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ΜΉΝΎΜΑ ΠΡΎΤΑΝΉ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎ ΚΎΠΡΟΎ

Τ ον Σεπτέμβριο του 1992 το Πανεπιστήμιο Κύπρου υποδέχτηκε τις/τους πρώτες/ους φοιτήτριες/

τές του. Ήταν αδιαμφισβήτητα μία ιστορική στιγμή για την Κύπρο, με πολλούς συμβολισμούς και 

μηνύματα για τον προσανατολισμό και τις επιδιώξεις της χώρας στους τομείς της παιδείας και της 

έρευνας.  

Το πρώτο δημόσιο Πανεπιστήμιο του νησιού -η ίδρυση του οποίου θεσπίστηκε με νόμο το 1989, 

μπορούσε επιτέλους να λειτουργήσει στο ιστορικό κτήριο της ακαδημίας. Τριάντα χρόνια μετά, 

μετρώντας 30.091 απόφοιτες/τους και σωρεία ερευνητικών επιτευγμάτων και διακρίσεων, 

μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι το στοίχημα και η επένδυση ήταν επιτυχής. Από τα κτήρια της 

ακαδημίας στην Καλλιπόλεως επεκταθήκαμε στην Πανεπιστημιούπολη, στην Αγλαντζιά.  

Δώσαμε ζωή στην ευρύτερη περιοχή, αξιοποιούμε για την επίτευξη των σκοπών μας την πρότυπη κτηριακή, 

πληροφοριακή και πληροφορική υποδομή του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία δημιουργήθηκε  

με τη στήριξη της πολιτείας, τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών τραπεζικών θεσμών και τις πολύτιμες δωρεές 

των συμπαραστατών μας.  

Είμαστε περήφανοι/ες για τις/ους απόφοιτες/τους μας και για όσα ως κοινότητα, συλλογικά έχουμε 

πετύχει αυτά τα τριάντα χρόνια διδασκαλίας και έρευνας. Τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι 

αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς του ακαδημαϊκού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού, των 

φοιτητριών και των φοιτητών μας. 

Σ΄ αυτά τα 30 χρόνια διδασκαλίας και έρευνας το Πανεπιστήμιο Κύπρου μεγάλωσε, αναπτύχθηκε και 

συνεχίζει να εξελίσσεται χάρη στη δημιουργικότητα του ανθρώπινου δυναμικού του, με σταθερή την 

υποστήριξη και τη χορηγία της Πολιτείας, με διαχρονικούς/κές υποστηρικτές/κτριες, δωρητές/τριες και 

ευεργέτες/τιδες αλλά και τη στήριξη του απλού πολίτη.

Αναπτύξαμε και προσφέρουμε νέα προγράμματα σπουδών, με σαφή προσανατολισμό και αξία.  

Για πρώτη φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο προσφέρθηκε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Επιστήμη  

των Δεδομένων. Ένα διατμηματικό πρόγραμμα με τη συνεργασία τριών τμημάτων: των Τμημάτων Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Πληροφορικής και Μαθηματικών και Στατιστικής, επειδή γνωρίζουμε 

πολύ καλά την αξία και την αναγκαιότητα της διεπιστημονικότητας. Η Ιατρική μας Σχολή προσέφερε το πρώτο 

της μεταπτυχιακό στην Ιατρική Ακριβείας στην κλινική πράξη. Απευθυνόμαστε στους γιατρούς της Κύπρου 

και του εξωτερικού, αλλά και στους απόφοιτούς μας για να εξειδικευτούν και να εξελιχθούν στην επιστήμη 

τους. Το Μεταπτυχιακό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και 

Αρχαιολογία Τοπίου αναγνωρίζει το πώς οι νέες εφαρμογές και τεχνολογίες έρχονται να λειτουργήσουν 

θετικά στη διατήρηση και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομίας. Στη χώρα μας -με σημαντικό πεδίο και 

χώρο για αρχαιολογικές ανασκαφές- το μεταπτυχιακό αυτό προσφέρει στους αρχαιολόγους μοναδική 

ειδίκευση και στη χώρα μας ένα ανταγωνιστικό διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών.

Βεβαίως δεν σταματάμε εδώ, καθώς το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προσφέρονται δύο ακόμα μεταπτυχιακά 

προγράμματα: το διεπιστημονικό μεταπτυχιακό στα Συμπεριφορικά Οικονομικά που προσφέρουν τα Τμήματα 

Οικονομικών και Ψυχολογίας και το μεταπτυχιακό του τμήματος Πληροφορικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη. 

Μεγαλώνουμε, αναπτυσσόμαστε, εξελισσόμαστε. Κι αυτή η συνεχής μετεξέλιξή μας απεικονίζεται σε μεγάλο 

βαθμό και στις διεθνείς κατατάξεις κύρους στις οποίες συγκαταλεγόμαστε: TIMES (στα κορυφαία 401-500), 

QS (473) και στη λίστα της Σαγκάης (501-600). Δεν θεοποιούμε τις κατατάξεις, δεν είναι αυτοσκοπός
.
 για 

μας όμως είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, καθώς τις λίστες επισκέπτονται τόσο υποψήφιες/οι φοιτήτριες/τές 

του πανεπιστημίου μας, αλλά και υποψήφιες/ιοι ακαδημαϊκοί και ερευνήτριες/τές, που αναζητούν εργασία σε 

διεθνή πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Εξασφαλίσαμε ερευνητικά προγράμματα–σημαίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταξύ αυτών, 

προγράμματα TEAMING για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας για τη Βιοτράπεζα και τη Βιοϊατρική Έρευνα 

και του Κέντρου Aριστείας για Έρευνα και Καινοτομία - «ΚΟΙΟΣ». Είμαστε επίσης εταίροι με το Κέντρο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 
30 χρόνια διδασκαλίας - 30 χρόνια δημιουργίας
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20 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Συνέντευξη με τον Χρίστο Τσιαηλή

Ανακαλύπτοντας τις προσωπικές 
ικανότητές μας μπορούμε  
να ξεχωρίσουμε από το πλήθος

22
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ
Στην κορυφή  
Διεθνούς Οργανισμού ....................... 22

Σημαντική  
περιβαλλοντική βράβευση 
Βράβευση της Ερευνητικής Μονάδας 
Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ»  
με το Εθνικό Περιβαλλοντικό  
Βραβείο Energy Globe  
Κύπρου 2020  ...................................  23

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
Μέλος της Ευρωπαϊκής  
Ακαδημίας Επιστημών εκλέχθηκε  
ο Καθηγητής  
Μάριος Πολυκάρπου  ........................  24

Τακτικά μέλη  
της Κυπριακής Ακαδημίας  
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών  
τρεις καθηγητές του Πανεπιστημίου 
Κύπρου: Ευστάθιος Παπαροδίτης,  
Κυριάκος Δημητρίου και  
Λεωνίδας Κ. Λεωνίδου ...................... 25

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Τεχνολογία και όραμα  ......................  26

Χρυσό για το Πανεπιστήμιο Κύπρου  
στα Cyprus Business I.T. Excellence 
(BITE) Awards 2021  ........................  27

28 
ΦΟΙΤΉΤΙΚΉ ΖΏΉ

Συνέντευξη με τη φοιτήτρια  
Ναυσικά - Χλόη Μαρούλη

Ένα μοναδικό ταξίδι  
με προορισμό την επιμόρφωση

32
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμβάλλει 
στην Αειφόρο Ανάπτυξη  ................... 32

Μείωση των επιδράσεων  
των καταιγίδων σκόνης της ερήμου 
στην ανθρώπινη υγεία  ....................... 32

Ποιοι μηχανισμοί ελέγχουν  
τον σχηματισμό του κεντρικού  
νευρικού συστήματος  
στα σπονδυλωτά κατά  
την εμβρυογένεση .............................. 33

Ανακαλυψη ενος νεου 
ανασυνδυασμενου στελεχους  
του ιου hiv-1 στην Κυπρο  
με το ονομα “crf91_cpx”  .................  35

Ευρήματα σχετικά  
με τα συστήματα πρόσφυσης 
πολυκύτταρων οργανισμών  ............. 36

Χορηγία ερευνητικής αριστείας  
στον Αναπληρωτή Καθηγητή 
Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο  
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
 Έρευνας  .............................................  37

Προσπάθεια ανατροπής  
της αρνητικής εικόνας της Κύπρου 
σχετικά με την προστασία  
των πουλιών, μέσω της  
επιστημονικής έρευνας  ....................  38

Συσχέτιση Συστηματικού 
Ερυθηματώδους Λύκου  
με την αυτοκτονία  ..............................  39

40
ΑΠΏΛΕΙΕΣ

Μιλτιάδης Χαχολιάδης 
Πρώτος Πρύτανης  
του Πανεπιστημίου Κύπρου  
και Καθηγητής Οικονομικών

20 32 38

28



Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Ύ Π Ρ Ο Ύ  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η ΤΑ # 68 - Νοέμβριος 2022

05
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο  Κ Ύ Π Ρ Ο Ύ  Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η ΤΑ # 68 - Νοέμβριος 2022

04
ΝΕΑ ΤΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎΜΉΝΎΜΑ ΠΡΎΤΑΝΉ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎ ΚΎΠΡΟΎ

Αριστείας CYENS, ενώ το Πανεπιστήμιό μας κατάφερε να εξασφαλίσει 23 προγράμματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Έρευνας (ERC). Στο Πανεπιστήμιό μας έχουμε την τιμή να εργάζονται ακαδημαϊκοί διεθνούς 

εμβέλειας και δυναμικής, όπως ο νομπελίστας Σερ Χριστόφορος Πισσαρίδης. Τα πιο πάνω -ενδεικτικά μόνο 

παραδείγματα- συμβάλλουν τόσο στην παραγωγή νέας γνώσης, αλλά επίσης δημιουργούν σημαντικούς 

συνδέσμους διεθνώς και τοπικά, με θετική επίδραση και πραγματικές εφαρμογές προς όφελος του πολίτη 

και της κοινωνίας. Οι συμφωνίες συνεργασίας που έχουν συναφθεί με διάφορους φορείς αφορούν και 

συνδράμουν πρώτιστα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. 

Η εποχή που διανύουμε αποδεικνύει ότι οι εμπειρίες που αποκομίζουμε από το πανεπιστήμιο δεν αφορούν 

μόνο την απόκτηση και μετάδοση γνώσεων, αλλά πολύ περισσότερο ότι, στο πανεπιστημιακό περιβάλλον 

αναπτύσσουμε δεξιότητες και ικανότητες που ενδυναμώνουν όλες και όλους μας για την επόμενη μέρα, 

σκεφτόμαστε και δρούμε με πυξίδα μας τη συμπεριληπτικότητα και την ενδυνάμωση της κοινότητάς μας. 

Συνεχίζουμε με προσοχή, κατανόηση και αλληλοσεβασμό να εργαζόμαστε, να διδάσκουμε και να μαθαίνουμε. 

Το 2022 σηματοδοτεί τα 30 χρόνια από την έναρξη των μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 1992. 

Αυτή η επέτειος θυμίζει στην κοινότητα πόσο άλλαξε και πόσο προόδευσε, καθώς επίσης και τι περισσότερο 

μπορεί να πετύχει. 30 χρόνια φοιτητικής ζωής, απρόσκοπτης διδασκαλίας, προσαρμοσμένης και ευέλικτης στις 

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

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

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

Το όραμα του Πανεπιστημίου Κύπρου παραμένει η συνεισφορά και επίδραση στην κοινωνία, η απονομή 

πτυχίων με κύρος, η επιρροή όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη, μέσα από ουσιαστικές συνέργειες 

και αξιοποιώντας την ισχύ της ακαδημαϊκής διπλωματίας.

Πολλά έγιναν, όμως πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη. Δεν εφησυχαζόμαστε και καλούμε όλους τους πολιτικούς 

και κοινωνικούς φορείς να μας στηρίξουν. Δεν μπορεί η Ιατρική μας Σχολή, και κατ’ επέκταση η χώρα μας να 

μην έχει πανεπιστημιακές κλινικές.

