρία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 1994. Από τον Ιούνιο του 

2015 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2019 διετέλεσε Διευθύντρια της Ερευνητικής 
Μονάδας Αρχαιολογίας. Επίσης από το 2014 έως το 2016 διετέλεσε 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
της Τράπεζας Κύπρου. Είναι μέλος της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής 

UNESCO. Πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο ανανέωσε την θητεία 
της στο Εθνικό Συμβούλιο Καινοτομίας και Έρευνας. Η έρευνά της 

επικεντρώνεται στην αρχαία τεχνολογία, και συγκεκριμένα στην 
παραγωγή και το εμπόριο κυπριακού χαλκού κατά την αρχαιότητα, 

αλλά και στην επίδραση της αρχαίας αυτής βιομηχανίας στο 
κυπριακό τοπίο και το περιβάλλον. Έχει συμμετάσχει 

και συντονίσει μια σειρά από προγράμματα πεδίου 
και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα, σε 
σχέση με τους τομείς της εμπειρογνωμοσύνης 
της, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, 
το ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, και το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων, 
που περιλαμβάνουν πάνω από εκατό άρθρα 
σε επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς 

τόμους και πρακτικά συνεδρίων. 

Τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται  

οι υποψήφιες φοιτήτριες είναι τα 

ακόλουθα: γενική βαθμολογία 

τουλάχιστον επτά (7), ικανότητα 

ανάληψης πρωτοβουλίας, έμπνευσης 

και παρακίνησης άλλων ανθρώπων, 

ύπαρξη οράματος που εμπνέει, ανοίγει 

δρόμους και προάγει τη συλλογική δράση 

για το κοινό καλό, επίδειξη σθένους 

και δημιουργικότητας απέναντι σε 

αντιξοότητες και προκλήσεις, διάθεση 

ανοιχτού, αντισυμβατικού πνεύματος 

και πρωτοποριακής σκέψης, ικανότητα 

να επιφέρει αλλαγές για το κοινό καλό 

μέσω ομαδικής δράσης, οι οποίες να μην 

περιορίζονται σε στενά συνδικαλιστικά 

ζητήματα.

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί από 

εκπρόσωπο της ΈΥ κατά τη διάρκεια της 

τελετής αποφοίτησης μεταπτυχιακών 

φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου,  

σε χρόνο που θα καθορισθεί αργότερα. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει την  

κ. Φωτίου για την επιτυχία της και της 

εύχεται να συνεχίσει να προσφέρει στο 

κοινωνικό σύνολο μέσα από το 

σπουδαίο έργο που επιτελεί.

ΒΆΣΙΛΙΚΗ ΚΆΣΣΙΆΝΙΔΟΥ Βελτιστοποίηση 
της δράσης 
χημειοθεραπευτικών 
φαρμάκων στον 
καρκίνο του εντέρου 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΈΡΈΥΝΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΈΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΈΠΙΓΈΝΈΤΙΚΉΣ  
ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΑΚΉΣ ΡΥΘΜΙΣΉΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΈΠΙΣΤΉΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου 
θεωρείται η τρίτη πιο διαδεδομένη 

μορφή κακοήθους νεοπλάσματος, 
με περίπου 2.000.000 διαγνώσεις 
παγκοσμίως, να εμφανίζονται κάθε χρόνο. 
Η χρήση μάλιστα, αντιμεταβολιτών, όπως 
είναι το χημειοθεραπευτικό φάρμακο 
5-φθοριοουρακίλη (5-FU), θεωρείται η 
πρώτη γραμμή θεραπείας σε ασθενείς 
με καρκίνο του εντέρου. Παρόλο που τα 
τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική 
πρόοδος στη διάγνωση και θεραπεία της εν 
λόγω κακοήθειας, ο καρκίνος του εντέρου 
παραμένει η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου 
από καρκίνο, και στα δύο φύλα.  
Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως 
στην αντίσταση των ασθενών στη 
χημειοθεραπεία, οδηγώντας σε υποτροπή 
της νόσου. Συνεπώς, η εξερεύνηση των 
μοριακών μηχανισμών που συμβάλουν στην 
ανάπτυξη αντίστασης σε χημειοθεραπευτικά 
φάρμακα είναι εξαιρετικής σημασίας, για την 
έκβαση της νόσου. 

Καινοτόμος έρευνα από το εργαστήριο 
Επιγενετικής και Γονιδιακής Ρύθμισης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου  
(https://www.kirmizislab.com/) με 
επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή 
Δρ. Αντώνη Κυρμίζη, παρουσιάζει την 
ΝΑΑ40 πρωτεΐνη, ως έναν βασικό 
ρυθμιστή της αντίστασης των καρκινικών 
κυττάρων του εντέρου στη χημειοθεραπεία. 
Συγκεκριμένα, σε αυτήν τη μελέτη 
όπου επικεφαλής είναι η διδακτορική 
φοιτήτρια Χριστίνα Δημητριάδου, οι 
Κύπριοι ερευνητές, σε συνεργασία με 
συναδέλφους τους από τη Γερμανία έχουν 
δείξει ότι η ΝΑΑ40 πρωτεΐνη ρυθμίζει 
την έκφραση βασικών γονιδίων που 
λειτουργούν στον κύκλο του φολικού 
οξέος και μεθειονίνης, επηρεάζοντας τον 
μεταβολισμό των καρκινικών κυττάρων του 
εντέρου και προάγοντας την αντίστασή τους 
στο χημειοθεραπευτικό φάρμακο 5-FU. 
Επιπλέον, προκλινική μελέτη σε ζώα δείχνει 
ότι η υπερέκφραση της ΝΑΑ40 πρωτεΐνης 
αναστέλλει την ευαισθησία ανθρώπινων 
όγκων στο φάρμακο 5-FU, ενώ σε όγκους 
από ασθενείς με καρκίνο του εντέρου 
σχετίζεται με τη μειωμένη ανταπόκριση 
αυτών των ασθενών στη χημειοθεραπεία. 
Αντίθετα, μειωμένη σύνθεση της 
ΝΑΑ40 πρωτεΐνης καθιστά τα καρκινικά 
κύτταρα του εντέρου πιο ευαίσθητα στη 
χημειοθεραπεία. 
Συνολικά τα ευρήματα της μελέτης, η 
οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και το 
Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου 

(CCRI), καθορίζουν τον ρυθμιστικό 
ρόλο της ΝΑΑ40 στον καρκίνο του 
εντέρου και σημειώνουν τη δυνατότητά 
της να χρησιμοποιηθεί ως ένας 
νέος προγνωστικός παράγοντας και 
θεραπευτικός στόχος. 
Η μελέτη δημοσιεύθηκε πρόσφατα 
στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό 
Oncogene με τίτλο: Histone N-terminal 
acetyltransferase NAA40 links one-
carbon metabolism to chemoresistance  
(https://www.nature.com/articles/
s41388-021-02113-9). 

Πληροφορίες:  

Εργαστήριο Επιγενετικής και Γονιδιακής 

Ρύθμισης του Πανεπιστημίου Κύπρου  

https://www.kirmizislab.com/ 

Εξαγωγή  
και ανάλυση DNA  
από τους «νάνους» 
ιπποπόταμους  
της Κύπρου

Ε πιστήμονες από την Ελλάδα και 
την Κύπρο παρουσιάζουν σε 

επιστημονικό άρθρο στο διακεκριμένο 
περιοδικό Zoological Journal of the 
Linnean Society, τα πρώτα ευρήματα 
από DNA που βρέθηκε σε απολιθωμένα 
οστά του «νάνου» (ορθότερα, πυγμαίου) 
ιπποπόταμου της Κύπρου. 
Τα απολιθωμένα οστά που 
χρησιμοποιήθηκαν, προέρχονται από 
τη συλλογή της τοποθεσίας Ακρωτήρι-
Αετόκρεμνος, τα οποία φυλάσσονται στο 
Τοπικό Μουσείο Κουρίου στην Επισκοπή 
και παραχωρήθηκαν στους ερευνητές για 
μελέτη, μετά την εξασφάλιση των σχετικών 
αδειών από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και 
το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 
Κύπρου. Η επίπονη διαδικασία εύρεσης, 
εξαγωγής και ανάλυσης του γενετικού 
υλικού πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο 
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Αρχαίου DNA του Ινστιτούτου Μοριακής 
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
(IMBB-ΙΤΕ) της Κρήτης, από τον ερευνητή 
του εργαστηρίου Δρ Νικόλαο Ψώνη, 
σε συνεργασία με τη Δρ Δέσποινα 
Βάσσου από το ίδιο εργαστήριο, και 
τον επίσης ειδικό στο αρχαίο DNA, 
Δρ Νίκο Πουλακάκη, Διευθυντή του 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, 
Καθηγητή στο Τμήμα Βιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και υπεύθυνο 

του εργαστηρίου Παλαιογενωμικής 
και Εξελικτικής Γενετικής (ancient DNA 
lab) του IMBB-ITE. Στην υλοποίηση 
της εργασίας συνεργάστηκαν επίσης 
οι, Λουκάς Νικολάου, υποψήφιος 
διδάκτορας του Τμήματος Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, του οποίου η διατριβή αφορά τον 
πυγμαίο ιπποπόταμο, οι παλαιοντολόγοι 
Σωκράτης Ρουσιάκης, Επίκουρος 
Καθηγητής στο Τμήμα Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και Γεώργιος Ηλιόπουλος, 
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 
Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, 
καθώς και ο Σπύρος Σφενδουράκης, 
Καθηγητής Οικολογίας και Βιοποικιλότητας 
στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος είχε την 
ιδέα της μελέτης. 
Η μελέτη έδειξε ότι ο εξαφανισμένος 
πυγμαίος ιπποπόταμος της Κύπρου 
(Hippopotamus minor) συγγενεύει 
περισσότερο με τον μεγαλόσωμο, 

—   Πάνω, από αριστερά: Ο πρώτος συγγραφέας της εργασίας, Νικόλαος Ψώνης, ερευνητής στο Εργαστήριο 
Αρχαίου DNA του IMBB-ΙΤΕ στην Κρήτη. 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Αρχαίου DNA, Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
Κρήτης και Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Παν/μίου Κρήτης, Νίκος Πουλακάκης. 
O υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, Λουκάς Νικολάου. 
Ο Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Παν/μίου Κύπρου, Σπύρος Σφενδουράκης.

—   Μέση, από αριστερά: Θέσεις με απολιθώματα πυγμαίου ιπποπόταμου στην Κύπρο. Με κόκκινο φαίνεται η θέση 
Ακρωτήρι-Αετόκρεμνος απ΄ όπου προήλθε το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία για εξαγωγή DNA. 
Φυλογενετικό δέντρο που δείχνει τη μεγαλύτερη εξελικτική σχέση συγγένειας του πυγμαίου ιπποπόταμου  
της Κύπρου (Hippopotamus minor) με τον κοινό, μεγάλο αφρικανικό ιπποπόταμο (H. amphibius)  
απ’ ό,τι με τον εν ζωή πυγμαίο ιπποπόταμο της δυτικής Αφρικής (Choeropsis liberiensis).  
Στο δέντρο έχουν προστεθεί και δεδομένα από Κητώδη (δελφίνι και φάλαινα) για να αποκτήσει «κατεύθυνση». 
Σε κάθε διακλάδωση φαίνονται και οι εκτιμώμενοι χρόνοι διαφοροποίησης των αντίστοιχων εξελικτικών 
κλαδιών (σε εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα). Ο κυπριακός ιπποπόταμος διαχωρίστηκε  
από τον κοινό αφρικανικό περίπου 1,36 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα.

—   Κάτω: Δείγμα (ημι)απολιθωμένου οστού πυγμαίου ιπποπόταμου από το οποίο έγινε εξαγωγή  
γενετικού υλικού (DNA).