Στην εποχή που η διεθνής συνεργασία είναι στο επίκεντρο κάθε δράσης, δεν μπορεί τα δημόσια πανεπιστήμια 

να μην προσφέρουν ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Αδικούμε τις δυνατότητες και την 

προοπτική των δημόσιων πανεπιστημίων μας. Αδικούμε την ίδια τη χώρα μας. Οι εξελίξεις φανερώνουν ότι 

η διπλωματία και οι συνεργασίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή. Η πολιτική αφορά και 

επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Η παιδεία, η έρευνα, η μάθηση και η καινοτομία δεν είναι αυτοσκοπός 

για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά βαθιά πολιτικές πράξεις. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διδάσκουμε, 

δημιουργούμε, ερευνούμε για την κοινότητα και την κοινωνία. Ειδικότερα μέσα από την εδραίωση διεθνών 

συνεργασιών και συμμαχιών, -όπως η συμμαχία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων YUFE (Young Universities 

for the Future of Europe)-, και μέσα από την προσέλκυση ταλαντούχου προσωπικού και φοιτητριών/ών από το 

εξωτερικό,  

η προοπτική για το πανεπιστήμιο και τη χώρα μας είναι τεράστια. 

Αν και πετύχαμε την αναγνώριση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μας, από πολλές 

χώρες και οργανισμούς, αδυνατούμε ωστόσο να προσελκύσουμε μία μεγάλη αγορά για προπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών, επειδή η νομοθεσία δεν εκσυγχρονίζεται. Η τεχνολογία και οι εξελίξεις πρόλαβαν τους 

νομοθέτες. Πρέπει να αναπτύξουμε ταχύτητα και ρυθμό, αν θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι στις αλλαγές που 

συντελούνται και θα γίνουν είτε με εμάς είτε χωρίς εμάς. 

Κάθε ιστορία περιέχει μοναδικά ψήγματα δημιουργίας και καινοτομίας. Μια από αυτές τις σημαντικές ιστορίες 

για την Κύπρο μας είναι η ιστορία του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει 

συναίσθηση της αξίας του οργανισμού για την κοινωνία, έχει επίγνωση του πόσα ακόμα μπορούν να γίνουν  

για να ενισχυθούν τους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της παιδείας στη χώρα μας.

Συνεχίζουμε. 

Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης

Πρύτανης

Στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 

διδάσκουμε, 

δημιουργούμε, 

ερευνούμε για 

την κοινότητα 

και την κοινωνία. 

Ειδικότερα μέσα 

από την εδραίωση 

διεθνών 

συνεργασιών 

και συμμαχιών, 

και μέσα από 

την προσέλκυση 

ταλαντούχου 

προσωπικού και 

φοιτητριών/ών 

από το εξωτερικό, 

η προοπτική για 

το πανεπιστήμιο 

και τη χώρα μας 

είναι τεράστια. 

Το Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 

2022 πραγματοποιήθηκε 

στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως, 

η Τελετή Αναγόρευσης 

του Αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 

Ρώμης και Οικουμενικού 

Πατριάρχη Βαρθολομαίου 

του Α', σε Επίτιμο Διδάκτορα 

της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.

Για πρώτη φορά στην ιστορία 

του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

δέχθηκε τη μεγαλύτερη κυπριακή 

αποστολή, για να τιμήσει τον 

Οικουμενικό Πατριάρχη στη 

Μεγάλη Αίθουσα του Θρόνου, 

στην Έδρα του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου, στο Φανάρι. 

Η απόφαση λήφθηκε από τη 

Σύγκλητο και το Συμβούλιο 

του Πανεπιστημίου Κύπρου 

το 2015, κατόπιν σχετικής 

εισήγησης-πρότασης, του 

αείμνηστου Καθηγητή Μιχάλη 

Πιερή, Κοσμήτορα τότε της 

Φιλοσοφικής Σχολής και 

Διευθυντή του Πολιτιστικού 

Κέντρου του Πανεπιστημίου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Τάσος 

Χριστοφίδης περιένδυσε με 

την τήβεννο του Πανεπιστημίου 

τον Οικουμενικό Πατριάρχη και 

του προσέφερε ένα αντίγραφο 

αγγείου της περιόδου 1700-

1600 π.Χ., από την περιοχή της 

Κυθραίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

είπε «το μεγαλύτερο δώρο 

ήταν η τιμή που κάνατε με την 

προσέλευσή σας, στο ταπεινό 

μου πρόσωπο και δι εμού στη 

μητέρα Εκκλησία». Εξάλλου, 

όπως σχολιάστηκε από τους 

παρευρισκόμενους στους 

επιβλητικούς χώρους του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, 

«σήμερα το Φανάρι κύπρισε, 

που θα πει στα αρχαία ελληνικά 

‘άνθισε’», με την παρουσία της 

κυπριακής αποστολής. Στην 

αντιφώνησή του, ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης ανέφερε ότι:

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον 

έσωσε κυριολεκτικώς την 

πνευματικήν και πολιτισμικήν 

ταυτότητα του Γένους και 

την γλώσσαν μας, εν καιροίς 

χαλεποίς και δυστήνοις, διά 

της ιδρύσεως και λειτουργίας 

Σχολείων και Ακαδημιών, διά 

της επιλογής και προσκλήσεως 

σοφών διδασκάλων, διά της 

προαγωγής της θύραθεν 

και της εν Χριστώ παιδείας, 

αλλά και διά του παιδευτικού, 

του μορφωτικού και 

μεταμορφωτικού έργου, το 

οποίον επιτελεί η ζωή της 

Εκκλησίας, η θεία λατρεία, η 

φιλανθρωπία και η αλληλεγγύη, 

το εκκλησιαστικόν ήθος 

και αι πνευματικαί αξίαι. Το 

έργον τούτο προσεπαθήσαμεν 

να συνεχίσωμεν και ημείς, 

ευεργετηθέντες παιδιόθεν από 

σοφούς διδασκάλους, οι οποίοι 

έδιδαν μεγάλην σημασίαν εις 

την ελληνικήν γλώσσαν, όχι 

απλώς ως μέσον, αλλά ως 

«φορέα αξιών», όπως έλεγεν 

ο Ελύτης, και μας εδίδασκον 

την ιεράρχησιν των επιθυμιών 

μας, με κριτήριον το Αγαθόν, το 

κοινόν καλόν και την εφαρμογήν 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης  
Επίτιμος Διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής
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των εντολών του Θεού, πυρήν 

των οποίων είναι η αγάπη προς 

τον συνάνθρωπον.

Και η ιδική μας πατρική 

παραίνεσις προς τους μαθητάς 

και τας μαθητρίας είναι η 

έμφασις εις τα ανθρωπιστικά 

μαθήματα, τα οποία ανθίστανται 

εις την κυριαρχίαν της 

χρησιμοθηρίας και των μηχανών 

εις την εκπαίδευσιν. Εις το 

κέντρον των μαθημάτων αυτών 

ευρίσκεται η γλώσσα μας και 

η αποκάλυψις της ζωής ως 

διακονίας και προσφοράς.

Στην Τελετή συμμετείχαν ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 

κ. Ανδρέας Χριστοφίδης, ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Τάσος 

Χριστοφίδης, η Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 

Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα 

Διακίδου και ο Κοσμήτορας 

της Φιλοσοφικής Σχολής, 

Καθηγητής Martin Hinterberger, 

ο οποίος ανέγνωσε το Ψήφισμα, 

αναλύοντας τους λόγους που 

ώθησαν τη Σχολή να τιμήσει 

τον Πατριάρχη. Λόγοι όπως 

η ευαισθησία και η δράση 

του σε θέματα οικολογίας, το 

αδιάλειπτο ενδιαφέρον του 

σε θέματα συμφιλίωσης των 

ανθρώπων, των λαών, των 

δογμάτων και των θρησκειών, 

αλλά και η αγάπη του για 

τον ελληνικό πολιτισμό, τα 

ελληνικά γράμματα και την 

νεοελληνική λογοτεχνία. Στην 

πομπή του τελετουργικού 

συμμετείχαν επίσης, οι 

Προέδροι των Τμημάτων 

της Φιλοσοφικής Σχολής, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Μαρία Παρανή- Τμήμα Ιστορίας 

και Αρχαιολογίας, Καθηγήτρια 

Μαριλένα Καρυολαίμου- Τμήμα 

Βυζαντινών και Νεοελληνικών 

Σπουδών και Καθηγητής 

Γεώργος Ξενής-Τμήμα 

Κλασικών Σπουδών και 

Φιλοσοφίας.

Έλαβε μέρος, επίσης, ο 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

του Τμήματος Κλασικών 

Σπουδών και Φιλοσοφίας, 

Σπυρίδωνας Τζούνακας, ο 

οποίος παρουσίασε το έργο 

και την προσωπικότητα του 

Παναγιωτάτου. Στην ομιλία του 

ανέφερε, μεταξύ άλλων, 

 ότι «θα μπορούσε να 

χαρακτηρισθεί ο Πατριάρχης 

 της αγάπης, της συναδέλφωσης 

και της συμφιλίωσης, καθώς 

κύριο μέλημα της Πατριαρχίας 

του υπήρξε η ενίσχυση της 

ενότητας του ορθοδόξου 

κόσμου και η σύσφιξη 

των διαχριστιανικών και 

διαθρησκευτικών σχέσεων 

μέσω θεολογικού διαλόγου, 

με στόχο την υπερπήδηση 

εμποδίων του παρελθόντος,  

τη σμίκρυνση της απόστασης 

που χωρίζει τους ανθρώπους 

και την αλληλοκατανόηση».

Πέραν των πανεπιστημιακών 

Αρχών, παρόντες στην 

τελετή ήταν Σεβασμιότατοι 

και Θεοφιλέστατοι της Αγίας 

και Ιεράς Συνόδου του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου, 

οι Πρόξενοι της Ελλάδας 

στην Κωνσταντινούπολη, 

Δανάη Βασιλάκη και 

Σταύρος Χριστοδουλίδης, ο 

Εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου 

Αρχιεπισκόπου Κύπρου, 

Πανοσιολογιότατος Γεώργιος 

Χριστοδούλου, ο Διευθυντής 

του Ζωγράφειου Λυκείου, 

κ. Γιάννης Δεμιρτζόγλου και 

πλήθος κόσμου που έσπευσε να 

απαθανατίσει τις συγκινητικές 

στιγμές -που το πρώτο 

ακαδημαϊκό ίδρυμα της Κύπρου, 

θα απένειμε την ύψιστη τιμή 

στον Παναγιώτατο. 

Η σπουδαία αυτή δράση 

χαρακτηρίζεται ως ιστορική, όχι 

μόνο γιατί πραγματοποιήθηκε 

στην έδρα του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου στην 

Κωνσταντινούπολη, αλλά γιατί 

ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου γιορτάζει φέτος 30 

χρόνια από τον Σεπτέμβριο 

του 1992, που δέχθηκε τους 

πρώτους του φοιτητές.

Την ημέρα της αναγόρευσης, 

μέλη του ΘΕΠΑΚ ανέβασαν 

στο Ζωγράφειο Λύκειο την 

παράσταση «Νερά της Κύπρου, 

της Συρίας, και της Αιγύπτου. 

Σπουδή στον ‘θεατρικό’ 

Καβάφη». Την εκδήλωση 

προσφώνησε ο Διευθυντής του 

Ζωγράφειου Λυκείου,  

κ. Γιάννης Δεμιρτζόγλου,  

ο οποίος αναφέρθηκε στα 129 

χρόνια του ιστορικού αυτού 

χώρου που βρίσκεται στην 

καρδιά της Κωνσταντινούπολης. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της 

η αποστολή επισκέφθηκε την 

Αγία Σοφιά, τη Θεολογική Σχολή 

της Χάλκης και τη Μεγάλη του 

Γένους Σχολή. Επίσης, το πρωί 

της Κυριακής, 10 Σεπτεμβρίου 

2022, λίγο πριν από την 

αναχώρησή της, ολόκληρη η 

ομάδα εκκλησιάστηκε στον ναό 

της Παναγίας Κουμαριώτισσας 

στο Νιχώρι, όπου έτυχε θερμής 

υποδοχής από τον Πρόεδρο της 

Ορθόδοξης Κοινότητας,  

κ. Λάκη Βίγκα.  

Την επίσκεψη οργάνωσε η 

Λειτουργός Δόξα Κωμοδρόμου, 

Επικεφαλής του Γραφείου 

Σχεδιασμού και Υλοποίησης 

Επίσημων Τελετών.

Η Πρόεδρος του 
Ευρωκοινοβουλίου 
στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 

Συνοδευόμενη από την Πρόεδρο 

της Βουλής των Αντιπροσώπων, 

κ. Αννίτα Δημητρίου, η 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, κ. Ρομπέρτα 

Μέτσολα, επισκέφθηκε την 

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 

2022 τις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Κύπρου με 

σκοπό να συμμετάσχει σε 

διάλογο με Ελληνοκύπριους 

και Τουρκοκύπριους νέους, 

στο Κέντρο Πληροφόρησης 

Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».

Οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν 

-μεταξύ άλλων- τις ανησυχίες 

των νέων για το Κυπριακό, 

την εισβολή της Ρωσίας στην 

Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση 

και τον ρόλο της Κύπρου, τις 

νεανικές επιχειρήσεις, την 

ενδυνάμωση των γυναικών, 

την ασφάλεια στο διαδίκτυο, 

την παραπληροφόρηση, και τη 

σημασία της εκπαίδευσης και 

του πολιτισμού. 

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή 

της η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε 

την Πρόεδρο του ΕΚ για την 

παρουσία της στην Κύπρο, 

αναφέροντας ότι η ενδυνάμωση 

των γυναικών και των νέων 

φανερώνεται και στο πρόσωπο 

της Προέδρου του ΕΚ και αυτό 

είναι το καλύτερο μήνυμα 

για τους νέους, οι οποίοι 

αποτελούν το παρόν και το 

μέλλον. Η Πρόεδρος Μέτσολα, 

απαντώντας σε ερώτηση 

για το εάν η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει κάποιο σχέδιο 

προκειμένου να επανεκκινήσουν 

οι διαπραγματεύσεις για το 

Κυπριακό, δήλωσε ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν 

έχουν κάνει αρκετά. Η ειρήνη 

στην Κύπρο θα πρέπει να είναι 

βιώσιμη και να διαρκεί, ανέφερε 

η κ. Μέτσολα. «Τείνουμε να 

μιλάμε για τις προκλήσεις 

που αντιμετωπίζει η Κύπρος, 

πιθανές λύσεις, και μετά 

ξεχνάμε ή προχωράμε στην 

επόμενη πρόκληση. Και ήθελα 

να επικεντρωθώ στην Κύπρο, 

και να έρθω εδώ, γιατί θέλω να 

δω την ειρήνη στην ευρωπαϊκή 

Ήπειρο και ειδικότερα τώρα 

που είμαστε μάρτυρες ενός 

πολέμου. Είναι καλά να 

θυμόμαστε ότι και άλλες χώρες 

έχουν υποφέρει τρομακτικά 

τις τελευταίες δεκαετίες» 

δήλωσε. Πρόσθεσε, επίσης, 

ότι πέρα από τα ψηφίσματα, 

γίνεται προσπάθεια να αρχίσει 

νέος κύκλος συνομιλιών. 

«Δεν θα σταματήσω μέχρι 

να βρεθεί ειρήνη», ανέφερε. 

Επιπλέον, κάλεσε τους νέους 

να μην ξεχάσουν. «Ξέρω ότι 

δεν μπορείτε να ξαναγράψετε 

την ιστορία, αλλά μπορείτε 

να τη διορθώσετε και αυτό θα 

επιτευχθεί μέσω του διαλόγου, 

της κατανόησης και της 

αντίληψης, για το τι χρειάζεται 

για αυτή τη χώρα και θα 

δουλέψουμε μαζί σας για να το 

επιτύχουμε», είπε η Πρόεδρος 

Μέτσολα. Τοποθέτηση με 

την οποία συμφώνησε και 

η Πρόεδρος της Βουλής, η 

οποία πρόσθεσε ότι υπάρχουν 

προκλήσεις και θα πρέπει 

να βρούμε λύσεις, εντός του 

ευρωπαϊκού πλαισίου. 

Παράλληλα, η Πρόεδρος 

Μέτσολα ρωτήθηκε για την 

υποψηφιότητα της Ουκρανίας, 

για ένταξη στην ευρωπαϊκή 

οικογένεια και ανέφερε ότι τα 

705 μέλη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου απάντησαν στην 

πρόταση Ζελένσκι, με ένα ηχηρό 

ναι. 

Σε ερώτηση σχετικά με τις 

συνέπειες της πανδημίας του 

κορωνοϊού, η κ. Μέτσολα είπε 

ότι υπάρχει ήδη έγγραφο, 

υπογεγραμμένο από 500 μέλη 

του ΕΚ που ζητούν το 2023, 

να ανακηρυχθεί έτος για την 

ψυχική υγεία, καθώς βγαίνουμε 

σταδιακά από την πανδημία 

και μπορούμε να δούμε τις 

καταστροφικές της συνέπειες 

κυρίως στις ευάλωτες ομάδες. 

«Η ΕΕ έχει στρατηγική και 

αυτό αποδείχθηκε κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας, μέσω 

της αλληλεγγύης των κρατών-

μελών της Ένωσης», είπε. 

Τέλος, η Πρόεδρος του ΕΚ και η 

Πρόεδρος της Βουλής τόνισαν 

τη σημασία της εκπαίδευσης 

και της γνώσης της ιστορίας και 

των πολιτισμών, καθώς αυτά 

συμβάλλουν στην κατανόηση 

της κουλτούρας των άλλων 

λαών. «Είμαι οπαδός της 

αρχαιολογίας, και φέτος πήγα 

με τους τέσσερις γιους μου στη 

Δήλο, στο «νησί του φωτός», 

και εκεί είχαμε ξεναγό μαζί μας 

και τα παιδιά μου έμαθαν πολλά. 

«Πιστεύω ότι ως Ευρωπαίοι 

πρέπει να μαθαίνουμε την 

ιστορία μας και η επένδυσή 

μας στον πολιτισμό να είναι 

ύψιστη προτεραιότητα», είπε. Η 

Πρόεδρος της Βουλής εξήρε το 

ρόλο του σχολείου-πρεσβευτή 

ως μέσο για την καλύτερη 

κατανόηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των θεσμών της.

Τις δυο προέδρους, Δημητρίου 

και Μέτσολα υποδέχθηκε 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

ο Κοσμήτορας της Σχολής 

Επιστημών και Επιστημών 

Αγωγής, Καθηγητής στο Τμήμα 

Πολιτικών και Κοινωνικών 

Επιστημών, Αντώνης Έλληνας 

και η Αρχιτέκτονας Χριστίνα 

Σιερεπεκλή, Μηχανικός 

Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.
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ΝΕΑ ΤΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΎ

To Πανεπιστήμιο Κύπρου 

ανακοινώνει ότι η Συμμαχία 

Νεαρών Ευρωπαϊκών 

Πανεπιστημίων για το Μέλλον 

της Ευρώπης – YUFE (Young 

Universities for the Future 

of Europe) έχει επιλεγεί 

ανάμεσα στις συμμαχίες που 

θα λάβουν χρηματοδότηση, 

στο πλαίσιο της ανοικτής και 

ανταγωνιστικής πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus+ 

European Universities 2022. 

Συγκεκριμένα, η συμμαχία 

YUFE, μετά από αξιολόγηση 

και βαθμολόγηση 92/100 θα 

λάβει χρηματοδότηση ύψους 

€14.4 εκατομμυρίων. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι κατατέθηκαν 50 

προτάσεις, από 350 Ανώτατα 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, που 

επιδιώκουν την προώθηση 

ριζοσπαστικών αλλαγών στην 

ανώτερη εκπαίδευση.

Κατά την πρώτη χρηματοδοτική 

περίοδο (Δεκέμβριος 

2019 - Νοέμβριος 2022) 

δοκιμάστηκαν πολλές δράσεις, 

που αποσκοπούσαν στην 

υλοποίηση του φιλόδοξου 

οράματος, για τη δημιουργία του 

ευρωπαϊκού πανεπιστημίου και 

πολλές εμπειρίες αποκτήθηκαν. 

Κατά τη δεύτερη περίοδο 

(Δεκέμβριος 2022 - Νοέμβριος 

2026) η πρωτοβουλία YUFE θα 

επικεντρωθεί:

•  Στην αναβάθμιση των 

δραστηριοτήτων και των 

υπηρεσιών που σχεδιάστηκαν 

κατά την πρώτη περίοδο και

•  στον επανασχεδιασμό των 

δράσεων που χρειάζονται 

βελτίωση, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

της μεγάλης πανεπιστημιακής 

κοινότητας και της ευρύτερης 

κοινωνίας

Οι κοινές αξίες, η αποτελεσματική 

συνεργασία των εταίρων και τα 

απτά μέχρι τώρα αποτελέσματα 

της YUFE, έχουν δημιουργήσει 

μια τεράστια δυναμική στη 

Συμμαχία, καθιερώνοντάς την 

ανάμεσα στα πιο επιτυχημένα 

μέχρι στιγμής μοντέλα. 

Φιλοδοξία της Συμμαχίας να 

δημιουργήσει ένα ισότιμο, 

ευέλικτο και επιδραστικό 

μοντέλο ευρωπαϊκής ανώτερης 

εκπαίδευσης και έρευνας, με 

χαρακτηριστικό του την αποδοχή 

της διαφορετικότητας, την 

ενσωμάτωση και τη συμπερίληψη. 

Την νέα περίοδο αναμένεται 

επίσης να ενισχυθούν οι 

συνέργειες με τους εταίρους– 

πανεπιστήμια, τις Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, τα 

κέντρα λήψης αποφάσεων και 

την κοινωνία των πολιτών για 

να πετύχει το υπό ανάπτυξη 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο YUFE 

τους πολλαπλούς σκοπούς του.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Τάσος 

Χριστοφίδης, ανέφερε 

χαρακτηριστικά: «Είχα την τύχη να 

παρακολουθήσω και να εμπλακώ 

στη σύσταση της Συμμαχίας 

YUFE, τη διαμόρφωση των 

οραμάτων της και την τεράστια 

δουλειά που έγινε τα πρώτα 

τέσσερα χρόνια. Συζητάμε 

για ένα πρωτοπόρο πλαίσιο 

συνεργασίας, μεταφοράς 

εμπειριών και γνώσεων που 

αναβάθμισε τη λειτουργία 

κάθε οργανισμού ξεχωριστά, 

δημιούργησε νέες δομές 

και για μία συμμαχία που θα 

προσφέρει σύντομα τα δικά 

της προγράμματα. Η νέα αυτή 

επιτυχία δίνει στη συμμαχία τα 

εφόδια που χρειάζεται, για να 

υλοποιήσει τους στόχους της 

μέσα από τις πολλές εφαρμογές 

που ανέπτυξε και αναπτύσσει. 

Στο επόμενο στάδιο για τη 

Συμμαχία, θα επικεντρωθούμε 

στην προσφορά ανταγωνιστικών 

προγραμμάτων σπουδών, στη 

συνέργεια σε επίπεδο εκπόνησης 

έρευνας με κοινωνική επίδραση 

αλλά και στην αξιοποίηση της 

ακαδημαϊκής διπλωματίας, για να 

πετύχουμε τις αλλαγές που τόσο 

πολύ χρειάζεται η ευρωπαϊκή 

κοινωνία. Συνεχίζουμε με την 

πεποίθηση και την ελπίδα ότι θα 

έχουμε τη στήριξη της Πολιτείας 

για τον εκσυγχρονισμό της 

νομοθεσίας του πανεπιστημίου 

μας, ώστε να διαδραματίζει το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εταίρος 

της συμμαχίας πρωταγωνιστικό 

ρόλο στη διαμόρφωση του 

μέλλοντος της ευρωπαϊκής 

ανώτερης εκπαίδευσης». 