σύγχρονο, κοινό, αφρικανικό ιπποπόταμο 
(Hippopotamus amphibius) παρά με 
τον σύγχρονο πυγμαίο ιπποπόταμο 
της δυτικής Αφρικής (Choeropsis 
liberiensis). Τα αποτελέσματα της μελέτης 
επιβεβαιώνουν την υπόθεση που είχε 
βασιστεί σε μορφολογικά δεδομένα, ότι ο 
κυπριακός ιπποπόταμος εξελίχθηκε από 
μεγαλόσωμο πρόγονο και το μέγεθός του 
μειώθηκε ακολουθώντας το φαινόμενο 
που στη βιολογία ονομάζεται «νησιωτικός 
κανόνας». Σύμφωνα με το φαινόμενο 
αυτό, στα απομονωμένα νησιά, συναντάμε 
συχνά την τάση τα μεγαλόσωμα ζώα να 
μικραίνουν σε μέγεθος και τα μικρόσωμα 
να μεγαλώνουν, ως αποτέλεσμα του 
συνδυασμού απουσίας σημαντικών 
εχθρών και πιο αντίξοων συνθηκών όσον 
αφορά στο κλίμα και τη διαθεσιμότητα 
τροφής. Εξάλλου, κάτι ανάλογο φαίνεται 
πως συνέβη και με τα δύο είδη νάνου 
ελέφαντα που έχουν βρεθεί στην Κύπρο, 
αλλά και με πολλά άλλα παρόμοια είδη, σε 
αρκετά νησιά της Μεσογείου και άλλων 
περιοχών της Γης. 
Οι ερευνητές κατάφεραν επίσης να 
εκτιμήσουν τον χρόνο απόσχισης της 
γενεαλογίας που έδωσε τον πυγμαίο 
ιπποπόταμο της Κύπρου, από εκείνη 
που οδήγησε στον σημερινό αφρικανικό 
ιπποπόταμο στο 1,5 εκατομμύριο 
χρόνια, περίπου, πριν από σήμερα. 
Την περίοδο εκείνη εξελισσόταν το 
κλιματικό φαινόμενο των «εποχών των 
παγετώνων», δηλαδή της εναλλαγής 
παγετωδών περιόδων, όταν σημειωνόταν 
μεγάλη επέκταση των μόνιμων πάγων 
στους πόλους, άρα και μείωση της 
θαλάσσιας στάθμης, με μεσοπαγετώδεις 
περιόδους, όταν οι πάγοι υποχωρούσαν 
και η στάθμη της θάλασσας επανερχόταν. 
Η εναλλαγή αυτή ξεκίνησε περίπου 2,5 
εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα. 
Έτσι, φαίνεται ότι σε κάποια περίοδο που 
η στάθμη της θάλασσας κατέβηκε αρκετά, 
κάποιοι μεγαλόσωμοι ιπποπόταμοι 
πέρασαν στην Κύπρο εκμεταλλευόμενοι 
τη στεριά που επεκτάθηκε, καθώς και 
ενδιάμεσες ρηχές περιοχές και νησίδες 

που εμφανίστηκαν, καθώς είναι γνωστό 
ότι οι ιπποπόταμοι δεν θα μπορούσαν 
να καλύψουν πολύ μεγάλες αποστάσεις 
κολυμπώντας. Απομονωμένοι πια στην 
Κύπρο, εξελίχθηκαν στη μικρόσωμη 
μορφή του πυγμαίου ιπποπόταμου, 
οστά του οποίου βρίσκουμε πλέον 
σε πολλές τοποθεσίες του νησιού και 
συχνά τον ακούμε να αναφέρεται και ως 
«Φανούριος». 
Οι ερευνητές θα συνεχίσουν τις 
προσπάθειες εξαγωγής γενετικού υλικού 
από τους ιπποπόταμους της Κύπρου, ώστε 
να μελετήσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια 
τη διαδικασία εξέλιξης των εκπληκτικών 
αυτών ζώων, που εξαφανίστηκαν πριν 
από 10.000 χρόνια περίπου, κοντά 
στην εποχή που έφθασαν και οι πρώτοι 
άνθρωποι στο νησί. Οι τεχνικές μελέτης 
αρχαίου DNA αναπτύσσονται ραγδαία 
τα τελευταία χρόνια και η λειτουργία 
του σχετικού εργαστηρίου στην Κρήτη 
μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην 
κατανόηση πολλών διεργασιών του 
-κάπως πρόσφατου- παρελθόντος (το 
όριο για πιθανότητα εύρεσης χρήσιμου 
DNA σε απολιθώματα είναι σήμερα 
περίπου στο 1,5 εκατομμύριο χρόνια 
πριν). Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνική 
αυτή χρησιμοποιείται και στη μελέτη 
των προϊστορικών ανθρώπων, με 
συναρπαστικά αποτελέσματα μέχρι 
σήμερα.

Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική 

ακαδημαϊκή δημοσίευση εδώ:  

https://academic.oup.com/zoolinnean/

advancearticle/doi/10.1093/zoolinnean/

zlab089/6432118 

Περισσότερες πληροφορίες:  

Σπύρος Σφενδουράκης Καθηγητής 

Οικολογίας και Βιοποικιλότητας,  

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών 

Πανεπιστημίου Κύπρου,  

Τ.: 22893998,  

Email: sfendour@ucy.ac.cy,  

ιστοσελίδα: http://biodiversitylab.ucy.ac.cy 

Σημαντική 
βραχυχρόνια 
βελτίωση  
στη νοσηρότητα 
ασθματικών παιδιών 

Ε νδιαφέροντα αποτελέσματα 
παρουσίασε έρευνα των Ιατρικών 

Σχολών των Πανεπιστήμιων Κύπρου 
και Κρήτης, η οποία κατέδειξε σημαντική 
βραχυχρόνια βελτίωση στον έλεγχο των 
συμπτωμάτων ασθματικών παιδιών, κατά 
τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων 
(lockdown), κατά της πανδημίας COVID-19. 
Η επιβολή αυστηρών περιοριστικών 
μέτρων, με στόχο την αντιμετώπιση της 
εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 
οδήγησε σε ριζική αλλαγή των 
καθημερινών κοινωνικών επαφών και 
ενδεχομένως, σε μείωση της έκθεσης 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε 
άλλους αναπνευστικούς ιούς και στην 
ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιστημονική 
δημοσίευση των Ιατρικών Σχολών 
του Πανεπιστήμιου Κύπρου και του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE-MEDEA, 
με τίτλο “Pediatric asthma morbidity 
during lockdown for the COVID-19 
pandemic in Spring 2020: A prospective 
community-based study in Cyprus 
and Greece”, κατέδειξε χαμηλότερη 
νοσηρότητα σε 119 ασθματικά παιδιά από 
την Κύπρο και την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής των μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης και απαγόρευσης της 
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κυκλοφορίας (lockdown). 
Τα ασθματικά παιδιά παρακολουθούνταν 
κάθε μήνα από τους ερευνητές των 
δύο Ιατρικών Σχολών, με χρήση του 
ερωτηματολογίου c-ACT (children-
Asthma Control Test) πριν και μετά την 
εφαρμογή του lockdown την Άνοιξη 
του 2020. Παρατηρήθηκε σημαντική 
βελτίωση στα συμπτώματα του άσθματος, 
η οποία ήταν μεγαλύτερη στα παιδιά 
με σοβαρότερο άσθμα. Η βελτίωση 
συσχετίστηκε στατιστικά με τον χρόνο 
παραμονής των παιδιών στο σπίτι, όπως 
καταγράφηκε από αισθητήρες γεω-
εντόπισης (GPS) σε έξυπνα ρολόγια, 
τα οποία έφεραν τα παιδιά σε όλο το 
διάστημα της μελέτης. Η βελτίωση 
των ασθματικών συμπτωμάτων 
επιβεβαιώθηκε συγκρίνοντας τα 
ευρήματα με τα ασθματικά συμπτώματα 
ομάδας ασθματικών παιδιών, που 
συμμετείχαν στη μελέτη στην ίδια περίοδο 
τον προηγούμενο χρόνο (2019), στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος 
LIFE-MEDEA. 
Το πρόγραμμα είχε ως στόχο τη μείωση 
της έκθεσης ευάλωτων ομάδων 
πληθυσμού, στη σκόνη της ερήμου 
στην ατμόσφαιρα. Κατά το ίδιο χρονικό 
διάστημα εφαρμογής του lockdown, η 
έρευνα κατέγραψε επίσης σημαντική 
μείωση στη χρήση αντι-ασθματικών 
φαρμάκων, μείωση στη συχνότητα 
αναπνευστικών λοιμώξεων και μείωση 
στις επείγουσες ιατρικές επισκέψεις για 
οξέα ασθματικά επεισόδια.
Συμπερασματικά, οι ερευνητές 
τονίζουν ότι τα περιοριστικά μέτρα για 
αντιμετώπιση της πανδημίας, οδήγησαν 
παράλληλα σε σημαντική βραχυχρόνια 
βελτίωση στον έλεγχο των συμπτωμάτων 
ασθματικών παιδιών. Ωστόσο, δεν 
πρέπει να παραβλέπονται οι αρνητικές 
επιδράσεις των περιοριστικών μέτρων 
στην ψυχολογική υγεία των παιδιών, 
καθώς και το ότι η αυξημένη παραμονή 
στο σπίτι μπορεί να οδηγήσει στη μείωση 
της φυσικής άσκησης και στην αύξηση της 
χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη  

δημοσίευση στον σύνδεσμο:  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/

full/10.1002/ppul.25765 

Πληροφορίες:  

Εργαστήριο Αναπνευστικής  

Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής  

του Πανεπιστημίου Κύπρου,  

Τ.: 22895243, 

Email: info@res-lab-pcd-service.eu,  

https://res-lab-pcd-service.eu/ και 

https://www.life-medea.eu/ 

Ερευνητική μελέτη 
της πανδημίας 
COVID-19  
στην Κύπρο

Α υτή είναι ίσως η πρώτη μελέτη 
του είδους της, που γίνεται 

ανάμεσα στον κυπριακό πληθυσμό και 
δημοσιεύεται σε περιοδικό με σύστημα 
κριτών, και η οποία έδωσε την ευκαιρία 
να μελετηθούν διάφοροι παράγοντες 
που πιθανώς επηρεάζουν τα επίπεδα 
των αντισωμάτων κατά του κορωνοϊού. 
Τα αποτελέσματα είναι άξια μελέτης και 
σύγκρισης με ανάλογα αποτελέσματα από 

άλλους πληθυσμούς. Σε πρώτη φάση, η 
έρευνα στόχευε στον έλεγχο παρουσίας 
αντισωμάτων κατά του κορωνοϊού SARS-
CoV-2 που ευθύνεται για την COVID-19. 
Συγκεκριμένα, είχαν προσκληθεί να 
συμμετάσχουν ως εθελοντές στην 
έρευνα, άτομα που διαγνώστηκαν θετικά 
με κορωνοϊό, επαγγελματίες υγείας από 
το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το 
Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας και 
το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και άτομα 
από τον γενικό πληθυσμό, για να δώσουν 
δείγματα βιολογικού υλικού. Τα μέχρι 
τώρα αποτελέσματα, τα οποία είναι υπό 
δημοσίευση ως πρωτότυπη εργασία στο 
Journal of Clinical Medicine, αφορούν 
σε 1.898 εθελοντές από την Κύπρο. 
Στο πλαίσιο της μελέτης γίνεται συλλογή 
γενετικού υλικού DNA, πλάσματος, ορού 
και ούρων των εθελοντών. Στην παρούσα 
φάση, αναλύθηκε με ποιοτική και ποσοτική 
μέθοδο ο τίτλος των αντισωμάτων IgG 
κατά του SARS-CoV-2. Τα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι είναι πιο πιθανό να επιτύχουν 
υψηλότερους τίτλους IgG αντισωμάτων 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (>60 ετών), 
άνδρες και άτομα που εμφάνισαν 
συμπτώματα ή νοσηλεύτηκαν. Η 
αντισωματική απάντηση στη λοίμωξη από 
τον SARS-CoV-2 παρουσιάζει κορύφωση 
το πρώτο τρίμηνο και απότομη πτώση στη 
συνέχεια, μέχρι το πρώτο εξάμηνο και 
σταθεροποίηση ή/και μείωση μετά τους 
έξι μήνες. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 