Η Καθηγήτρια Rianne Letschert, 

Πρόεδρος της Συμμαχίας 

YUFE και Πρόεδρος του 

Πανεπιστημίου του Maastricht 

Η Συμμαχία «Young Universities  
for the Future of Europe»  
ανήκει στις υποσχόμενες πρωτοβουλίες  
των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων

ανέφερε χαρακτηριστικά: 

«Είμαστε περήφανες/οι που το 

μοντέλο του YUFE, του νέου 

φοιτητοκεντρικού, μη ελιτιστικού, 

ανοικτού και συμπεριληπτικού 

ευρωπαϊκού πανεπιστημίου 

έχει καθιερωθεί ως πρότυπο 

μοντέλου ευρωπαϊκής 

εκπαίδευσης. Αφοσιωμένες/

οι στην οικοδόμηση του 

μέλλοντος της ανώτερης 

εκπαίδευσης, συνεχίζουμε 

την ανάπτυξη προγραμμάτων 

και δραστηριοτήτων για 

την ευρωπαϊκή κοινότητα 

των φοιτητριών/των, των 

ερευνητριών/των, των πολιτών 

και των επαγγελματιών».

Αντίστοιχα, η Δρ Ντανιέλα Τράνι, 

Διευθύντρια της Συμμαχίας YUFE, 

σχολίασε: «Η νέα χρηματοδότηση 

θα δώσει στη Συμμαχία την 

τόνωση που απαιτείται, για 

να προχωρήσει στο επόμενο 

στάδιο, την καινοτόμα εργασία 

που ήδη γίνεται. Θα συμβάλει 

επίσης στην πραγμάτωση του 

οράματος της δημιουργίας του 

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, που 

ξεπερνά σύνορα και διασυνδέει 

κουλτούρες, επιστημονικά πεδία 

και τομείς. Είμαστε ευγνώμονες 

για την αφοσίωση όλων των 

εταίρων και αναγνωρίζουμε 

τις προσπάθειες της φοιτητικής 

κοινότητας και του προσωπικού, 

που καθημερινά με την εργασία 

τους δηλώνουν την εμπιστοσύνη 

τους στο ευρωπαϊκό αυτό όραμα.  

Τα χρόνια που ακολουθούν, 

η YUFE θα συνεχίσει να 

εμπνέει άλλα πανεπιστήμια και 

συμμαχίες, καθώς πιστεύουμε 

ότι οι δομές που θεμελιώνουμε 

θα έχουν καθοριστική επίδραση 

στα συστήματα της ανώτερης 

εκπαίδευσης».

Πληροφορίες: www.yufe.eu

ΕΤΑΊΡΟΊ YUFE  
ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΊΚΗ ΠΕΡΊΟΔΟ 2022 - 2026  
ERASMUS+ EUROPEAN UNIVERSITIES 

Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (Συντονιστής) - Ολλανδία

Carlos III Πανεπιστήμιο Μαδρίτης - Ισπανία 

Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας - Βέλγιο

Πανεπιστήμιο της Βρέμης - Γερμανία

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Κύπρος

Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας

Πανεπιστήμιο του Essex - Ηνωμένο Βασίλειο

Πανεπιστήμιο Nicolaus Copernicus του Torun - Πολωνία

Πανεπιστήμιο της Rijeka - Κροατία

Όμιλος Adecco France, Educational Testing Service

Ενίσχυση  
της συνεργασίας 
με το Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος

Με τη δέσμευση ότι θα 

συνεχίσουν να συνεργάζονται 

στενά, αξιοποιώντας την 

επιστημονική γνώση για τη 

λήψη πολιτικών αποφάσεων 

προς όφελος της κυπριακής 

κοινωνίας, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και το Υπουργείο 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος υπέγραψαν 

την Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2022, 

Γενικό Μνημόνιο Συνεργασίας. Το 

Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους 

του Πανεπιστημίου Κύπρου ο 

Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος 

Χριστοφίδης και εκ μέρους του 

Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ο 

Υπουργός, κ. Κώστας Καδής.

Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ 

άλλων, τη συνεργασία του 

Υπουργείου με τα Τμήματα 

και άλλες οντότητες του 

Πανεπιστημίου Κύπρου που 

ασχολούνται με θέματα που 

άπτονται των αρμοδιοτήτων 

του, τη συνδιοργάνωση κοινών 

επιστημονικών και εκπαιδευτικών 

εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, 

την τοποθέτηση φοιτητών/

φοιτητριών και νέων αποφοίτων 

του Πανεπιστημίου Κύπρου στο 

Υπουργείο και την ανταλλαγή 

πληροφοριών και τεχνογνωσίας 

σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Τάσος 

Χριστοφίδης, καλωσορίζοντας 

τον Υπουργό σημείωσε ότι 

είναι αυτονόητο ένα δημόσιο 

πανεπιστήμιο να συνεργάζεται 

με φορείς οι οποίοι μπορούν να 

αξιοποιήσουν την επιστημονική 

του τεχνογνωσία. Η συνεργασία 

με το Υπουργείο Γεωργίας, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, συνέχισε ο κ. 

Χριστοφίδης, επικεντρώνεται σε 

θέματα μέγιστου ερευνητικού 

ενδιαφέροντος για το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, ειδικά για 

τα Τμήματα της Πολυτεχνικής 

Σχολής αλλά και το Τμήμα 

Βιολογικών Επιστημών.

Με τη σειρά του, ο Υπουργός 

Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας 

Καδής, αφού ευχαρίστησε 

τον Πρύτανη, αλλά και το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου γενικότερα, 

τόνισε ότι αναγνωρίζει ως 

απαραίτητο το επιστημονικό 

υπόβαθρο κατά τη λήψη 

πολιτικών αποφάσεων, γι’ αυτό 

και προωθεί τη συνεργασία με 

ακαδημαϊκά ιδρύματα, και δη 

με το πρώτο Πανεπιστήμιο της 

Κύπρου. Ο Υπουργός έκανε 

αναφορά σε υφιστάμενες από 

κοινού δράσεις, όπως με το 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

και Μηχανικών Περιβάλλοντος 

για τη σωστή λειτουργία των 

ασφαλτικών μονάδων και με το 

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών για 

θέματα βιοποικιλότητας. 

Η Πρόεδρος του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

Καθηγήτρια Μαρίνα Νεοφύτου, 

εκπροσωπώντας την Πολυτεχνική 

Σχολή, ευχαρίστησε τον 

Υπουργό για τη στήριξη και 

την εμπιστοσύνη, αναφέροντας 

ότι η θεσμική αναβάθμιση της 

Μηχανικής Περιβάλλοντος είναι 

άμεσα αναγκαία στο τρέχον 

κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο της 

χώρας και το Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου εργάζεται σκληρά 

στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης, 

αναφέρθηκε στη θεσμική 

καθιέρωση της τοποθέτησης 

φοιτητών/φοιτητριών του ΠΚ σε 

επαγγελματικούς οργανισμούς, 

και προσβλέπει ότι το 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

θα αποτελέσει ένα από τους 

σημαντικούς οργανισμούς για 

τοποθέτηση και διασύνδεση της 

επαγγελματικής πρακτικής με 

τα προγράμματα σπουδών του 

Τμήματος και της Σχολής. Η κ. 

Νεοφύτου, παρέδωσε επίσης 

στον Υπουργό, τα πρακτικά της 

ημερίδας-δημόσιας συζήτησης 

«Κλιματική Κρίση και Ενεργειακή 

Πολιτική: Κύπρος, Quo 

Vadis?», που διοργανώθηκε 

από την Πολυτεχνική Σχολή και 

πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 

του 2021, με τη συμμετοχή τόσο 

του Υπουργείου όσο και άλλων 

κοινωνικών εταίρων.
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ΠΑΡΟΎΣΙΑΣΕΙΣ

Έρευνα και 
πρωτοπορία στην 
υπηρεσία της υγείας

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Με τον Αναπληρωτή Καθηγητή  
Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο  
στο Τμήμα Μηχανικών 
Μηχανολογίας και 
Κατασκευαστικής  
και Επικεφαλής στο Εργαστήριο 
Βιοφυσικής του Καρκίνου

Ο Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος 
έλαβε το Δίπλωμα Χημικού 

Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο το 2003 και την ίδια χρονιά 
εντάχθηκε στο διδακτορικό πρόγραμμα 
Χημικής Μηχανικής, στο Πανεπιστήμιο της 
Μινεσότα των ΗΠΑ. Εκεί συνεργάστηκε 
με τον Καθηγητή Victor Barocas, για τη 
μαθηματική μοντελοποίηση της μηχανικής 
συμπεριφοράς βιολογικών και τεχνητών 
ιστών. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών 
του σπουδών εξελέγη δύο φορές 
κορυφαίος διδακτορικός φοιτητής του 
Τμήματος. 
Μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού 
του, τον Μάιο του 2008, ο Τριαντάφυλλος 
εντάχθηκε ως μεταδιδακτορικός 
ερευνητής στο εργαστήριο του Dr. Rakesh 
Κ. Jain, στο Τμήμα Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Χάρβαρντ και του Γενικού Νοσοκομείου 
της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ. Στο 
εργαστήριο του Dr. Jain πραγματοποίησε 
έρευνα τόσο υπολογιστική όσο και 
πειραματική, για τη βελτιστοποίηση της 
παροχής θεραπευτικών νανοσωματιδίων 

σε συμπαγείς καρκινικούς όγκους. Από 
τον Σεπτέμβριο του 2010 έχει ενταχθεί 
στο δυναμικό του Τμήματος Μηχανικών 
Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ιδρύσει 
από το 2014 το Εργαστήριο Βιοφυσικής 
του Καρκίνου, που στοχεύει στην 
μελέτη και στοχοποίηση συγκεκριμένων 
δομικών στοιχείων και μηχανισμών του 
περιβάλλοντος καρκινικών όγκων, για τη 
βέλτιστη αποτελεσματικότητα θεραπειών 
νανοϊατρικής και ανοσοθεραπείας. 
Έχει συγγράψει περισσότερες από 120 
δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, ενώ 
έχει λάβει και δύο άκρως ανταγωνιστικές 
ερευνητικές υποτροφίες, από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC 
Starting Grant, ReEngineeringCancer, 
2014-2018, €1,44 εκατ. και ERC 
Consolidator Grant, Immuno-Predictor, 
2020-2025, €2 εκατ.). Λόγω της 
σημαντικής του συνεισφοράς στην 
μελέτη της μηχανικής καρκινικών όγκων 
και στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών 

“Η ανάπτυξη και συνεχής βελτίωση μεθόδων  
απεικόνισης έχει προσφέρει εργαλεία για την καλύτερη 
διάγνωση και θεραπεία όχι, μόνο για τον καρκίνο  
αλλά και για άλλες ασθένειες.”

της Μαρίζας Λαμπίρη

Επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας

και Δημοσίων Σχέσεων
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στρατηγικών, του απονεμήθηκε το 2016 
το βραβείο Y. C. Fung Early Carrer Award 
από την επιτροπή Εμβιομηχανικής της 
Αμερικανικής Εταιρείας Μηχανολόγων 
Μηχανικών. Είναι, επίσης, αποδέκτης 
των βραβείων Most Cited Paper Award 
(2014) και Best Student Paper Award 
(2018) από την Εταιρεία Βιοϊατρικής 
Μηχανικής των ΗΠΑ. Επιπρόσθετα 
σε εθνικό επίπεδο, έχει λάβει τόσο το 
Βραβείο Νέου Ερευνητή (2014) όσο 
και το βραβείο Διακεκριμένου Ερευνητή 
(2021), από το Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας Κύπρου.
Τα τελευταία χρόνια, ο Τριαντάφυλλος 
έχει λάβει ως Κύριος Ερευνητής > 
€6,5 εκατομμύρια για χρηματοδότηση 
έρευνας, συμπεριλαμβανομένων 
10 επιχορηγήσεων από το FP7 και 
το Horizon2020 πλαίσιο αλλά και 2 
επιχορηγήσεις από το Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας.

Ξεκινήσατε τις σπουδές σας ως 
Χημικός Μηχανικός. Τι σας τράβηξε 
στο αντικείμενο της αντιμετώπισης 
όγκων και την έρευνα που κάνετε 
σήμερα; 
Η πρώτη στροφή έγινε από την 
κλασική Χημική Μηχανική στην 
Βιοϊατρική Μηχανική, κατά την διάρκεια 
των διδακτορικών μου σπουδών. 
Αποφοιτώντας από το πρώτο πτυχίο 
στην Ελλάδα είχα διαπιστώσει ότι δεν 
με ενδιέφερε να ασχοληθώ με κλασικές 
εφαρμογές της επιστήμης, όπως τη 

βιομηχανία πετρελαίων, τροφίμων ή 
φαρμάκων. Εκείνη την περίοδο είχε αρχίσει 
να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς 
το πεδίο της Βιοϊατρικής, το οποίο και 
ακολούθησα. 
Η ερευνητική μου ενασχόληση με την 
έρευνα στον καρκίνο ξεκίνησε κατά 
την μεταδιδακτορική μου εκπαίδευση. 
Αποφοιτώντας από το Πανεπιστήμιο της 
Μινεσότα, που ήταν τότε το νούμερο ένα 
Τμήμα Χημικής Μηχανικής στην Αμερική, 
πρώτος μου στόχος ήταν να συνεχίσω σε 
ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα ανάλογου επιπέδου 
και όχι κατ' ανάγκη η έρευνα στον καρκίνο. 
Βέβαια, όταν διαπίστωσα πόσο όμορφα 
οι γνώσεις μηχανικής που είχα αποκτήσει 
συνδυάζονταν με τη βιολογία του καρκίνου 
για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών 
μεθόδων, με γέμισε με ενθουσιασμό για 
το αντικείμενο της έρευνάς μου, έναν 
ενθουσιασμό τον οποίο και διατηρώ σε 
υπέρμετρο βαθμό. Επίσης, το γεγονός 
ότι η πρώτη θεραπευτική μέθοδος που 
αναπτύξαμε με τους συνεργάτες μου στο 
Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης 
έχει περάσει πλέον σε κλινικό επίπεδο και 
εφαρμόζεται με επιτυχία σε ασθενείς με 
τοπικούς, μη χειρουργήσιμους καρκίνους 
στο πάγκρεας, αποτελεί επιπρόσθετο 
κίνητρο για την συνέχιση του ερευνητικού 
μου έργου, με τον ίδιο ρυθμό. 

Ή εμβιομηχανική είναι ένας 
επιστημονικός κλάδος της Βιολογίας 
και της Τεχνολογίας. Ποιες είναι οι 
βασικές διαφορές της ιατρικής σήμερα 
από την ιατρική του χθες σε σχέση με 
την τεχνολογία; 
H εξέλιξη της τεχνολογίας έχει 
αναμφισβήτητα βοηθήσει την ιατρική 
σε πολλούς τομείς. Π.χ. η ανάπτυξη και 
συνεχής βελτίωση μεθόδων απεικόνισης 
έχει προσφέρει εργαλεία για την καλύτερη 
διάγνωση και θεραπεία όχι, μόνο για τον 
καρκίνο αλλά και για άλλες ασθένειες. 
Ιατρικές συσκευές όπως οι βηματοδότες 
και τα στεντ, αλλά και η ανάπτυξη 
βιοτεχνητών ιστών και οργάνων, και 
ακόμα εφαρμογές της ρομποτικής και 

τεχνητής νοημοσύνης είναι κάποια από τα 
παραδείγματα της τεχνολογίας που έχουν 
συνεισφέρει σημαντικά στην βελτίωση των 
ιατρικών υπηρεσιών. 

Ασχολείστε -όπως διαβάσαμε στο 
βιογραφικό σας- με συμπαγείς όγκους. 
Σε ποιους καρκίνους εντοπίζονται 
τέτοιου είδους όγκοι; 
Οι καρκινικές ανωμαλίες χωρίζονται σε 
αιματολογικούς καρκίνους (π.χ. λευχαιμία) 
και σε όγκους που αναπτύσσονται σαν μια 
μάζα, μέσα σε κάποιο φυσιολογικό ιστό. 
Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στους 
συμπαγείς όγκους. 

Ή δημιουργία του καρκινικού κυττάρου 
αποτελεί ερέθισμα εγρήγορσης του 
ανοσοποιητικού μηχανισμού. Ώς 
εκ τούτου, η σύγχρονη ιατρική έχει 
καταφύγει, μεταξύ άλλων, στην 
ανοσοθεραπεία. Είναι αλήθεια ότι η 
ανοσοθεραπεία έχει μεταμορφώσει 
τη θεραπεία του καρκίνου αλλά, 
δυστυχώς, μόνο το 20% περίπου των 
ασθενών ανταποκρίνεται στη θεραπεία. 
Πώς μπορεί η δική σας έρευνα να 
βελτιώσει τις πιθανότητες επιβίωσης 
των ασθενών;
Πράγματι, μόνο ένα μικρό ποσοστό 
ασθενών ανταποκρίνονται σε μεθόδους 
ανοσοθεραπείας και για συγκεκριμένα 
είδη καρκίνου. Ωστόσο, επειδή η 
ανοσοθεραπεία όταν λειτουργεί μπορεί 
να οδηγήσει σε ολική ίαση, εξακολουθεί 
να παραμένει επίκαιρη. Ένας από τους 
λόγους αποτυχίας των θεραπειών 
αυτών είναι ότι τα καρκινικά κύτταρα 
δημιουργούν μηχανισμούς άμυνας κατά 
του ανοσοποιητικού. Ένα παράδειγμα, 
άμεσα σχετιζόμενο και με την έρευνα 
στο εργαστήριο μας, είναι τα καρκινικά 
κύτταρα, τα οποία καθώς αναπαράγονται 
ανεξέλεγκτα στον περιορισμένο χώρο του 
φυσιολογικού ιστού που τα περιβάλλει, 
αναπτύσσουν μηχανικές δυνάμεις 
σπρώχνοντας τον γύρω τους χώρο, με 
αποτέλεσμα να συμπιέζουν τα αιμοφόρα 
αγγεία, προκαλώντας υπο-αιμάτωση στον 

όγκο. Έτσι τα κύτταρα του ανοσοποιητικού 
που περιπολούν το ανθρώπινο σώμα 
μέσω του αίματος, δεν μπορούν να 
φτάσουν στο σημείο του όγκου για να 
αντιμετωπίσουν τα καρκινικά κύτταρα. Για 
τον ίδιο λόγο, δεν μπορούν να φτάσουν 
σε απαιτούμενες ποσότητες στον όγκο 
ούτε οι φαρμακευτικές ουσίες που 
διοχετεύονται μέσω του αίματος. Η υπο-
αιμάτωση προκαλεί επίσης και έλλειψη 
οξυγόνου, και αν τα καρκινικά κύτταρα 
μπορούν να προσαρμοστούν σε συνθήκες 
υποξίας, το ίδιο δεν συμβαίνει για τα 
κύτταρα του ανοσοποιητικού, τα οποία και 
αν ακόμα φτάσουν στον όγκο χάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους να σκοτώσουν 
τα καρκινικά κύτταρα. 
Στο εργαστήριό μου -γνωρίζοντας τα αίτια 
δημιουργίας μηχανικών δυνάμεων στους 
όγκους- έχουμε αναπτύξει θεραπευτικές 
στρατηγικές που μειώνουν τις μηχανικές 
δυνάμεις και επαναφέρουν την αιμάτωση 
σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί η 
ανοσοθεραπεία, σε σημείο που να φτάνει 
ως και την ολική ίαση σε προκλινικά 
μοντέλα του μαστού και σε σαρκώματα. 
Βρισκόμαστε πλέον σε συνεργασία με 
γιατρούς από το Γερμανικό Ογκολογικό 
Κέντρο και το Ογκολογικό Κέντρο της 
Τράπεζας Κύπρου, για την μεταφορά της 
γνώσης αυτής σε ασθενείς. 
 
Ένα μειονέκτημα των θεραπειών 
νέας τεχνολογίας είναι το υψηλό 
κόστος. Ειδικά σε κοινωνίες όπου 
υπάρχει οικονομική δυσχέρεια 
ή σε αναπτυσσόμενες χώρες, η 
επιβάρυνση στον προϋπολογισμό των 
ασφαλιστικών ταμείων είναι μεγάλη. 
Είναι κάτι που σας απασχολεί; 
Η έρευνα και ανάπτυξη νέων 
θεραπευτικών μεθόδων ή σκευασμάτων 
για τον καρκίνο έχει πολύ υψηλό κόστος 
και η μεταφορά από το προκλινικό σε 
κλινικό επίπεδο είναι χρονοβόρα. Επίσης 
οι 9 στις 10 περιπτώσεις θα αποτύχουν 
στο στάδιο των κλινικών μελετών και 
δεν θα περάσουν στον ασθενή. Το 

υψηλό κόστος το βιώνουμε κι εμείς στο 
εργαστήριό μου και ευτυχώς μπορούμε 
μέχρι τώρα να εξασφαλίζουμε αρκετά 
ποσά μεγάλης χρονικής διάρκειας και 
για αυτό μπορούμε να συνεχίζουμε 
το έργο μας. Επομένως, όταν ένα νέο 
φάρμακο ή μέθοδος εγκριθεί για κλινική 
χρήση, πρέπει να κάνει απόσβεση που 
αντικατοπτρίζεται στο υψηλό κόστος 
τους. Αυτό προφανώς προκαλεί και τον 
αποκλεισμό ασθενών που δυνητικά θα 
μπορούσαν να επωφεληθούν. 
Για αυτό τον λόγο, στην δική μας έρευνα 
δίνουμε βαρύτητα στην αλλαγή χρήσης 
υφιστάμενων φαρμάκων, το λεγόμενο 
drug repurposing, κι όχι στην ανάπτυξη 
νέων. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε 
για την επαναφορά της αιμάτωσης 
στους όγκους και την βελτιστοποίηση 
ανοσοθεραπειών είναι φτηνά φάρμακα, 
με ιστορικό ασφαλούς χρήσης πολλών 
χρόνων, όπως αντιισταμινικά και ήπια 
αντιυπερτασικά. Έτσι μπορεί να γίνει πιο 
άμεση η μεταφορά τους σε κλινικό στάδιο 
αλλά και σε χαμηλό κόστος. 

Διάβασα πρόσφατα πως ερευνητές από 
την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Wake Forest ανακάλυψαν μια 
πιθανή νέα προσέγγιση στη 
θεραπεία συμπαγών όγκων 
μέσω της δημιουργίας ενός νέου 
νανοσωματιδίου. Εφαρμόζετε και 
εσείς νανοϊατρική στην έρευνά σας. 
Πόσο υποσχόμενη είναι η θεραπεία με 
νανοσωματίδια και πώς λειτουργεί;
Τα νανοσωματίδια, δηλαδή φαρμακευτικά 
σκευάσματα μεγάλου σχετικά μεγέθους 
που λειτουργούν σαν φορείς για την 
μεταφορά χημειοθεραπείας σε όγκους, 
ήταν πολύ επίκαιρα τις προηγούμενες 
δύο δεκαετίες αλλά όχι πλέον και πολλές 
εταιρείες νανοϊατρικής για τον καρκίνο 
ανά τον κόσμο έχουν κλείσει. Ο λόγος 
είναι ότι, παρόλη την τεράστια ερευνητική 
προσπάθεια, πολύ λίγα σκευάσματα 
εγκρίθηκαν για κλινική χρήση, με υψηλό 
κόστος και γενικά χωρίς να βελτιώνουν 
το προσδόκιμο ζωής σε σχέση με 
τις υφιστάμενες χημειοθεραπείες. 
Πλέον έχουμε περάσει στην εποχή 

“Στο εργαστήριό μου 
έχουμε αναπτύξει 
θεραπευτικές στρατηγικές 
που μειώνουν τις μηχανικές 
δυνάμεις και επαναφέρουν 
την αιμάτωση στα κύτταρα 
του ανοσοποιητικού σε  
πιο φυσιολογικά επίπεδα.”