που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα 
δημοσίευση, δείχνουν ότι τα επίπεδα των 
αντισωμάτων μετά από εμβολιασμό με 
πρώτη και δεύτερη δόση, ανεβαίνουν 
πολύ υψηλότερα σε σύγκριση με εκείνα 
ατόμων που νόσησαν, ενώ και πάλι τα 
επίπεδα πέφτουν σε μερικούς μήνες 
μετά τη δεύτερη δόση. Αυτές οι πρώτες 
παρατηρήσεις συμφωνούν με ανάλογες 
παρατηρήσεις άλλων επιστημόνων σε 
διαφορετικούς πληθυσμούς και ενισχύουν 
την άποψη και την ορθότητα της απόφασης, 
για τρίτη-ενισχυτική δόση του εμβολίου. 
Μελέτες επιστημόνων από άλλες χώρες 
έδειξαν ότι, παρόλο που δεν υπάρχει 
απόλυτος συσχετισμός, παρατηρείται ότι τα 
επίπεδα των αντισωμάτων αντανακλούν 
σε κάποιο βαθμό την ανοσιακή επάρκεια 
του οργανισμού.
Η μελέτη αυτή ήταν αποκαλυπτική 
επίσης, αναφορικά με την προθυμία 
και το ενδιαφέρον του Κύπριου πολίτη, 
από τη μια να μάθει πώς αντέδρασε ο 
οργανισμός του στη λοίμωξη με COVID-19 
και στον εμβολιασμό, και από την άλλη 
να μοιραστεί με την ερευνητική ομάδα 
κλινικά στοιχεία και βιολογικό υλικό, για 
περαιτέρω μελέτες. Η ομάδα μας τονίζει 
ότι ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη 
μέθοδος προστασίας κατά της COVID-19, 
τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε 
οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό. Το 
γεγονός ότι ο κορωνοϊός εξακολουθεί να 
μεταλλάσσεται και καθίσταται αναγκαία 
η ενισχυτική δόση, δεν είναι δικαιολογία 
για την αποφυγή του εμβολιασμού, αλλά 
αντίθετα δείχνει ότι χρειάζεται μεγαλύτερη 
εμβολιαστική κάλυψη στον πληθυσμό και 
συνέχιση της εφαρμογής των μέτρων 
προστασίας. Ελπίζουμε ότι στο σύντομο 
μέλλον θα έχουμε και άλλα τεκμηριωμένα 
αποτελέσματα που θα μας επιτρέψουν να 
ανακοινώσουμε χρήσιμα αποτελέσματα, 
αξιοποιώντας τον πλούτο των δεδομένων 
και του βιολογικού υλικού που συλλέγεται 
στη Βιοτράπεζα.
Η συγκεκριμένη έρευνα συνεχίζεται και η 
πρόσκληση είναι ανοικτή προς εθελοντές 
εμβολιασμένους, για παρακολούθηση των 

αντισωμάτων τους στον χρόνο. Άτομα που 
έχουν πάρει την τρίτη δόση και επιθυμούν 
να συμμετάσχουν στην ερευνητική μελέτη, 
καλούνται να επικοινωνήσουν με τη 
Βιοτράπεζα του Πανεπιστημίου Κύπρου 
15-30 μέρες μετά την ενισχυτική τρίτη 
δόση, στο τηλέφωνο: 22-892815 ή 
μέσω της ιστοσελίδας:  
https://biobank.cy/erevna-covid-19/.  
Η ανάλυση για την ανίχνευση 
αντισωμάτων ανάμεσα στον πληθυσμό 
είναι δωρεάν.
Η μελέτη διεξάγεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος Η2020-CY-Biobank, 
που χρηματοδοτείται κυρίως από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυπριακή 
Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(Grant Agreement Number 857122), 
και μερικώς από την Κινεζική Πρεσβεία 
και τον οργανισμό «Εθελοντές Ιατροί 
Κύπρου». Η ερευνητική ομάδα εκφράζει 
ειλικρινείς ευχαριστίες προς τους 
Κύπριους εθελοντές και προς τους 
χρηματοδότες.

Κέντρο Αριστείας 
για Έρευνα και 
Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΕΡΓΌ “SESAME”

Τ ο έργο στοχεύει στη δημιουργία 
αξιόπιστων Συστημάτων Πολλαπλών 

Ρομπότ τα οποία θα μπορούν να 
λειτουργούν σε συνθήκες αβεβαιότητας 
και κυβερνοεπιθέσεων.
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και 
Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου 
Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος στο 
ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με ακρωνύμιο 
SESAME (Secure and Safe Multi-Robot 
Systems), το οποίο χρηματοδοτείται από 
το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο στοχεύει 
στη δημιουργία αξιόπιστων Συστημάτων, 
Πολλαπλών Ρομπότ τα οποία θα μπορούν 

να εκτελούν αποστολές στους τομείς της 
υγείας, της γεωργίας, της βιομηχανίας και 
της επιθεώρησης κρίσιμων υποδομών, 
χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων τα 
εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης και της 
Μηχανικής Μάθησης.

Δημιουργία νέας γενιάς 
Συστημάτων Πολλαπλών 
Ρομπότ 

Η λειτουργία των Συστημάτων Πολλαπλών 
Ρομπότ είναι καθοριστική για αποστολές 
που αφορούν -μεταξύ άλλων- τη γρήγορη 
παράδοση ιατρικών δειγμάτων, την 
παρακολούθηση της οδικής κυκλοφορίας 
σε πραγματικό χρόνο και την επιθεώρηση 
κρίσιμων υποδομών. Τα χαρακτηριστικά 
αυτών των αποστολώ -που είναι η 
κατανεμημένη δράση και το αβέβαιο 
περιβάλλον λειτουργίας- απαιτούν τη 
χρήση τέτοιων συστημάτων που να 
μπορούν να εκτελούν αποστολές, των 
οποίων η πολυπλοκότητα και το κόστος 
είναι πολύ υψηλά για ένα μόνο ρομπότ. 
Το έργο “SESAME” θα αναπτύξει 
προηγμένες τεχνολογίες, οι οποίες θα 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας 
διαφανούς προσέγγισης, βασισμένης 
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σε μοντέλα, με σκοπό το σχεδιασμό και 
τη δημιουργία νέας γενιάς αξιόπιστων 
και ασφαλών Συστημάτων Πολλαπλών 
Ρομπότ. Τα Συστήματα αυτά θα μπορούν 
να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της 
Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής 
Μάθησης και να λειτουργούν σε συνθήκες 
αβεβαιότητας, συμπεριλαμβανομένων 
και κυβερνοεπιθέσεων. Η προσέγγιση 
SESAME θα αξιολογηθεί και θα 
επικυρωθεί μέσω πέντε περιπτώσεων 
χρήσης, στους τομείς της υγειονομικής 
περίθαλψης, της ευέλικτης παραγωγής, 
της βιομηχανίας γεωργικών ειδών, της 
επιθεώρησης και συντήρησης κρίσιμων 
υποδομών.

Η προσέγγιση SESAME  
στην Κύπρο

Το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» θα 
προσφέρει την τεχνογνωσία του, για την 
ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος 
συντονισμού των Συστημάτων με 
Πολλαπλά Ρομπότ, καθώς και για τη 
συλλογή δεδομένων. Επιπρόσθετα, σε 
συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα της 
Κύπρου θα υλοποιήσει την επιθεώρηση 
του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της 
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στην 
περιοχή Βασιλικού, αξιολογώντας και 
εφαρμόζοντας τις νέες τεχνολογίες του 
έργου, που σχετίζονται με την ασφάλεια 
και προστασία των κρίσιμων υποδομών.
Στο έργο συμμετέχουν 17 εταίροι, 
περιλαμβανομένων πανεπιστημίων 
και ερευνητικών κέντρων, κορυφαίων 
εταιρειών τεχνολογίας και κατασκευής 
ρομπότ, καθώς και βιομηχανικών και 
δημόσιων οργανισμών που βασίζονται 
σε ρομποτικά συστήματα. Συντονιστής 
του έργου είναι η κοινοπραξία The Open 
Group, υπό την τεχνική καθοδήγηση του 
Πανεπιστημίου του Γιόρκ (University of 
York) στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η ερευνητική ομάδα του Κέντρου 
Αριστείας «Κοίος» του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, που συμμετέχει στο έργο, 
“SESAME” καθοδηγείται από την 

Καθηγήτρια Μαρία Κ. Μιχαήλ και 
συμπληρώνεται από τους Δρ. Παναγιώτη 
Κολιό και Δρ. Παναγιώτα Νικολάου.
Το έργο SESAME έχει λάβει 
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 
για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 
2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (No. 
101017258).

Περισσότερα για το έργο SESAME  

δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://www.sesame-project.org/ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ  
ΓΙΑ ΑΓΌΡΑΠΏΛΗΣΙΕΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σ το πλαίσιο του ερευνητικού έργου 
“EnergyXchange”, το Κέντρο 

Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία 
«Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου (www.
kios.ucy.ac.cy), σε συνεργασία με τις 
εταιρείες Eletoyia Photovoltaics (www.
eletoyia.com) και EUROCY Innovations Ltd 
(www.eurocyinnovations.com) ανέπτυξαν 
μία πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει 
σε όλους τους παίκτες της αγοράς 
-όπως μεμονωμένους παραγωγούς 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και 
προμηθευτές ή μεγάλους καταναλωτές- να 
συνάψουν διμερείς συμβάσεις μεταξύ τους 

ή ακόμα και να πωλούν την παραγόμενη 
ενέργειά τους κατευθείαν στην ελεύθερη 
αγορά.
Η πλατφόρμα “EnergyXchange” 
διευκολύνει τη μετάβαση προς μια 
-πλήρως- απελευθερωμένη αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας όλα τα 
μέσα για την εφαρμογή και υλοποίηση των 
κανονισμών που εκδόθηκαν και ρυθμίζουν 
τη σχέση μεταξύ του παραγωγού, του 
προμηθευτή και του καταναλωτή. Παρέχει 
επίσης εργαλεία και αλγόριθμους 
βελτιστοποίησης, που αναπτύχθηκαν 
από το Κέντρο Αριστείας «Κοίος», τα 
οποία επιτρέπουν στους καταναλωτές 
να επιλέγουν τον προμηθευτή τους με 
βάση το προφίλ της κατανάλωσής τους 
και κατ’ επέκταση την πιο συμφέρουσα 
γι’ αυτούς διατίμηση. Τέλος, επιτρέπει 
στους προμηθευτές να προσφέρουν 
εξατομικευμένες διατιμήσεις στους 
καταναλωτές, με βάση τη διαθέσιμη 
παραγόμενη ισχύ που διαθέτουν ή 
εκτιμούν πως θα έχουν διαθέσιμη κατά τη 
διάρκεια του εικοσιτετραώρου.
Το ερευνητικό έργο «EnergyXchange» 
χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας, στo πλαίσιo των 
προγραμμάτων RESTART 2016-2020 
για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στην 
Κύπρο. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από το έργο αυτό έχουν κοινωνικό, 

οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
Το έργο αναμένεται να βελτιώσει την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
τιμολόγησης και χρέωσης της ηλεκτρικής 
ενέργειας, καθώς και την ασφάλεια και 
αξιοπιστία του δικτύου ηλεκτρικής ισχύος, 
να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα λόγω της απρόσκοπτης 
ενσωμάτωσης φωτοβολταϊκών στην 
αγορά ενέργειας, να δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας και να βελτιώσει την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων της Κύπρου 
γενικότερα.