“Πλέον έχουμε περάσει στην εποχή της ανοσοθεραπείας 
και σκευάσματα νανοϊατρικής χρησιμοποιούνται 
επικουρικά ή συνδυαστικά, για την ενίσχυση  
της ανοσοθεραπείας.”
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της ανοσοθεραπείας και σκευάσματα 
νανοϊατρικής χρησιμοποιούνται επικουρικά 
ή συνδυαστικά, για την ενίσχυση της 
ανοσοθεραπείας. Αυτό είναι αντικείμενο 
και της δικής μας έρευνας, με άρθρο 
μας να έχει γίνει πρόσφατα δεκτό στο 
περιοδικό Nature Communications. 
 
Ή παγκόσμια ερευνητική κοινότητα 
μιλά τα τελευταία χρόνια για ιατρική 
ακριβείας, ξεχωρίζοντας τους 
ασθενείς ανάλογα με τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά τους και όχι βάση της 
πάθησής τους. Πόσο επηρεάζει αυτό 
τη δική σας έρευνα και πώς μπορείτε 
να προσαρμόσετε τα ευρήματά σας σε 
κάθε ασθενή ξεχωριστά;
Οι πρόσφατες χρηματοδοτήσεις 
που έχω λάβει από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας έγκεινται στην 
ανάπτυξη βιοδεικτών με σκοπό να 
κατηγοριοποιηθούν καρκινικοί όγκοι, με 
βάση το επίπεδο αιμάτωσής τους και να 
μπορεί να γίνει πρόβλεψη, κατά πόσο 
μπορούν οι όγκοι να ανταποκριθούν 
ή όχι σε επικείμενη χημειοθεραπεία 
ή ανοσοθεραπεία. Τα αποτελέσματα 
που έχουμε σε προκλινικά μοντέλα 
του καρκίνου είναι πολύ ενθαρρυντικά, 
στο ότι το επίπεδο αιμάτωσης ενός 

όγκου πριν ξεκινήσει η θεραπεία μπορεί 
να λειτουργήσει για να προβλεφθεί το 
αποτέλεσμά της. Όπως έχω αναφέρει 
έχουμε προχωρήσει σε ερευνητικές 
συμφωνίες με τα δύο μεγάλα ογκολογικά 
κέντρα της χώρας, το Ογκολογικό Κέντρο 
της Τράπεζας Κύπρου και το Γερμανικό 
Ογκολογικό Κέντρο για την μεταφορά της 
τεχνογνωσίας στους ασθενείς. 
Επίσης σε συνεργασία με συναδέλφους 
από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ στην 
Βοστώνη και του MD Anderson Cancer 
Center στο Τέξας αναπτύσσουμε μεθόδους 
πρόβλεψης της αποτελεσματικότητας της 
ανοσοθεραπείας, με βάση το μικροβίωμα, 
δηλαδή τον πληθυσμό και το είδος των 
βακτηρίων που ζουν μέσα μας. 
 
Οι εξελίξεις στην επιστήμη φέρνουν 
μαζί τους νέες τεχνολογικές, 
κοινωνικές και ηθικές προκλήσεις. 
Εσείς ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζετε; 

Βιώσατε για κάποιες από τις προτάσεις 
σας αντίσταση από την ιατρική και 
λοιπή επιστημονική κοινότητα;
Οι μέθοδοι που εφαρμόζουμε στην έρευνά 
μας δεν ενέχουν σημαντικές ηθικές 
προκλήσεις. Όπως ανέφερα, βασιζόμαστε 
στην αλλαγή χρήσης υφιστάμενων 
φαρμακευτικών σκευασμάτων, που είναι 
ό,τι πιο ασφαλές υπάρχει, για άμεση 
μεταφορά της έρευνας σε κλινικό στάδιο. 
Επομένως, η αντιμετώπιση από την 
ιατρική και επιστημονική κοινότητα είναι 
πολύ ενθαρρυντική, για συνέχιση του 
έργου μας. Να αναφέρω επίσης, ότι όλη 
η δραστηριότητά μας τόσο σε προκλινικό 
όσο και σε κλινικό επίπεδο έχει εγκριθεί, 
και ελέγχεται από την Εθνική Επιτροπή 
Βιοηθικής Κύπρου, τις Φαρμακευτικές 
Υπηρεσίες και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 
της Δημοκρατίας.
Οι μεγάλες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε είναι πρακτικής φύσεως 
και άμεσα σχετιζόμενες με το καθημερινό 
μας έργο. Η πρώτη πρόκληση που 
κλήθηκα να αντιμετωπίσω με τον ερχομό 
μου στο Πανεπιστήμιο ήταν η έλλειψη 
στοιχειώδους εξοπλισμού, για έρευνα 
στην περιοχή των Βιοϊατρικών επιστημών, 
που να προσφέρεται για κοινή χρήση -τα 
λεγόμενα core facilities. Έτσι επένδυσα 
ένα ποσό της τάξης των €2 εκατομμυρίων 
από ερευνητικά μου προγράμματα, για 
να μετατρέψω το εργαστήριό μου σε 
ένα κέντρο με εξοπλισμό τελευταίας 
τεχνολογίας, που να καλύπτει έρευνα 
στα πεδία εμβιομηχανικής, βιολογίας του 
καρκίνου και βιοϊατρικής απεικόνισης. 
Η μεγαλύτερη πλέον πρόκληση που 
βιώνουμε είναι η έλλειψη κτιριακών 
υποδομών της Πολυτεχνικής Σχολής, που 
μας εξωθεί καθημερινά σε διάσπαρτα 

μέρη της επαρχίας Λευκωσίας. Για να 
καταλάβετε τι εννοώ, το κύριο μέρος 
του εργαστηρίου μου βρίσκεται στις 
εγκαταστάσεις του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου στα Λατσιά, διαθέτουμε 
παράρτημα του εργαστηρίου στις 
εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής στην Έγκωμη, 
το γραφείο μου βρίσκεται στο κτίριο Green 
Park στην Λευκωσία και χρειάζεται ακόμη 
και η μετάβαση στην Πανεπιστημιούπολη 
στην Αγλαντζιά για διδασκαλία και 
λοιπές υποχρεώσεις. Όπως είναι εύκολα 
κατανοητό, για να μπορέσουμε να 
είμαστε τόσο παραγωγικοί σε ερευνητικό 
επίπεδο, υπό αυτές τις συνθήκες 
απαιτείται σημαντική σωματική και ψυχική 
καταπόνηση. 

Είστε από τους ερευνητές που έχουν 
εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση 
από διάφορες πηγές. Πιστεύετε ότι 
η χρηματοδότηση της έρευνας στην 
Κύπρο είναι επαρκής; 
Με δεδομένο ότι η Κύπρος είναι μια μικρή 
χώρα και υπό συνεχή απειλή για την 
εθνική της ασφάλεια, είμαι της άποψης ότι 
δεν μπορούμε να έχουμε την απαίτηση 
να καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της 
ερευνητικής δραστηριότητας από εθνική 
χρηματοδότηση, όπως συμβαίνει σε 
μερικές προηγμένες ερευνητικά χώρες. 
Επομένως, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε 
τις σημαντικές προσπάθειες που γίνονται 
για χρηματοδότηση της έρευνας σε 
εθνικό επίπεδο και κατά προτεραιότητα 
να παραμένουμε ανταγωνιστικοί, 
στην προσέλκυση ερευνητικών 
χρηματοδοτήσεων σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σε εθνικό επίπεδο θα ήταν χρήσιμο να 
υπήρχε χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον 
μιας πενταετίας για το πότε και τι είδους 
προσκλήσεις για χρηματοδότηση θα 
προκύψουν, ώστε να γίνεται καλύτερα κι ο 
δικός μας προγραμματισμός. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
Κι εγώ σας ευχαριστώ. 

“Τα αποτελέσματα που έχουμε σε προκλινικά μοντέλα  
του καρκίνου είναι πολύ ενθαρρυντικά, στο ότι  
το επίπεδο αιμάτωσης ενός όγκου πριν ξεκινήσει  
η θεραπεία μπορεί να λειτουργήσει ως δείκτης για να 
προβλεφθεί το αποτέλεσμά της.” 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ

Σ ε συνέχεια των όσων έχουν δει 
το φως της δημοσιότητας για την 

έναρξη των εργασιών μετακίνησης 
του ασφαλτικού εργοστασίου από το 
Τσέρι στην περιοχή του Μιτσερού, η 
Συμβουλευτική Ομάδα του Πανεπιστημίου 
Κύπρου διευκρινίζει τα ακόλουθα:
Οι πολύμηνες διαδικασίες αξιολόγησης για 
την περιοχή του Μιτσερού κατέδειξαν ότι 
η υφιστάμενη οχληρία στην περιοχή είναι 
ήδη σε ψηλά και μη-αποδεκτά επίπεδα 
για την καθημερινότητα των κατοίκων. 
Η άμβλυνση της υφιστάμενης οχληρίας 
σε αποδεκτά όρια για διασφάλιση της 
ποιότητας ζωής ήταν και εξακολουθεί να 
αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία 
οποιουδήποτε νέου έργου. Εξ όσων 

Προϋπόθεση 
η άμβλυνση της όχλησης
Τοποθέτηση της 
Συμβουλευτική Ομάδας 
ακαδημαϊκών για τη 
μετακίνηση του εργοστασίου 
ασφαλτικού σκυροδέματος 
στο Μιτσερό

γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, καμιά ενέργεια 
άμβλυνσης δεν έχει γίνει επί του εδάφους.
Ειδικά για μεγάλα έργα με σημαντικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον, είναι 
εξαιρετικής σημασίας η ανάκτηση της 
-προ πολλού- χαμένης εμπιστοσύνης των 
πολιτών στην ικανότητα της πολιτείας 
να διασφαλίσει τη διαχρονική τήρηση 
των όρων αδειοδότησης των έργων. 
Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας 
τις τελευταίες ημέρες, μόνο έλλειψη 
εμπιστοσύνης καλλιεργούν στην καλή 
μαρτυρία της πολιτείας. Σε μια σύγχρονη 
χώρα-μέλος της Ε.Ε., η πολιτεία μόνο με 
σεβασμό στον άνθρωπο και τα δικαιώματά 
του αλλά και με ουσιαστική διαβούλευση 
και συναίνεση των κοινωνικών εταίρων, 
μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση των 
όποιων αποφάσεών της. 
Σε κάθε περίπτωση, η θέση της 
Συμβουλευτικής Ομάδας Ακαδημαϊκών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν και είναι 
η άμβλυνση του τεράστιου προβλήματος 
που υπάρχει σήμερα, προτού λάβει χώρα 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Παράλληλα, 
θεσπίζοντας ομάδα παρακολούθησης των 
ήδη αδειοδοτημένων έργων, η πολιτεία 

καλείται να παρουσιάσει έμπρακτα δείγματα 
γραφής για την ικανότητα τήρησης των 
όρων αδειοδότησης, των υφιστάμενων 
οχληρών έργων στο Μιτσερό.

Τα Μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας 

Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου

(με βάση ανάθεση από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος για να καταθέσει τις 

εισηγήσεις της επί των περιβαλλοντικών 

μελετών)

Καθηγήτρια Μαρίνα Νεοφύτου 

(Συντονίστρια)

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας 

Κυπριανού

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και 

Κατασκευαστικής

Αναπληρωτής Καθηγητής Λουκάς Λουκά 

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και 

Κατασκευαστικής

Καθηγητής Μιχάλης Πέτρου 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 

Περιβάλλοντος

ΣΤΗ ΛΊΣΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ QS:
ΣΤΑ 473 ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΑΝΕΠΊΣΤΗΜΊΑ ΔΊΕΘΝΏΣ ΓΊΑ ΤΟ 2023

O Οργανισμός QS World Ranking / Top Universities (http://www.topuniversities.com/), 

ανακοίνωσε τη διεθνή λίστα κατάταξης των πανεπιστημίων (QS World University 

Rankings) για το έτος 2023. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου περιλαμβάνεται για τρίτη διαδοχική 

χρονιά ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως στην κατάταξη QS World 

University Rankings, καταλαμβάνοντας της 473η θέση. 

Η έκδοση της κατάταξης πανεπιστημίων QS World University Rankings δημοσιεύεται κάθε 

χρόνο και θεωρείται ως μια από τις 3 πιο αναγνωρίσιμες λίστες κατάταξης πανεπιστημίων, 

μαζί με την κατάταξη «Academic Ranking of World Universities» και το Times Higher 

Education World University Rankings.

Ο Διεθνής Πίνακας Κατάταξης Πανεπιστημίων της QS - QS World University Rankings, 

κατατάσσει τα 1.450 κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο ενώ φέτος αξιολογήθηκαν 

περίπου από 2.500 πανεπιστήμια από 100 χώρες. Για τις κατατάξεις της QS λαμβάνονται 

στοιχεία από βιβλιογραφική βάση επιστημονικών δημοσιεύσεων που αφορούν στην 

ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται από καθηγητές/τριες και ερευνητές/τριες 

των αξιολογούμενων πανεπιστημίων. Επίσης, συνυπολογίζονται ο διεθνής χαρακτήρας 

του ιδρύματος και η φήμη του, τόσο στον χώρο της αγοράς, σύμφωνα με την άποψη 

περισσότερων από 40.000 διευθυντών και στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών,  

όσο και στον ακαδημαϊκό χώρο, με τη συμμετοχή πάνω από 80.000 ακαδημαϊκών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μόνο πανεπιστήμιο της χώρας που 

κατατάσσεται στη λίστα QS World University Rankings που δημοσιεύτηκε  

στις 8 Ιουνίου 2022.

Πηγή:  

https://www.topuniversities.com/ 

university-rankings/world-university-

rankings/2023

ΚΑΤΑΤΑΞΗ  
ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ 2022:
ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΊΑ 501-600 
ΠΑΝΕΠΊΣΤΗΜΊΑ ΠΑΓΚΟΣΜΊΏΣ

Σ τα 501-600 καλύτερα πανεπιστήμια 

παγκοσμίως κατετάγη φέτος 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην 

Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση 

των Πανεπιστημίων (ARWU- Academic 

Ranking of World Universities), γνωστή 

και ως «Κατάταξη της Σαγκάης» (Shanghai 

Ranking). Αξίζει να σημειωθεί πως στην 

φετινή κατάταξη, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

έχει βελτιωμένη θέση σε σχέση με το 

2021, όπου είχε καταταγεί μεταξύ των 

601-700 καλύτερων πανεπιστημίων 

παγκοσμίως. Αποτελεί μία ιδιαίτερα 

σημαντική βελτίωση και αναγνώριση 

του υψηλού επιπέδου και έργου που 

επιτελείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο και 

το μοναδικό κυπριακό πανεπιστήμιο που 

επιτυγχάνει να συγκαταλέγεται στη διάσημη 

Κατάταξη της Σαγκάης, ανάμεσα στα 1.000 

καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Σημειώνεται, ότι η κατάταξη ARWU, 

θεωρείται μία από τις τρεις σημαντικότερες 

παγκόσμιες κατατάξεις. Είναι το πρώτο 

χρονικά μοντέλο που χρησιμοποίησε 

πολλαπλούς δείκτες για την αξιολόγηση 

πανεπιστημίων. Το μοντέλο αναπτύχθηκε 

από το Πανεπιστήμιο Shanghai Jiaotong και 

χρησιμοποιεί έξι δείκτες για την αξιολόγηση 

των πανεπιστημίων στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονται:

Ο αριθμός των αποφοίτων και του 

διδακτικού προσωπικού που έχουν 

κερδίσει Νόμπελ ή Fields Medal,

ο αριθμός των άρθρων που έχουν 

δημοσιευθεί στα κορυφαία επιστημονικά 

περιοδικά (Journals of Nature and Science),

Διεθνής αναγνώριση  
για το Πανεπιστήμιο Κύπρου

ο αριθμός των Highly Cited Researchers και 

των άρθρων που έχουν καταχωρηθεί στο 

Science-Citation Index-Expanded (SCIE) και 

στη βάση Social Science Index Citation Index 

(SSCI), και η ατομική επίδοση σε σχέση με το 

μέγεθος του ιδρύματος.

Για το έτος 2022 το ARWU αξιολόγησε 

περισσότερα από 2.500 κορυφαία 

πανεπιστήμια και η λίστα περιλαμβάνει τα 

1.000 καλύτερα εξ αυτών.

Αναλυτικά, τα στοιχεία της Κατάταξης  

της Σαγκάης βρίσκονται στον σύνδεσμο: 

https://www.shanghairanking.com/rankings/

arwu/2022.

ΑΠΟΨΕΙΣ
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΉΛΩΣΕΙΣΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΉΛΩΣΕΙΣ

Τ ο έργο υλοποιήθηκε από το 
Εργαστήριο Εναλίων Αρχαιολογικών 

Ερευνών (ΕΡΕΝΑΕ) της Ερευνητικής 
Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων και το Τμήμα Αλιείας και 
Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου 
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος,  
στο πλαίσιο της Πράξης ΑνΔιΚαΤ 
«Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού 
Τουρισμού», του Προγράμματος 
Διασυνοριακή Ελλάδα–Κύπρος, 2014–
2020, INTERREG V–A.  

Το πρόγραμμα έλαβε συγχρηματοδότηση 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) 
και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας 
και της Κύπρου. Στόχος του έργου 
είναι η ανάδειξη του αρχαίου λιμανιού 
της Αμαθούντας και η προβολή της 
υποβρύχιας πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς, μέσω της δημιουργίας 
κολυμβητικών και περιπατητικών 
διαδρομών. 

Δημιουργία ενάλιου 
αρχαιολογικού πάρκου 

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στη 
δημιουργία καταδυτικών διαδρομών σε 
θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές 
Ελλάδας και Κύπρου, ως ένα μέσο για 
την προβολή και την προστασία της 
υποβρύχιας πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς.
Η εγκατάλειψη του λιμανιού -κατά την 
αρχαιότητα- δημιούργησε μια σπάνια 
συνθήκη στην Αμαθούντα: η θέση 
διατηρείται στην αρχική της φάση 
χωρίς να έχει υποστεί αλλοίωση από 
μεταγενέστερες χρήσεις, όπως συνήθως 
συμβαίνει σε άλλες λιμενικές θέσεις στην 
Κύπρο και    στην υπόλοιπη Μεσόγειο. 
Η χρονολόγηση και τα αρχαιολογικά 
χαρακτηριστικά του λιμανιού έχουν 
τεκμηριωθεί από την ανασκαφή που 
διενεργήθηκε κατά τη δεκαετία του 
1980, από τη Γαλλική Αρχαιολογική 
Σχολή Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του 
Jean-Yves Empereur. Τα σωζόμενα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα βρίσκονται σε 
μικρό βάθος (έως -4 μέτρων) και κοντά 
στην ακτή, γεγονός που καθιστά τη θέση 
προσβάσιμη στο ευρύ κοινό.  
Οι λόγοι αυτοί αλλά και η ιδιαίτερη 
βιοποικιλότητα του χώρου ήταν 
καθοριστικής σημασίας, τόσο για την 
ένταξη του λιμανιού στη Θαλάσσια 
Προστατευόμενη Περιοχή Αμαθούντας 
όσο και για τη δημιουργία του πρώτου 
υποβρύχιου αρχαιολογικού πάρκου στην 
Κύπρο.

Ή υλοποίηση  
του προγράμματος

Ως πρώτο βήμα για την υλοποίηση 
του προγράμματος, κρίθηκε αναγκαία 
η απομάκρυνση μικρού τμήματος της 
θαλάσσιας βλάστησης από την επιφάνεια 
των λιμενοβραχιόνων και δίπλα από 
αυτούς, ώστε να αποκαλυφθούν τα 
σωζόμενα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. 
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα λιβάδια 
του προστατευόμενου είδους Posidonia 
oceanica, που καλύπτουν την περιοχή. 
Μετά από σχετική άδεια που λήφθηκε από 
το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, 
και από την Επιστημονική Επιτροπή του 
Τμήματος Περιβάλλοντος, αποφασίστηκε 
η απομάκρυνση ενός πολύ μικρού 
τμήματος της Ποσειδωνίας της περιοχής 
του λιμανιού. Οι εργασίες αυτές -που 
πραγματοποιήθηκαν με την ουσιαστική 
συμβολή της Εταιρείας Marine and 
Environmental Research Lab- επέτρεψαν 
την φωτογραμμετρική αποτύπωση των 
καταλοίπων του αρχαίου λιμανιού, για 
πρώτη φορά από αέρος και υποβρυχίως, 
ώστε να μπορέσει να καταστεί δυνατή η 
εμπεριστατωμένη εκτίμηση της κατάστασης 
διατήρησής τους. Η αποτύπωση 
πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο 

Φωτογραμμετρίας και Μηχανικής Όρασης, 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Με την πεποίθηση ότι, η πολιτιστική 
και φυσική κληρονομιά αποτελούν 
αναπόσπαστα τμήματα του μοναδικού 
υποβρύχιου τοπίου της Αμαθούντας, 
επελέγησαν με μεγάλη προσοχή 
επεμβάσεις ήπιου χαρακτήρα, που 
λειτουργούν ως μια ανοιχτή πρόσκληση 
προς διαφορετικές ομάδες κοινού, 
να επισκεφθούν το αρχαίο λιμάνι και 
τον περίγυρό του. Τρεις ενημερωτικές 
πινακίδες -μία κοντά στην είσοδο του 
αρχαιολογικού χώρου της Αμαθούντας και 
δύο πάνω στον παραλιακό πεζόδρομο- 
παρέχουν πληροφορίες σε διερχόμενους 
πεζούς. Ταυτόχρονα, τέσσερις υποβρύχιες 
πινακίδες λειτουργούν ως σημεία 
προσανατολισμού των κολυμβητών.

Ή εφαρμογή  
«Amathus Harbour» 

Καθώς πρόκειται για χώρο ελεύθερης 
πρόσβασης, δόθηκε έμφαση στην 
υποστήριξη εξατομικευμένων επισκέψεων. 
Για τον σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε η 
παρούσα εφαρμογή, «Amathus Harbour» 
για έξυπνες κινητές συσκευές, που 

παρέχει στους επισκέπτες αναλυτικές 
πληροφορίες για την περιοχή. Η εφαρμογή 
είναι διαθέσιμη σε ελληνική και αγγλική 
γλώσσα.
Μέσω ενός διαδραστικού χάρτη 
παρέχονται πληροφορίες και 
οπτικοακουστικό υλικό, για μια ψηφιακή 
εξ αποστάσεως πλοήγηση στο χώρο. 
Επί τόπου, η εφαρμογή προσδιορίζει 
τη γεωγραφική θέση του επισκέπτη, 
επισημαίνοντας σημεία ενδιαφέροντος 
που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Οι 
χρήστες μπορούν να ενισχύσουν ακόμη 
περισσότερο τη βιωματική εμπειρία της 
επίσκεψής τους με την ενεργοποίηση 
της ηχητικής ξενάγησης, η οποία 
λειτουργεί και ως οδηγός για ιχνηλάτηση 
σημαντικών καταλοίπων, κατά μήκος 
της ακτής. Περπατώντας στη συνεχώς 
μεταβαλλόμενη παράκτια ζώνη, μπορεί 
ο καθένας να δημιουργήσει τις δικές του 
διαδρομές, ακούγοντας ή διαβάζοντας 
για την ιστορία και το περιβάλλον του 
μοναδικού αυτού τοπίου, πριν κολυμπήσει 
για να δει από κοντά ό,τι σώζεται από το 
λιμάνι της Αμαθούντας. 

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή 

“Amathus Harbour” από το google play. 