Πληροφορίες για το έργο: 

https://www.kios.ucy.ac.cy/research/

research-projects/active/600-

energyxchange-smart-energy-platform-

facilitating-the-cyprus-liberalized-energy-

market.html 

Πρόγραμμα 
Συνεργασίας 
INTERREG V-A 
Ελλάδα-Κύπρος 
2014-2020

ΈΠΙΤΟΠΙΑ ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΉ 
ΝΟΣΟΚΟΜΈΙΑΚΏΝ ΥΓΡΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΏΝ 
ΜΈ ΣΤΟΧΟ ΤΉ ΒΈΛΤΙΏΣΉ ΤΉΣ 
ΑΠΟΔΟΣΉΣ ΤΏΝ ΈΓΚΑΤΑΣΤΑΣΈΏΝ 
ΈΠΈΞΈΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΏΝ ΚΑΙ ΤΉΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΉΣΉΣ ΤΏΝ ΈΚΡΟΏΝ

Τ ο Πανεπιστήμιο Κύπρου-Διεθνές 
Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας 

σε συνεργασία με το Συμβούλιο 
Αποχετεύσεων Λάρνακας συμμετέχουν 
ως Δικαιούχοι στην πράξη «Επιτόπια 
Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών 
Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση 
της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων και της 
Αξιοποίησης των Εκροών», το οποίο 
εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-
Κύπρος 2014-2020.
Η πράξη θα υλοποιηθεί σε συνεργασία 
με το ΕΛΜΕΠΑ (Ελληνικό Μεσογειακό 
Πανεπιστήμιο), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) που 
είναι και ο κύριος Δικαιούχος του έργου. 
Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό 
πράξης €999.000, εκ των οποίων 
το 85% θα χρηματοδοτηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και το 
υπόλοιπο 15% από εθνικούς πόρους.
Στόχος της ερευνητικής πράξης 
είναι να προσδιοριστεί εάν και πώς 
μπορεί να επιτευχθεί η απομάκρυνση 
επιλεγμένων μικρορύπων αναδυόμενου 
ενδιαφέροντος, μέσω της επιτόπιας 
επεξεργασίας νοσοκομειακών λυμάτων, 
πριν την απόρριψή τους στο κεντρικό 
σύστημα αποχέτευσης. Το έργο θα 
αξιολογήσει την αναγκαιότητα και 
αποτελεσματικότητα της επιτόπιας 
επεξεργασίας στα νοσοκομεία της 
Λάρνακας και του Ηρακλείου. Στο πλαίσιο 
υλοποίησης της πράξης θα προσδιοριστεί 
η επίδραση που μπορούν να έχουν 
επιλεγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας 
στην ποιότητα των τελικών εκροών, όσον 
αφορά στην παρουσία φαρμακευτικών 
ουσιών καθώς και βακτηρίων και 
γονιδίων που φέρουν ανθεκτικότητα 

στα αντιβιοτικά. Αρχικά θα σχεδιαστεί 
και θα κατασκευαστεί πιλοτικό σύστημα 
στους χώρους των νοσοκομείων, με 
στόχο την αξιολόγησή του, για μετέπειτα 
ανάπτυξή του σε πλήρη κλίμακα στα 
νοσοκομεία Λάρνακας και Ηρακλείου. 
Η πιλοτική μονάδα περιλαμβάνει σειρά 
από προχωρημένες φυσικοχημικές και 
βιοχημικές καθώς και προχωρημένες 
χημικές τεχνολογίες.
Η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά 
αποτελεί σοβαρή πρόκληση, τόσο για 
την Ευρωπαική Ένωση (ΕΕ) όσο και σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), η 
μικροβιακή αντοχή έχει ήδη φτάσει σε 
ανησυχητικά επίπεδα σε πολλά μέρη του 
κόσμου. Υψηλά επίπεδα μικροβιακής 
αντοχής σε βακτήρια, που συνδέονται 
με πολλές κοινές λοιμώξεις (π.χ. 
ουρολοιμώξεις, πνευμονία, φυματίωση και 
γονόρροια) έχουν παρατηρηθεί σε όλες τις 
περιφέρειες της ΠΟΥ. Η μικροβιακή αντοχή 
προκαλεί ήδη σημαντική, κοινωνική και 
οικονομική επιβάρυνση διεθνώς. Εκτιμάται 
ότι ευθύνεται για 25.000 θανάτους 
ετησίως μόνο στην ΕΕ και για 700.000 
θανάτους ετησίως σε όλο τον κόσμο. 
Η υλοποίηση της πράξης αποτελεί 
επομένως σημαντική εξέλιξη 
στη διαχείριση και επεξεργασία 
νοσοκομειακών λυμάτων, σε σχέση με το 
παραπάνω πρόβλημα και επιπλέον δίνει 
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το πράσινο φως προς την κατεύθυνση 
της έρευνας και της εξέλιξης καινοτόμων 
τεχνολογιών, με βάση τη συνεργασία 
όλων των αρμόδιων φορέων σε Λάρνακα 
και Ηράκλειο. 
Οι Δικαιούχοι στην Κύπρο εκφράζουν 
τις ιδιαίτερες ευχαριστίες τους προς τον 
Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 
(ΟΚΥπΥ), με τον οποίο έχουν υπογράψει 
Μνημόνιο Συνεργασίας στα πλαίσια 
του έργου. Το μνημόνιο συνεργασίας 
προνοεί την παραχώρηση χώρου για την 
κατασκευή και εγκατάσταση της πιλοτικής 
Μονάδας στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λάρνακας, καθώς και τη διοχέτευση στο 
αποχετευτικό σύστημα Λάρνακας, των 
νοσοκομειακών υγρών απόβλητών που 
θα τυγχάνουν επεξεργασίας για τους 
σκοπούς του έργου. Τέτοιες ενέργειες, 
βοηθούν στην προαγωγή της ασφάλειας 
και υγείας στον τόπο μας.

Για περισσότερες πληροφορίες  

μπορείτε να επικοινωνήσετε  

με την καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου 

Email: dfatta@ucy.ac.cy

(Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας, 

Πανεπιστήμιο Κύπρου) 

Ανάπτυξη 
πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής 
μάθησης 

Τ η συμμετοχή του σε ένα ακόμη 
μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
με στόχο τη δημιουργία πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής μάθησης, για όλα τα επίπεδα 
της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης Ενηλίκων. Ο κύριος στόχος 
του έργου θα είναι η υποστήριξη και η 
ανάπτυξη ικανοτήτων των καθηγητών 
και των εκπαιδευτικών επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (VET), με ένα 

σύνολο ψηφιακών πόρων βασισμένων 
σε μεθόδους και αρχές της ψηφιακής 
διδασκαλίας, για την ενσωμάτωση των 
ψηφιακών τεχνολογιών στη διαδικασία 
μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της 
μάθησης με βάση την εργασία (WBL).
Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο Software 
Engineering and Internet Technologies 
Laboratory (SEIT, http://www.cs.ucy.
ac.cy/seit) του Πανεπιστημίου Κύπρου 
είναι ένας από τους εταίρους στο 
Ερευνητικό Πρόγραμμα «T4SVEN», το 
οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μέσω του Προγράμματος 
Erasmus+.
Το εικοσιτετράμηνο ερευνητικό 
πρόγραμμα «T4SVEN», θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο μιας κοινοπραξίας πέντε διεθνώς 
αναγνωρισμένων οργανισμών, από 
τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες. Το εν λόγω 
έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021, με 
συντονιστή τον Οργανισμό Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
Κροατίας (ΑΖΟΟ - Agencija za strukovno 
obrazovanje i obrazovanje odraslih) με 
συνολικό προϋπολογισμό €257.945,00, 
από τα οποία € 62.385,00 αντιστοιχούν 
στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 
Ο Καθηγητής Γιώργος Α. Παπαδόπουλος 
διευθύνει την ομάδα του Πανεπιστημίου 
Κύπρου (το Εργαστήριο SEIT), η οποία 
θα επικεντρωθεί στον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση μιας πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής μάθησης, που αφορά 

όλα τα επίπεδα της Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων. 
Στόχος είναι η υποστήριξη και η ανάπτυξη 
ψηφιακών ικανοτήτων των καθηγητών 
και των εκπαιδευτικών επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων 
(VET), με ένα σύνολο μεθόδων και 
αρχών της ψηφιακής διδασκαλίας, 
για την ενσωμάτωση των ψηφιακών 
τεχνολογιών στη διαδικασία μάθησης, 
συμπεριλαμβανομένης της μάθησης με 
βάση την εργασία (WBL). Η ομάδα του 
Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει μεγάλη 
εμπειρία στο τομέα ICT (Information 
and Communication Technologies–
Τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνίας), στην ηλεκτρονική μάθηση 
και την ανοιχτή εξ αποστάσεως μάθηση. 
Επιπλέον, το εργαστήριο SEIT θα ηγηθεί 
του σχεδιασμού και της ανάπτυξης 
της πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
μάθησης D-Collab. Αυτό συνεπάγεται 
τον καθορισμό της αρχιτεκτονικής 
της πλατφόρμας και το καθορισμό 
των απαιτήσεων και των τεχνικών 
προδιαγραφών και την ανάπτυξη της 
πραγματικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
μάθησης. 
Το έργο «T4SVEN» αυτή την στιγμή 
βρίσκεται στο στάδιο της δημιουργίας 
των κατάλληλων σεναρίων και υλικού, 
διαμορφωμένου με τέτοιο τρόπο για 
να ευκολύνεται η εκμάθηση, αλλά 
και στο στάδιο του καθορισμού των 
χαρακτηριστικών και των λειτουργιών της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης. 
Μέσω αυτών, στοχεύει στη δημιουργία 
ενός εύχρηστου περιβάλλοντος μάθησης, 
όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
αυτό-εκπαιδεύονται, χωρίς τη βοήθεια 
κάποιου άλλου.
Η σημαντική αυτή συμβολή του 
Εργαστηρίου Software Engineering 
and Internet Technologies Laboratory 
θα βοηθήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
στον εμπλουτισμό των γνώσεων και της 
εμπειρίας του στον συγκεκριμένο τομέα 
και συνάμα θα δημιουργήσει καινούργιες 
προοπτικές για μελλοντικές συνεργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες  

σχετικά με αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα 

μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  

https://t4sven.cs.ucy.ac.cy/ 

 

Προσδιορισμός 
της έκτασης της 
ρύπανσης ποταμών 
από φαρμακευτικές 
ουσίες

Π ρωτοποριακή παγκόσμια 
έρευνα εξέτασε την παρουσία 

61 φαρμακευτικών ουσιών σε 258 
ποταμούς από 104 χώρες και κατέληξε 
στο συμπέρασμα, ότι σε περισσότερο 
από το ένα τέταρτο των ποταμών που 
εξετάστηκαν, οι συγκεντρώσεις τέτοιων 
ενώσεων βρίσκονται σε εν δυνάμει τοξικά 
επίπεδα. 
Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 
περισσότερες από τις μισές χώρες του 
κόσμου, ενώ σημειώνεται ότι ποταμοί 
σε 36 χώρες δεν είχαν εξεταστεί ποτέ 
ξανά για φαρμακευτικές ουσίες. Η έρευνα 
συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο του 
York της Αγγλίας στο πλαίσιο του Global 
Monitoring of Pharmaceuticals Project, 
και συγκεκριμένα από τον Καθηγητή Δρ 
Alistair Boxall και τον Δρ John Wilkinson 

και, ενώ εκ μέρους της Κύπρου, στην 
έρευνα συμμετείχε το Διεθνές Ερευνητικό 
Κέντρο Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, με την Καθηγήτρια του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος, και Διευθύντρια του 
Νηρέα Δρ Δέσπω Φάττα-Κάσινου 
και τη Δρ Λήδα Ιωάννου-Ττόφα (τότε 
Μεταδιδακτορική Συνεργάτιδα του Νηρέα 
και νυν Υγειονομικό Μηχανικό του 
Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων). 
Λήφθηκαν δείγματα από ποταμούς 
όπως ο Αμαζόνιος, ο Μισισιπής, ο 
Τάμεσης, και ο Μέκονγκ. Από ποτάμια σε 
χωριά, όπως το χωριό Yanomami στη 
Βενεζουέλα, όπου δε χρησιμοποιούνται 
μοντέρνα φαρμακευτικά σκευάσματα, 
καθώς και από πολυπληθείς πόλεις 
όπως το Νέο Δελχί, το Λονδίνο, η Νέα 
Υόρκη, το Λάγος και το Guangzhou. Η 
έρευνα συμπεριέλαβε επίσης, ποταμούς 
από περιοχές με πολιτική αστάθεια 
όπως η Βαγδάτη, η Δυτική Όχθη και το 
Yaoundé στο Καμερούν και από περιοχές 
μεγάλου υψόμετρου αλπικής τούνδρας 
στο Colorado, πολικές περιοχές στην 
Ανταρκτική κ.τ.λ. 
Όπως αναφέρει η Δρ. Φάττα-Κάσινου, 
μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα 
είναι τα εξής: 
• Η ρύπανση των ποταμών με 
φαρμακευτικές ουσίες εκτείνεται σε όλες 
τις Ηπείρους. 
• Οι φαρμακευτικές ενώσεις 
καρβαμαζεπίνη (αντιεπιλεπτικό) και 
μετφορμίνη (αντιδιαβητικό) ήταν οι 
συχνότερα ανιχνεύσιμες ενώσεις.

• Υπάρχει δυνατή συσχέτιση γενικά μεταξύ 
του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου μίας 
χώρας και της σχετικής ρύπανσης: όσο πιο 
χαμηλό το επίπεδο τόσο υψηλότερο και 
το επίπεδο ρύπανσης. Υπάρχουν, όμως, 
και χώρες που παρουσιάζουν διαφορετική 
εικόνα. 
• Οι μόνες περιοχές που δεν παρουσίασαν 
καθόλου συγκεντρώσεις των 
φαρμακευτικών ουσιών που εξετάστηκαν 
είναι η Ισλανδία και το χωριό Yanomami 
στον Αμαζόνιο της Βενεζουέλας. 
• Στις χώρες που παρουσιάζονται 
τα υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης, δε 
συνηθίζεται να διερευνάται η παρουσία 
τέτοιων ενώσεων στα φυσικά 
επιφανειακά νερά (όπως για παράδειγμα η 
Υποσαχάρια Αφρική, η Νότιος Αφρική και 
μέρη της νότιας Ασίας). 
• Υψηλότερες συγκεντρώσεις 
εντοπίστηκαν σε περιοχές στον Πακιστάν 
(Lahore), Βολιβία (La Paz) και Αιθιοπία 
(Addis Ababa).
• Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που 
σχετίζονται περισσότερο με τα υψηλά 
επίπεδα ρύπανσης, περιλαμβάνουν την 
παρουσία σκουπιδότοπων κατά μήκος 
των ποταμών, την ανεπαρκή υποδομή 
συλλογής αστικών λυμάτων ή/και την 
απουσία αποχετευτικών συστημάτων, τη 
βιομηχανική δραστηριότητα παραγωγής 
φαρμακευτικών ουσιών, καθώς και την 
απόρριψη του περιεχομένου των σηπτικών 
βόθρων/λάκκων απευθείας σε ποταμούς. 
• Ένα τέταρτο των περιοχών που 
εξετάστηκαν παρουσιάζουν επίπεδα 
συγκεντρώσεων ουσιών όπως οι, 
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σουλφαμεθοξαζόλη, προπρανολόλη, 
σιπροφλοξασίν και λοραταδίνη, ουσίες εν 
δυνάμει τοξικές. 
Σύμφωνα με τη Δρ Φάττα-Κάσινου η 
παρακολούθηση της παρουσίας των 
φαρμακευτικών ουσιών στο περιβάλλον 
μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη 
στρατηγικών και πολιτικών, που θα 
στοχεύει στον περιορισμό τους καθώς και 
στον περιορισμό των συνεπακόλουθων 
σχετικών επιπτώσεων τόσο στο 
περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη 
υγεία. 
Όπως αναφέρει η Δρ Ιωάννου Ττόφα, 
στην περίπτωση της Κύπρου επιλέχθηκε 
η συμπερίληψη στην έρευνα του ποταμού 
Καργώτης ή Καρκώτης, κατόπιν συλλογής 
και επεξεργασίας των δεδομένων 
που διαθέτει η Υπηρεσία Υδρομετρίας 
του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων 
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αναφορικά 
με τα λιγοστά υδάτινα σώματα του νησιού, 
τα οποία διαθέτουν συνεχή ροή σε ετήσια 
βάση. Ο ποταμός Καργώτης πηγάζει 
από τις βορειοανατολικές πλαγιές της 
κορυφής του Τροόδους και εκβάλλει στον 
κατεχόμενο κόλπο της Μόρφου, με μήκος 
24.750 μέτρα. Συγκεκριμένα, λήφθηκαν 
δείγματα από σημεία του ποταμού και των 
παραποτάμων του, τα οποία βρίσκονται 
στα όρια των κοινοτήτων Κακοπετριάς και 
Γαλάτας. Τα ακριβή σημεία δειγματοληψίας 
επιλέχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη 
τις ανθρώπινες δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα παρακείμενα του 
ποταμού, όπως γεωργοκτηνοτροφικές 
δραστηριότητες, ιχθυοκαλλιέργειες, 
καθώς και η ύπαρξη σηπτικών λάκκων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα 
της μελέτης κατατάσσουν την Κύπρο στις 
χώρες με τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις 
για τις υπό εξέταση ενώσεις, καθώς 
στα δείγματα που λήφθηκαν η ολική 
τους συγκέντρωση κυμάνθηκε σε 
συγκεντρώσεις < 200 ng/L. 
Στην εν λόγω έρευνα, η οποία 
δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό PNAS 
(Proceedings of the National Academy of 

Science) με δείκτη απήχησης 11.205 και 
με τον τίτλο «Pharmaceutical Pollution 
of the World’s Rivers», συμμετείχαν 127 
ερευνητές από 85 οργανισμούς. Αυτό 
αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα, 
του πώς η διεθνής επιστημονική 
κοινότητα μπορεί να συνεργαστεί για να 
αντιμετωπίσει περιβαλλοντικά προβλήματα 
ευρείας κλίμακας. 

Ιστοσελίδα ΝΗΡΕΑ: www.nireas-iwrc.org 

Αναλυτικές πληροφορίες 

για το ερευνητικό πρόγραμμα: 

https://www.globalpharms.org/ 

Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για 
την ενεργειακή 
αναβάθμιση 
ιστορικών κτιρίων 

Τ ο «Εργαστήριο Ενέργεια και 
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 

Κτιρίων» της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου συντονίζει το νέο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα διασυνοριακής 
συνεργασίας «Ενεργειακή αναβάθμιση 
των ιστορικών κτιρίων του Προεδρικού 
Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου» με 
ακρωνύμιο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ». Το έργο 
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 
διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG 
VA Ελλάδα – Κύπρος «2014-2020» και 
καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση 
της ενεργειακής αναβάθμισης ιστορικών 
κτιρίων. Η υλοποίηση επεμβάσεων 
ενεργειακής αναβάθμισης σε ιστορικά 
κτίρια χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, 
κατάλληλης μελέτης και τήρησης των 
περιορισμών και απαγορεύσεων, που 
σχετίζονται με τον σεβασμό και τη 
διατήρηση της μορφής τους.  
Η απουσία σχετικών προτύπων και 

καλών πρακτικών έχει ως αποτέλεσμα 
τον περιορισμένο αριθμό έργων 
ενεργειακής αναβάθμισης ιστορικών 
κτιρίων, εντός της επιλέξιμης περιοχής. 
Συνεπώς, σημαντική καινοτομία αυτού 
του έργου είναι η προτυποποίηση 
για την αντιμετώπιση του δύσκολου 
αυτού ζητήματος, στη βάση «συνολικού 
ενεργειακού σχεδιασμού» μέσα από 
μια διεπιστημονική και διασυνοριακή 
προσέγγιση και συνεργασία. 
Η πράξη, διάρκειας είκοσι τεσσάρων 
μηνών, έχει συνολικό προϋπολογισμό 
€2.196.629,50 , ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) και από εθνικούς 
πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
Βασικός στόχος του έργου 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ είναι η συμβολή στην 
επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κρατών μελών, για τη 
μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών CO2, μέσω της αύξησης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας και της 
αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
κτιρίων και του τομέα της στέγασης. 
Το έργο έχει θετική επίδραση στο 
περιβάλλον, αφού επιφέρει μείωση των 
εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου, 
βελτίωση της θερμικής άνεσης, της 
ποιότητας του εσωτερικού αέρα και 
διατήρηση καθαρού περιβάλλοντος. 
Επιπλέον, επιτυγχάνει εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας και εφαρμόζει 
άριστες πρακτικές ορθολογικής 
διαχείρισής της. Ταυτόχρονα, ενισχύει  
σε κοινωνικό επίπεδο την περιβαλλοντική 
συνείδηση, την παιδεία και συμβάλει στην 
ευαισθητοποίηση των χρηστών και των 
επισκεπτών των κτιρίων και συνεκδοχικά 
του κοινωνικού συνόλου.

Πρότυπα δημόσια  
ιστορικά κτίρια

Για την επίτευξη των στόχων του έργου 
επιλέχθηκαν δύο εμβληματικά ιστορικά 
κτίρια, που φιλοξενούν κεντρικές 
δημόσιες λειτουργίες, το Προεδρικό 
Μέγαρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
το οποίο ολοκληρώθηκε το 1936, και 
η Λότζια που στεγάζει το κεντρικό κτίριο 
του Δημαρχείου Ηρακλείου (Κρήτη) και 
υπολογίζεται ότι κτίστηκε, στη μορφή 
που σώζεται σήμερα, γύρω στο 1628. 
Η ιδιαίτερη ιστορική, κοινωνική και 
αρχιτεκτονική αξία των εν λόγω κτιρίων, 
καθώς και τα κοινά χαρακτηριστικά τους 
ως προς τη χρήση τοπικών υλικών και 
παραδοσιακών μεθόδων κατασκευής, 
επιτρέπουν την εφαρμογή ενός κοινού 
πλαισίου σχεδιασμού και στρατηγικών 
βελτίωσης της ενεργειακής τους 
απόδοσης. Τα εμβληματικά αυτά ιστορικά 
κτίρια θα καταστούν ενεργοί κοινωνοί, 
βέλτιστων πρακτικών στους πολίτες, 
στους επαγγελματίες, στην επιστημονική 
κοινότητα και στους φορείς χάραξης 
πολιτικής. 

Διασυνοριακή συνεργασία

Το έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, με ακαδημαϊκό υπεύθυνο 
τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος 
Αρχιτεκτονικής Αιμίλιο Μιχαήλ και 
διευθυντή έργου τον Δρ Απόστολο 
Μιχόπουλο ενώ συμμετέχουν, υπό τη 
μορφή εταιρικού σχήματος, το Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και το 
Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Προεδρία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Δήμος 
Ηρακλείου και ο Ειδικός Λογαριασμός του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

Περισσότερες πληροφορίες  

για το έργο στην ιστοσελίδα: 

 https://www.anavathmezo.eu/ 

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου 

Κύπρου: www.ucy.ac.cy/arch/ 

Οι άνδρες με εθισμό 
στο σεξ παρουσιάζουν 
αυξημένα επίπεδα 
της «ορμόνης της 
αγάπης»

Μ ια καινοτόμος έρευνα έρχεται 
να ρίξει φως στην αιτιολογία της 

πάθησης, μελετώντας για πρώτη φορά 
τον ρόλο της ωκυτοκίνης στη διαταραχή 
υπερσεξουαλικότητας στους άνδρες. Στην 
έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο 
ιατρικό περιοδικό The Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism, συμμετέχει 
ο Δρ. Ανδρέας Χατζηττοφής, Ψυχίατρος και 
Λέκτορας Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Η έρευνα διεξάχθηκε στο νοσοκομείο 
Καρολίνσκα στη Σουηδία και σε αυτήν 
συμμετείχαν εξήντα τέσσερις άνδρες 
με διαταραχή υπερσεξουαλικότητας, 
σε σύγκριση με υγιείς εθελοντές. Οι 

ασθενείς με υπερσεξουαλικότητα είχαν 
σχεδόν τα διπλάσια επίπεδα ωκυτοκίνης 
στο αίμα και τα επίπεδα της ορμόνης 
αυτής συσχετίστηκαν με περισσότερα 
συμπτώματα υπερσεξουαλικότητας. 
Ακολούθως, από τους εξήντα τέσσερις 
άνδρες με υπερσεξουαλικότητα, οι τριάντα 
παρακολούθησαν πρόγραμμα ομαδικής 
γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας 
για επτά εβδομάδες και ακολούθησε 
ξανά μέτρηση της ωκυτοκίνης. Μετά τη 
θεραπεία, τα επίπεδα της ωκυτοκίνης τους 
μειώθηκαν σημαντικά.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, μια πιθανή 
εξήγηση είναι ότι τα επίπεδα ωκυτοκίνης 
είναι αυξημένα ως αντιρροπιστικός 
μηχανισμός για να μειώσουν την 
υπερδραστηριότητα του συστήματος του 
στρες, το οποίο δυσλειτουργεί σε αυτά τα 
άτομα. 
Η διαταραχή υπερσεξουαλικότητας 
περιλαμβάνει αυξημένες, υπέρμετρες 
σεξουαλικές συμπεριφορές -οι οποίες 
συνδέονται με διαταραχές της διάθεσης-, 
παρουσιάζει στοιχεία παρορμητικότητας 
αλλά και απώλεια του ελέγχου. Οι 
σεξουαλικές αυτές συμπεριφορές 
μπορεί να ποικίλλουν, από τη σύναψη 
σεξουαλικών σχέσεων, μέχρι τον 
αυνανισμό ή ακόμα και φαντασιώσεις, οι 
οποίες προκαλούν σημαντική διαταραχή 
της λειτουργικότητας του ατόμου. 
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η 
διαταραχή αυτή υπολογίζεται να επηρεάζει 
3-6% του πληθυσμού.
Η διαταραχή υπερσεξουαλικότητας 

—   Ο Δρ. Ανδρέας Χατζηττοφής
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ενσωματώθηκε και επίσημα στο διεθνές 
σύστημα ταξινόμησης ασθενειών ICSD-
11 ως Ψυχαναγκαστική Σεξουαλική 
Διαταραχή της Συμπεριφοράς (CSBD), 
το 2018. Παρόλα αυτά, συνεχίζει να 
υπάρχει κενό όσον αφορά στις αιτίες και 
το βιολογικό υπόβαθρο της διαταραχής 
υπερσεξουαλικότητας, και το οποίο 
καταδεικνύει τη σημαντικότητα της νέας 
αυτής μελέτης. Η ωκυτοκίνη είναι μια 
ορμόνη η οποία παράγεται στον εγκέφαλο 
(υποθάλαμο) και έχει σημαντικό ρόλο σε 
διάφορες λειτουργίες και συμπεριφορές 
του οργανισμού, όπως τον τοκετό, 
την γαλουχία, την επιθετικότητα, το 
«δέσιμο» με τους άλλους ανθρώπους 
και τη διαχείριση του στρες. Με την 
παρούσα μελέτη εμπλέκεται και στη 
διαταραχή υπερσεξουαλικότητας και 
δίνεται το έναυσμα για να προχωρήσουν 
περισσότερες κλινικές μελέτες, με στόχο 
τη δοκιμή πιθανών θεραπειών για την 
διαταραχή υπερσεξουαλικότητας.

Πληροφορίες για τη δημοσίευση: 

High Plasma Oxytocin Levels in Men with 

Hypersexual Disorder. John Flanagan, 

Andreas Chatzittofis*, Adrian Desai E. 

Boström, Jonas Hallberg, Katarina Görts 

Öberg, Stefan Arver, Jussi Jokinen

https://doi.org/10.1210/clinem/dgac015 

*Corresponding author

Ολοκληρωμένη 
θεραπεία για 
κακοποιημένα παιδιά 
από τα κράτη-μέλη 

Η βία κατά των παιδιών -μεγάλο 
μέρος της έκτασής της δεν 

αναφέρεται στις επίσημες στατιστικές- 
επηρεάζει τις ζωές εκατομμυρίων 
παιδιών σε όλη την Ευρώπη. Έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 
2014, με τίτλο Violence Towards 
Children in the EU, εκτιμά ότι «περίπου 
18 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρώπη 
υφίστανται σεξουαλική κακοποίηση, 
44 εκατομμύρια υφίστανται σωματική 
κακοποίηση και 55 εκατομμύρια 
υφίστανται ψυχολογική κακοποίηση 
κάθε χρόνο». Η αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί 
πολύπλοκες προληπτικές ενέργειες, 
καθώς και ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
φροντίδας, ικανό να αποφύγει τον 
επανατραυματισμό και να εξασφαλίσει 
την καλύτερη φροντίδα και προστασία, 
αφού το παιδί έχει βιώσει τη βία.
Στο πλαίσιο ευρωπαϊκού ερευνητικού 
προγράμματος για παιδιά θύματα βίας 
με τίτλο “I.N.T.I.T.: Integrated Trauma 
Informed Therapy for Child Victims of 
Violence” και με ακρωνύμιο I.N.T.I.T, 
στο οποίο συμμετέχουν η Κύπρος, 
η Ιταλία, η Ισπανία, η, Γερμανία και η 
Εσθονία, ο Ομότιμος Καθηγητής του 
Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου Άνδρέας Καπαρδής συμμετέχει 
ως εθνικός εμπειρογνώμονας (national 
expert), εκ μέρους της Κύπρου. 
Η έρευνα εστιάζει στο δεύτερο μέλημα, 
εξετάζοντας τον τρόπο διασφάλισης 
της παροχής τεκμηριωμένων 
υπηρεσιών τραυμάτων και θεραπείας, 
για παιδιά θύματα, διαπροσωπικής 
βίας και κακοποίησης. Μέσω του 
προγράμματος θα διερευνηθεί πώς 
μπορεί να διασφαλιστεί η συμπερίληψη 
της θεραπείας, με βάση το τραύμα στα 
κράτη-μέλη σε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα περίθαλψης.
Το έργο προβλέπει τη συλλογή 
στοιχείων από διάφορες κυβερνητικές 
υπηρεσίες και Μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς στην κάθε χώρα, για την 
συγγραφή εθνικής έκθεσης καθώς και 
την εκπαίδευση εκπαιδευτών από τις 
διάφορες υπηρεσίες για τη συγκεκριμένη 
μέθοδο θεραπείας. Η μέθοδος INTIT 
στοχεύει σε συντονισμένες συστημικές 
αλλαγές, την ανταλλαγή γνώσης 
και εμπειριών και την εμπέδωση 
αποδεδειγμένης στην πράξη φροντίδας 
του παιδιού, που εκπορεύεται από το 
ίδιο το ψυχολογικό του τραύμα (Trauma 
Informed Care [TIC]), βασισμένη στο 
μοντέλο Barnahus. 
Στο μοντέλο αυτό, το παιδί είναι 
στο επίκεντρο μιας συντονισμένης 
πολυ-υπηρεσιακής TIC προσέγγισης 
- να αντιμετωπίσουν τις δικές τους 
αντιδράσεις στο τραύμα-, ένα 
περιβάλλον όπου το παιδί νιώθει 
ασφάλεια. 
Όπως ανέφερε ο Ομότιμος Καθηγητής 
Ανδρέας Καπαρδής, «η κακοποίηση 
των παιδιών είναι ένα φαινόμενο 
που απαιτεί μια εθνική στρατηγική 
που να συντονίζει όλες τις συναφείς 
υπηρεσίες, για την επίτευξη του στόχου 
της αποτελεσματικής πρόληψης, 
αξιοποιώντας αποδεδειγμένες -στην 
πράξη- διεθνείς προσεγγίσεις και 
εμπειρογνωμοσύνη. Στην Κύπρο 
έχουν γίνει πάρα πολλά θετικά βήματα 
στο πλαίσιο αυτό και η χώρα μας 
βρίσκεται πολύ μπροστά σε σύγκριση 
με πολλές άλλες χώρες της ΕΕ, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
ακόμη ενδοϋπηρεσιακές ελλείψεις και 
αδυναμίες στην συνεργασία μεταξύ των 
εμπλεκομένων υπηρεσιών».

Για περισσότερες πληροφορίες  

στο σύνδεσμο:  

https://www.intitproject.eu/about-intit/ & 

https://www.intitproject.eu/wp-content/

uploads/2021/09/INTIT-Brochure- 

GR.pdf 

Μ ε βαθύτατη θλίψη το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, το Τμήμα Βυζαντινών και 

Νεοελληνικών Σπουδών, η Φιλοσοφική 
Σχολή, και σύσσωμη η πανεπιστημιακή 
κοινότητα, θρηνούν για τον θάνατο του 
ποιητή, μεταφραστή και πανεπιστημιακού 
δασκάλου, Καθηγητή Νεοελληνικής 
Φιλολογίας και Επίτιμου Διευθυντή του 
Πολιτιστικού Κέντρου Μιχάλη Πιερή, ο 
οποίος απεβίωσε αιφνιδίως το βράδυ 
της Τρίτης, 2 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία 
69 ετών. Ο εκλιπών πρωτοστάτησε στην 
ίδρυση και λειτουργία της Φιλοσοφικής 
Σχολής, του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας 
και του Πολιτιστικού Κέντρου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Ο Μιχάλης Πιερής γεννήθηκε το 1952 
στην Εφταγώνια, στην επαρχία Λεμεσού. 
Σπούδασε φιλολογία και θέατρο στη 
Θεσσαλονίκη. Με βασικές σπουδές στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
και στο Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 
(Θεατρικές Σπουδές, 1976), μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και στο Σίδνεϋ, δημοσίευσε 
αρκετές φιλολογικές και κριτικές μελέτες. 
Εργάστηκε ερευνητικά και διδακτικά σε 
πολλά πανεπιστημιακά και ερευνητικά 
κέντρα της Ελλάδας, της Ευρώπης, της 
Αμερικής και της Αυστραλίας. Δημοσίευσε 
διηγήματα, πεζά κείμενα και θεατρικά έργα, 
καθώς και μεγάλο αριθμό μελετών στο 
χώρο της μεσαιωνικής, αναγεννησιακής 
και νεοελληνικής γραμματείας. Έχει 
εκδώσει εννέα ποιητικές συλλογές και 
έχει μεταφράσει ξένη ποίηση και αρχαίο 
ελληνικό δράμα. Τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα ήταν η Νεοελληνική  
Γλώσσα και Φιλολογία, ιδιαίτερα η 
Μεσαιωνική Κυπριακή Γραμματεία, 
η Κρητική Αναγέννηση, το Δημοτικό 
Τραγούδι, η Νεότερη Ποίηση,  

Καθηγητής Νεοελληνικής 
Φιλολογίας και  
Επίτιμος Διευθυντής  
του Πολιτιστικού Κέντρου, 
Μιχάλης Πιερής 

και η Νεότερη Πεζογραφία.
Εξέδωσε τρεις ποιητικές συλλογές 
στην εκδοτική σειρά του περιοδικού 
Πλανόδιον. Τα τελευταία χρόνια εξέδωσε 
δύο ποιητικές συλλογές (Αφήγηση, 
εκδόσεις Ιστός, 2002 και Τόποι γραφής, 
Ίκαρος, 2005) και ένα βιβλίο-συλλογή 
πεζών, με τίτλο Μες το ρυθμό του 
Φονικού (Πλανόδιον, 2004), που τα 
περισσότερα χαρακτηρίστηκαν από τον 
ίδιο ως "ποιήματα σε πεζό". Δημοσίευσε 
(και με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο 
Μιχάλης Εφταγωνίτης) ποιήματα και 
διηγήματα (τα οποία συγκεντρώθηκαν στο 
προαναφερθέν βιβλίο-συλλογή πεζών) σε 
περιοδικά της Κύπρου και της Ελλάδας. Η 
ποίησή του έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, 
ιταλικά, καταλανικά, ρωσικά και τουρκικά 
και έχει τιμηθεί με διακρίσεις σε χώρες 
του εξωτερικού. 
Επίσης ήταν συνιδρυτής και μέλος της 
συντακτικής ομάδας του κυπριακού 
λογοτεχνικού περιοδικού Ύλαντρον . 
Είχε διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 
και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης. Από το 1992 δίδασκε 
ποίηση και θέατρο στο Πανεπιστήμιο 
Kύπρου. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση και 
λειτουργία της Φιλοσοφικής Σχολής, του 

Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας και του 
Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ενώ για πολλά χρόνια διετέλεσε 
Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Υπήρξε μέλος της «Θεατρικής Ομάδας 
Πανεπιστημίου Κρήτης» και πρωτεργάτης 
στη δημιουργία του «Θεατρικού 
Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου» 
(ΘΕΠΑΚ). Ασχολήθηκε συστηματικά 
με το πανεπιστημιακό θέατρο, έχοντας 
διασκευάσει και σκηνοθετήσει έργα 
της μεσαιωνικής και αναγεννησιακής 
λογοτεχνίας, όπως το μεσαιωνικό Χρονικό 
της Κύπρου του Λεοντίου Mαχαιρά και 
τον αναγεννησιακό Eρωτόκριτο του 
Bιτσέντζου Κορνάρου, τα οποία δίδαξε 
στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Επίσης 
ανέβασε στη σκηνή τη Λυσιστράτη, σε 
μετάφραση Κώστα Μόντη.
Είχε εκλεγεί αντεπιστέλλον μέλος του 
Ινστιτούτου Βυζαντινών και Νεοελληνικών 
Σπουδών “Bruno Lavagnini” του 
Παλέρμου. Ήταν επίσης μέλος του 
Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού, του 
Ελληνικού Λαογραφικού και Ιστορικού 
Αρχείου, της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής 
και Συγκριτικής Γραμματολογίας, καθώς 
και της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων.
Το 2002 έλαβε το Βραβείο «Μελίνα 
Μερκούρη» για τη μετάφραση στα νέα 
ελληνικά του έργου Φοίνισσες του 
Ευριπίδη, ενώ τον Ιούλιο του 2009 
τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο 
Ποίησης «Lazio between Europe and 
the Mediterranean» της Regione Lazio 
της Ιταλίας. Τον Οκτώβριο του 2010 του 
απονεμήθηκε το Αριστείο Γραμμάτων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνολική 

ΑΠΏΛΕΙΕΣ
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ΑΠΏΛΕΙΕΣΑΠΏΛΕΙΕΣ

Τ ο Πανεπιστήμιο Κύπρου αποχαιρετά 
τον Ομότιμο Καθηγητή Βάσο 

Καραγιώργη, τον πρώτο Καθηγητή 
Αρχαιολογίας και ιδρυτή της Ερευνητικής 
Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου. 
Ακάματος και ακαταπόνητος, χαρισματικός, 
με απαράμιλλες ηγετικές ικανότητες, 
γενναιόδωρος, ευρηματικός και 
ευφάνταστος, άνθρωπος των έργων και 
των πράξεων, ομηρικά φιλόξενος, βαθύς 
γνώστης της κυπριακής -και όχι μόνο- 

Ομότιμος Καθηγητής 
Βάσος Καραγιώργης

αρχαιολογίας, και με ένα μεγάλο όραμα για 
την προβολή και μελέτη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του τόπου, αφήνει πίσω του 
τεράστιο έργο. Άνθρωπος με παιδεία και 
καλλιέργεια, με στέρεες σπουδές και μια 
αξεπέραστη επιστημονική παραγωγή, 
αφήνει πίσω του έργο που θα μείνει 
ανεξίτηλο στην μνήμη όλων μας.
Ο Βάσος Καραγιώργης σπούδασε 
αρχαιολογία στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας 
του Λονδίνου από το 1948 μέχρι το 
1952. Από το ίδιο πανεπιστήμιο έλαβε 
και το διδακτορικό του τίτλο το 1957. 
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του 
επέστρεψε στην Κύπρο και ξεκίνησε μια 
λαμπρή καριέρα, αρχικά ως αρχαιολόγος 
στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο και 
υπηρέτησε για 37 χρόνια. Το 1963 
διαδέχθηκε τον Πορφύριο Δίκαιο στην 
θέση του Διευθυντή του Τμήματος 
Αρχαιοτήτων, της νεοσύστατης Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Τη θέση αυτή διατήρησε 
έως την συνταξιοδότησή του, το 1989. 
Κατά την περίοδο αυτή, το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων πραγματικά άνθισε: Τα 
μνημεία της Κύπρου αποκαλύφθηκαν 
και αναδείχθηκαν, ενώ ιδρύθηκαν 
αρχαιολογικά μουσεία σε όλες τις 
επαρχίες του νησιού. Με την εξουσία που 
του έδινε ο Περί Αρχαιοτήτων Νόμος, 
ο Βάσος Καραγιώργης έδωσε πολλές 
μάχες για να σώσει αρχαιότητες οι οποίες 
κινδύνευαν από τη μεγάλη οικοδομική 
ανάπτυξη που έφερε η εκτόξευση 
της τουριστικής βιομηχανίας μετά την 
Ανεξαρτησία. 
Όμως η πιο μεγάλη μάχη που έδωσε, 
και κέρδισε, ήταν η ανάδειξη της 
Κυπριακής Αρχαιολογίας στο πλαίσιο 
της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. 
Με τις αρχαιολογικές του ανασκαφές 
και τις συνακόλουθες, εντυπωσιακές 
του ανακαλύψεις, τον εξαιρετικά 
μεγάλο αριθμό των δημοσιεύσεών του, 
μονογραφιών και άρθρων, και τις συχνές 
περιοδείες και διαλέξεις του στο εξωτερικό 
πάνω σε θέματα κυπριακής αρχαιολογίας, 
εξύψωσε το επίπεδο της αρχαιολογίας 
της Κύπρου και την προέβαλε στον διεθνή 

χώρο. Έτσι δημιούργησε την ευκαιρία 
να ανοιχτούν οι πόρτες του νησιού σε 
διαπρεπείς ξένους αρχαιολόγους για την 
διεξαγωγή ανασκαφών. Εκείνοι με τη 
σειρά τους ώθησαν την αρχαιολογία του 
νησιού ακόμα περισσότερο, τη δίδαξαν 
στα πανεπιστήμιά τους και τη συζήτησαν 
σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, παγιώνοντας τον διεθνή 
της χαρακτήρα και προσανατολισμό. 
Πολλοί από αυτούς μιλούσαν συχνά 
για τη φιλοξενία που τους επεφύλασσε 
πάντοτε ο ίδιος στο σπίτι του, μαζί με την 
σύζυγό του Ζακελίν Καραγιώργη, επίσης 
επιφανή αρχαιολόγο. Οργάνωσε σειρά 
διεθνών επιστημονικών συνεδρίων 
που καταπιάστηκαν με μεγάλη ποικιλία 
θεμάτων, και που προσέλκυσαν 
διακεκριμένους αρχαιολόγους απ' όλο 
τον κόσμο στην Κύπρο, καθιστώντας τους 
πρεσβευτές του τόπου μας στις χώρες 
τους. Ήταν πάντοτε πρόθυμος να γνωρίσει 
νέους αρχαιολόγους και να τους στηρίξει 
στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους.
Εγκαινίασε τη δημοσίευση του ετήσιου 
Chronique des fouilles et découvertes 
archéologiques à Chypre στο γαλλικό 
επιστημονικό περιοδικό Bulletin de 
Correspondance Hellénique της Γαλλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής των Αθηνών, και 
αναβάθμισε το Report of the Department 
of Antiquities, Cyprus, καθιστώντας 
το ως έγκυρο περιοδικό στον διεθνή 
επιστημονικό χώρο. Παράλληλα με όλα 
αυτά, συνέγραψε ο ίδιος πέραν των 125 
βιβλίων σε διάφορες γλώσσες, και πέραν 
των 485 άρθρων, που διαβάστηκαν 
συστηματικά και θα συνεχίζουν να 
διαβάζονται.
Το 1989 διορίστηκε Διευθυντής του 
Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», 
το οποίο υπηρέτησε μέχρι το 2010. Η 
προσφορά του και από τη θέση αυτή ήταν 
το ίδιο μεγαλόπνοη και εμπνευσμένη. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο 
Ίδρυμα, εκτέθηκαν ξανά και δημοσιεύτηκαν 
πολλές σημαντικές συλλογές κυπριακών 
αρχαιοτήτων, που βρίσκονται στα 
μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία 

προσφορά του στα ελληνικά γράμματα. 
Τον Ιανουάριο του 2011 τιμήθηκε 
με το παράσημο του Commendatore 
του Τάγματος του Αστέρα της Ιταλικής 
Αλληλεγγύης της Ιταλικής Δημοκρατίας, 
για τη συμβολή του στην προβολή του 
ιταλικού πολιτισμού στην Κύπρο και την 
ανάπτυξη των πολιτισμικών σχέσεων 
μεταξύ των δύο χωρών.
Στη συνεδρία της, με ημερομηνία 
1 Δεκεμβρίου 2021, η Σύγκλητος 
αναγνωρίζοντας το πολύτιμο έργο του 
και τις άοκνες προσπάθειές του για 
πολιτιστική δημιουργία αποφάσισε την 
απόδοση τιμής στο πρόσωπο και το έργο 
του εγκρίνοντας ομόφωνα την εισήγηση 
του ΔΣ του Πολιτιστικού Κέντρου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, για μετονομασία 
του σε Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου 
Κύπρου «Μιχάλης Πιερής».

του κόσμου. Μέσα δε από τις υποτροφίες 
του Ιδρύματος, και με τη στήριξη 
της οικογένειας Λεβέντη, ο Βάσος 
Καραγιώργης βοήθησε ένα μεγάλο αριθμό 
νέων αρχαιολόγων, να ολοκληρώσουν 
τις μεταπτυχιακές τους σπουδές και 
διδακτορικές διατριβές, συχνά με θέματα 
γύρω από την Κύπρο, προωθώντας τη 
συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας στο 
νησί.
Από το 1989 έως το 1992, ο Βάσος 
Καραγιώργης διετέλεσε σύμβουλος 
του τότε Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, κ. Γιώργου Βασιλείου, 
και από την θέση αυτή έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στην ίδρυση της Ερευνητικής 
Μονάδας Αρχαιολογίας στο νεοϊδρυθέν 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, το 1991.  
Η σχέση του με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου ήταν πολύ στενή και σε αυτόν 
οφείλεται ο πρωταρχικός ρόλος που 
απέκτησε η αρχαιολογία στο πλαίσιο του 
πρώτου πανεπιστημιακού ιδρύματος της 
χώρας. Το 1992 εξελέγη Καθηγητής 
Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
ενώ ανέλαβε και τη διεύθυνση της 
Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας μέχρι 
το 1996. Σήμερα, η Ερευνητική Μονάδα 
Αρχαιολογίας, μεγάλωσε και έχει πλέον 
δέκα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού και 
δεκαεπτά μεταδιδακτορικούς ερευνητές. 
Αναμφίβολα δεν θα είχε πραγματοποιηθεί 
χωρίς το όραμα και την καθοδήγηση του 
Βάσου Καραγιώργη.
Αν και συνταξιοδοτήθηκε από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου το 1996, οι 
σχέσεις του με το ανώτατο ακαδημαϊκό 
ίδρυμα της χώρας -του οποίου εξελέγη 
Ομότιμος Καθηγητής- παρέμειναν στενές. 
Γι’ αυτό άλλωστε πήρε τη μεγάλη απόφαση 
να δωρίσει την προσωπική του βιβλιοθήκη 
-μια από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές 
βιβλιοθήκες- στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Συνέχισε δε να συνεργάζεται με πολλά 
από τα μέλη της Ερευνητικής Μονάδας 
Αρχαιολογίας σε ερευνητικά προγράμματα, 
συνέδρια και δημοσιεύσεις, κάποιες 
μάλιστα από τις οποίες κυκλοφόρησαν  
το 2021. 

Ο Βάσος Καραγιώργης υπηρέτησε 
την αρχαιολογία και τον πολιτισμό 
και από άλλες θέσεις. Από το 2013 
μέχρι το 2019 ο Βάσος Καραγιώργης 
ήταν Συνεργαζόμενος Καθηγητής στο 
Ινστιτούτο Κύπρου. Το 2016 διορίστηκε 
ως ένα από τα τέσσερα μέλη της 
Ιδρυτικής Επιτροπής της Κυπριακής 
Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και 
Τεχνών, της οποίας έγινε το 2019, ένα 
από τέσσερα Μεταβατικά Τακτικά Μέλη.
Για αυτήν την λαμπρή του καριέρα και 
την προσφορά του στην αρχαιολογία 
της Κύπρου αλλά και στην επιστήμη της 
αρχαιολογίας γενικά, αναγνωρίστηκε και 
βραβεύτηκε από πολλά πανεπιστήμια και 
ερευνητικά ινστιτούτα του εξωτερικού, 
καθώς και από ξένες Ακαδημίες, όπως 
την Ακαδημία Αθηνών, τη Βρετανική 
Ακαδημία, τη Γαλλική Ακαδημία, τη 
Σουηδική Ακαδημία, και την Academia 
dei Lincei (Ιταλίας). Τιμήθηκε, επίσης, 
με το Βραβείο της Société des études 
grecques de la Sorbonne (1966), το RB 
Bennet Commonwealth Prize (1978), το 
Βραβείο Ωνάση «Ολύμπια» (1991), το 
Διεθνές Βραβείο Βενετίας “I Cavalli d’oro 
di San Marco” (1996). Τον Μάιο του 
2008 ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, του 
απένειμε τον Ταξιάρχη του Τάγματος 
της Τιμής και το 2011 έλαβε το Κρατικό 
Βραβείο Αρχαιολογίας Κύπρου, το 
ανώτατο βραβείο που απονέμεται 
από την Κυπριακή Δημοκρατία, 
για την Διάσωση και Προβολή της 
Αρχαιολογικής Κληρονομιάς της Κύπρου.
Η Κύπρος και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
είναι πλέον φτωχότεροι γιατί έχασαν 
έναν από τους σημαντικότερους 
ανθρώπους του πνεύματος και του 
πολιτισμού. Ο Βάσος Καραγιώργης 
άφησε πίσω του ένα τεράστιο έργο και 
συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να εδραιωθεί 
η Κυπριακή αρχαιολογία τόσο στον τόπο 
του όσο και διεθνώς. Το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου του χρωστά πολλά και θα 
αναγνωρίζει πάντοτε την παρακαταθήκη 
που του άφησε.

Μ ε βαθύτατη θλίψη το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και σύσσωμη η 

πανεπιστημιακή κοινότητα, θρηνούν 
για τον θάνατο του πρώτου Διευθυντή 
Διοίκησης και Οικονομικών, Νίκου Βάκη, 
ο οποίος απεβίωσε αιφνιδίως την Τρίτη, 
15 Φεβρουαρίου 2022, σε ηλικία 83 
ετών. 
Ο εκλιπών υπηρέτησε ως ο πρώτος 
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου από το 1991 
έως το 1999. Κατά τη διάρκεια της 
θητείας του συνέβαλε ουσιαστικά στη 
ανάπτυξη του Πανεπιστήμιου Κύπρου. 
Ο Νίκος Ι. Βάκης γεννήθηκε στην 
Κισσόνεργα της Πάφου το 1938. 
Αποφοίτησε από το Λανίτειο Γυμνάσιο 
Λεμεσού το 1956. Πήρε πτυχίο από τη 
Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και παρακολούθησε 
μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο 
Καλιφόρνιας (μάστερ) και στο 
Πανεπιστήμιο Φλόριντας, όπου εκπόνησε 
τη διδακτορική του διατριβή. 
Διετέλεσε Διευθυντής Διοίκησης και 
Οικονομικών και Γραμματέας της 
Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής 
της Συγκλήτου και του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Υπήρξε 
επίσης μέλος της Προπαρασκευαστικής 
Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουργία 

1ος Διευθυντής Διοίκησης
και Οικονομικών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Νίκος Βάκης
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ΑΠΏΛΕΙΕΣ

Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών  
του Πανεπιστημίου Κύπρου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για  
τον πρόωρο θάνατο του Λεύκιου Ζαφειρίου 

Σημαντικός ποιητής, άοκνος ερευνητής, εμπνευσμένος δάσκαλος ο Λεύκιος Ζαφειρίου 

αφήνει έκτυπο το στίγμα του σε όλα τα παραπάνω πεδία. Κι ακόμη, αγαπητός φίλος του 

Τμήματος ΒΝΕΣ, προσκεκλημένος πολλές φορές να διδάξει σε αυτό, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις 

μας με άγνωστες πλευρές του έργου του Ανδρέα Κάλβου και με καινούργιες βιογραφικές 

πληροφορίες για τον ποιητή. Απόρροια της πολύμοχθης έρευνας για τον Ζακύνθιο και το 

χρονολόγιό του Ο βίος και το έργο του Α. Κάλβου (2006) -τιμημένο με το βραβείο Ουράνη της 

Ακαδημίας Αθηνών- το οποίο εκτελεί χρέη ποιητικής βιογραφίας, πολύτιμης για τη μελέτη του 

ποιητή (το 2018 την επεκτείνει με τα Παραλειπόμενα και Συμπληρώματα στη βιογραφία του Α. 

Κάλβου). Όπως πολύτιμη υπήρξε και η ανακάλυψή του της λανθάνουσας, πρώτης ελληνικής ωδής 

του Κάλβου «Ελπίς Πατρίδος» (α’ έκδοση 1819, Λονδίνο), που πραγματοποίησε ο Ζαφειρίου το 

2003 στη Γλασκόβη, προσφέροντάς μας μια σαφέστερη εικόνα για τη γλωσσική και στιχουργική 

διαμόρφωση του σύμπαντος των Ωδών. 

Σημαντικό όμως υπήρξε και το λογοτεχνικό -ποιητικό και πεζογραφικό- έργο του, το ταυτισμένο 

πεισματικά, σχεδόν στο σύνολό του, με τον κόσμο της πατρίδας του (αποικιοκρατία, αγώνας κατά 

των Άγγλων, τουρκική εισβολή), παρότι, όπως έγραφε ο ίδιος «κανείς δεν ξέρει πια στις μέρες 

μας/αυτήν την άγονη γραμμή της Μεσογείου», ή, αντίθετα, ακριβώς για αυτό. 

Στην πολυσχιδή δραστηριότητά του ας προστεθούν και η συν-έκδοση αξιόλογων λογοτεχνικών 

περιοδικών (Σημείο, Ακτή, Ύλαντρον), και η συν-ίδρυση της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου· 

παρέλκει, καθώς είναι ευρέως γνωστή, να αναφερθούμε διεξοδικά στην πλούσια εκπαιδευτική του 

προσφορά στις ελεύθερες περιοχές και στα κατεχόμενα. 

Έχοντας όμως πλέον περάσει στην αντιπέρα όχθη, ο Λεύκιος Ζαφειρίου θα μείνει για πάντα 

στη μνήμη και για την ανεπιτήδευτη σεμνότητά του, τη βαθιά του πραότητα· και βέβαια για εκείνη 

την πολυεπίπεδη γραφή του που δεν ήταν και δεν εξακολουθεί να είναι παρά ένα «συλλαβάριο 

μαραζωμένης εποχής/ με τη σκουριά στην Ιστορία». 

Από το 2018, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου φιλοξενεί, μετά από δωρεά του 

εκλιπόντος, βιβλία από την προσωπική του συλλογή και το προσωπικό 

του αρχείο, αποτελούμενο από σημαντικό και πλούσιο υλικό. Βασικό 

μέρος αυτού περιλαμβάνει αλληλογραφία και φωτογραφικό 

υλικό από αξιόλογες προσωπικότητες του πολιτισμού, των 

γραμμάτων και των τεχνών, καθώς επίσης και αποσπάσματα 

αλληλογραφίας του κατόχου του επί σειρά ετών σχετικά με 

τις δραστηριότητές του ως συγγραφέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το συμπεριλαμβανόμενο φωτογραφικό υλικό 

από την κατεχόμενη Κύπρο κατά τη χρονολογική περίοδο 

2004-2006, στο οποίο απεικονίζεται η ζωή και το 

περιβάλλον διαβίωσης των εγκλωβισμένων 

συμπατριωτών μας.

του Πανεπιστημίου. Εργάστηκε στο 
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου 
(1965-1991) και δημοσίευσε άρθρα 
και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά 
της Κύπρου και του εξωτερικού. Ως 
σύμβουλος του Διεθνούς Κέντρου 
Εμπορίου ανέλαβε πάνω από είκοσι 
πέντε αποστολές σε χώρες της Ασίας, 
της Αφρικής, της Κεντρικής Αμερικής και 
της Ευρώπης με όρους εντολής, μεταξύ 
άλλων την εκπαίδευση προσωπικού, την 
εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και την 
υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων 
προς τις οικείες κυβερνήσεις, για τη 
διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής σε 
θέματα παραγωγής, διαχείρισης και 
οργάνωσης της εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων. 
Διετέλεσε Πρόεδρος του σωματείου 
«Φίλοι του Πανεπιστημίου», Πρόεδρος 
ή μέλος διαφόρων συμβουλίων, 
επαγγελματικών ενώσεων, καθώς 
και συνδέσμων ή οργανώσεων 
με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και 
εκπαιδευτικούς στόχους και επιδιώξεις. 
Υπήρξε ακόμη πολιτικός κρατούμενος στα 
κρατητήρια Πολεμίου και Μάμμαρι κατά 
τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα 
1955-1959.
Σε συνέντευξη του σε ημερήσια 
εφημερίδα της Κύπρου ο εκλιπών 
Νίκος Ι. Βάκης ρωτήθηκε γιατί πάντα το 
Πανεπιστήμιο έπρεπε να περάσει μέσα 
από συμπληγάδες για να εγκριθούν 
οι προϋπολογισμοί του. Απάντησε ότι 
εκείνο που μετράει περισσότερο είναι 
ότι το Πανεπιστήμιο δεν πρέπει να 
εμποδίζεται στην περαιτέρω ανάπτυξή 
του, γεγονός που για ένα νέο οργανισμό 
μπορεί μακροπρόθεσμα να έχει σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες.  
Όπως ανέφερε: «Πιστεύω, ότι ιδιαίτερα 
στην περίπτωση του προϋπολογισμού  
του Πανεπιστημίου, για τη λήψη 
σωστών αποφάσεων,  
θα πρέπει επιτέλους κάποτε να  
βλέπουμε τα πράγματα με το  
τηλεσκόπιο και όχι πάντα με  
το μικροσκόπιο».