Το πρώτο ενάλιο 
αρχαιολογικό πάρκο 
της Κύπρου
Ένα από τα καλύτερα 
διατηρημένα αρχαία λιμενικά 
έργα της Ανατολικής 
Μεσογείου,  
το αρχαίο λιμάνι της 
Αμαθούντας, επανασυστήνεται 
στο ευρύ κοινό, φιλοξενώντας  
το πρώτο ενάλιο αρχαιολογικό 
πάρκο στην Κύπρο. 
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΙΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Ανακαλύπτοντας τις προσωπικές 
ικανότητές μας μπορούμε  
να ξεχωρίσουμε από το πλήθος

ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΙΑΗΛΗΣ

Συνέντευξη με τον απόφοιτο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών (2000),  
συγγραφέα και καθηγητή της Αγγλικής, Χρίστο Τσιαηλή.  

Είσαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Ποιο κριτήριο καθόρισε την 
επιλογή σου για παρακολούθηση των 
προπτυχιακών σπουδών στο ΠΚ;
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν ο 
πρωταρχικός μου στόχος, όταν έδινα 
τις κατατακτήριες εξετάσεις στο 
Λύκειο, καθώς γνώριζα ότι μπορούσε 
να προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο 
μόρφωσης και ο ανταγωνισμός για 
εισδοχή ήταν υψηλός, γεγονός που 
προδιέγραφε ότι θα σπούδαζα σε 
περιβάλλον με ικανούς συμφοιτητές 
-όπως και έγινε τελικά στην πορεία.

Πως θα περιέγραφες την εμπειρία ως 
φοιτητής και μετέπειτα ως απόφοιτός 
του;
Υπήρξε υπέροχη εμπειρία, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της φοίτησής μου, με τις άριστες 
σχέσεις που διατηρούσαμε μεταξύ μας, 
συμφοιτητές και καθηγητές. Το επίπεδο 
διδασκαλίας όσο και οι ακαδημαϊκές 
απαιτήσεις ήταν αρκετά υψηλά. Ως 

της Αθηνάς Φράγκου Σελίπα

Λειτουργού Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης  

και Αποφοίτων

απόφοιτος, υπήρξα πάντα περήφανος 
για τη φοίτησή μου στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και διατήρησα επαφή με 
αρκετούς συμφοιτητές από διάφορους 
κλάδους αλλά και με καθηγητές μου. 
Επίσης συνέχισα να επισκέπτομαι τη 
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και μετά 
την αποφοίτησή μου.

Πόσο σε βοήθησε η φοίτησή σου 
στο ΠΚ, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο 
της Κύπρου, να εξελιχθείς στην 
προσωπική και επαγγελματική σου 
πορεία ως συγγραφέας;
Η ποικιλομορφία των θεματικών κατά τη 
διάρκεια των σπουδών μου, καθώς και 
η γνωριμία με την παγκόσμια λογοτεχνία 
μού έδωσε απαραίτητα εφόδια, τα οποία 
χρησιμοποίησα και ενέταξα στο έργο 
μου. Η εντρύφηση στη γλώσσα και σε 
έναν πιο διεθνή τρόπο σκέψης, μου 
επέτρεψε να οδηγήσω τη γραφή μου σε 
ένα πιο διεθνές θεματολόγιο. Επίσης 
είχα καθηγητές, που και οι ίδιοι είναι 
συγγραφείς και οι οποίοι ως εκ τούτου 
συνέχισαν να με εμπνέουν και να με 

βοηθούν έμπρακτα, χρόνια μετά το πέρας 
των σπουδών μου.

Πως θα αξιολογούσες την μέχρι 
σήμερα πορεία σου;
Θεωρώ την πορεία μου σχετικά 
πετυχημένη, καθώς τα βιβλία μου 
διανέμονται σε όλη την Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, και λαμβάνουν θετικές 
κριτικές. Επίσης, μέρος του έργου μου 
έχει μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες 
όπως Ισπανικά, Ινδικά, Αραβικά, 
Ουζμπεκικά κ.ά., με δημοσιεύσεις σε 
διεθνή λογοτεχνικά περιοδικά. 

Από όλα όσα έχεις καταφέρει στην 
μέχρι σήμερα πορεία σου, πες 
μας δύο από αυτά, προσωπικά και 
επαγγελματικά αντίστοιχα, που σε 
κάνουν να νιώθεις υπερήφανος.
Πρώτα από όλα, αισθάνομαι περήφανος 
που έχω καταφέρει να έχω το δικό μου 
ιδιωτικό φροντιστήριο και να διδάσκω 
εδώ και είκοσι χρόνια μαθητές που 
διαπρέπουν, και αυτό το αισθάνομαι ως 
προσωπική επιτυχία. Επίσης, νιώθω 

υπερήφανος για το πρώτο βραβείο 
που έλαβα σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Ποίησης από την UNESCO, με θέμα 
την επιστροφή των μαρμάρων του 
Παρθενώνα. 

Τι θα ήθελες να πεις στους 
απόφοιτους του ΠΚ; 
Το πρώτο που θα τους πω είναι το 
κοινότυπο να κυνηγούν το όνειρό τους και 
να μην αφήνουν τις δυσκολίες της ζωής 
να τους καταβάλλουν. Και το δεύτερο, 
να είναι βέβαιοι ότι αν ψάξουν βαθιά θα 
βρουν το κρυμμένο τους ταλέντο -και 
δεν αναφέρομαι μόνο στα καλλιτεχνικά 
ταλέντα. Όλοι είμαστε ιδιαίτερα καλοί σε 
κάτι που δεν γνωρίζουμε, μέχρι να το 
ανακαλύψουμε. Εκεί πρέπει να αρχίσουμε 
να αναπτύσσουμε την ξεχωριστή μας 
ικανότητα με πολύ μόχθο, για να τη 

φέρουμε σε επίπεδο που θα μας κάνει 
να ξεχωρίσουμε από το πλήθος. Το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου μας έχει δώσει τα 
εφόδια κι αν δεν ήμασταν ικανοί, έτσι κι 
αλλιώς δεν θα εισαγόμασταν εκεί από την 
αρχή. Ο δρόμος είναι δύσβατος μόνο για 
αυτούς που έτσι πιστεύουν.

Κλείνοντας, να αναφέρω ότι είσαι 
ένας εκ των τεσσάρων αποφοίτων 
που προσκλήθηκαν να αναλάβουν το 
ρόλο του πρεσβευτή στην Εκστρατεία 
UCY Giving Back, που εγκαινίασε 
πρόσφατα το Πανεπιστήμιο, με σκοπό 
την υποστήριξη των οικονομικά 
αδύναμων, αλλά και άριστων 
φοιτητριών/ών του. Ποιο είναι το 
σχετικό μήνυμα που θέλεις  
να μεταφέρεις στα μέλη της 
κοινότητάς μας;

Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να 
συνεισφέρουμε σε αυτή την εκστρατεία. 
Δεν νοείται στη σύγχρονη Κύπρο να 
στερείται ένας φοιτητής το δικαίωμα 
στη φοίτηση, λόγω οικονομικών 
δυσκολιών. Αν ανταποκριθεί η 
κοινότητα των αποφοίτων με 
αγαστή σύμπνοια, αλλά και σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο, όσο μεγαλύτερο 
κομμάτι της κοινωνίας βοηθήσει 
την πανεπιστημιακή κοινότητα, τόσο 
περισσότεροι φοιτητές θα απολαύσουν 
την αρωγή αυτή. Όταν ενισχύονται οι 
άριστοι φοιτητές, παροτρύνεται όλη η 
φοιτητική κοινότητα να στοχεύει στη 
μέγιστη δυνατή ακαδημαϊκή απόδοση, 
κι όταν βοηθούνται οι φοιτητές που 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες 
αποτρέπεται ο ελιτισμός και επιτυγχάνεται 
ο πλουραλισμός των κοινωνικών τάξεων 
που φοιτούν, με όλα τα οφέλη  
που μπορεί να συνοδεύουν αυτή την ορθή 
πρακτική. Αναλαμβάνω με περηφάνια 
και αίσθημα ευθύνης τον ρόλο του 
πρεσβευτή στην Εκστρατεία UCY Giving 
Back, γιατί κατά τη διάρκεια των σπουδών 
μου είχα και ο ίδιος οικονομικές 
δυσκολίες και η βοήθεια που μου παρείχε 
τότε το Πανεπιστήμιο ήταν απαραίτητη, για 
να καταφέρω να ολοκληρώσω  
τις σπουδές μου. 
Ας προχωρήσουμε όλοι σε εισφορές, 
σκεπτόμενοι τη χαρά και την ανακούφιση 
που μπορούμε να προσφέρουμε στα 
παιδιά μας, και κατ' επέκταση στους 
ίδιους τους εαυτούς μας. Οι νέοι φοιτητές 
είναι το δικό μας μέλλον. 

“Το επίπεδο διδασκαλίας όσο και οι ακαδημαϊκές 
απαιτήσεις ήταν αρκετά υψηλά. Ως απόφοιτος,  
υπήρξα πάντα περήφανος για τη φοίτησή μου  
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.”

“ Όταν ενισχύονται 
οικονομικά οι άριστοι 
φοιτητές, παροτρύνεται 
όλη η φοιτητική κοινότητα 
να στοχεύει στη μέγιστη 
δυνατή ακαδημαϊκή 
απόδοση.”
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Η εκλογή της Δρ Καρεκλά αποτελεί 
μεγάλη διάκριση για το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και τον τομέα της επιστήμης της 
συμπεριφοράς και ψυχολογικής υγείας 
στην Κύπρο. Το ACBS είναι μια διεθνής 
κοινότητα επιστημόνων, που προάγει την 
επιστήμη της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
και της ερευνητικά υποστηριζόμενης 

ψυχοθεραπείας. Τον οργανισμό ACBS 
(www.contextualscience.org) απαρτίζουν 
9.000 περίπου μέλη ανά το παγκόσμιο, 
που περιλαμβάνουν επιστήμονες, 
ερευνητές και επαγγελματίες υγείας 
διαφόρων ειδικοτήτων. 
Η Δρ Καρεκλά είναι η πρώτη Ευρωπαία, 
και πρώτη γυναίκα εκτός Αμερικής και 

Αυστραλίας που εκλέγεται σε αυτό το 
αξίωμα, ενώ είναι μία από τις νεαρότερες 
προέδρους που είχε ποτέ ο οργανισμός. 
Πέραν της εκλογή της, η Δρ Καρεκλά 
κατάφερε να εξασφαλίσει την οργάνωση 
και διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου 
του οργανισμού ACBS στην Κύπρο, που  
θα λάβει χώρα τον Ιούλιο του 2023. 

Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου της κ. Καρεκλά: 

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

Σ το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής 
Τεχνολογίας και στην Ερευνητική 

Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ» 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, απονεμήθηκε 
από την Πρέσβειρα της Αυστρίας 
κ. Dorothea Auer και τον Εμπορικό 
Σύμβουλο και Επικεφαλής του Εμπορικού 
Τμήματος της Αυστριακής Πρεσβείας-
ADVANTAGE AUSTRIA κ. Christoph 
Sturm, το Εθνικό Βραβείο Energy Globe 
Κύπρου 2020 για το έργο «SmartPV 
- Ευφυή συστήματα συμψηφισμού για 
προώθηση και βέλτιστη ενσωμάτωση 

φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στο δίκτυο 
ηλεκτροδότησης της Κύπρου».
Με περισσότερες από 180 
συμμετέχουσες χώρες και περισσότερες 
από 2.000 υποβολές έργων, ο 
θεσμός των Bραβείων Energy Globe 
αποτελεί σήμερα παγκοσμίως, το πιο 
αναγνωρισμένο περιβαλλοντικό βραβείο. 
Το έργο «SmartPV» αποτελεί ένα 
πρωτοποριακό ερευνητικό έργο, που 
επικεντρώθηκε στη βελτιστοποίηση της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 300 
νοικοκυριών, μέσω έξυπνης μέτρησης 
δικτύου και εφαρμογής δυναμικών 
τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, με 
σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη για την ενεργειακή εξέλιξη του 
τόπου. 
Η απονομή του βραβείου 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 8 Ιουνίου 
2022, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.  
Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Πρέσβειρα 
της Αυστρίας στην Κύπρο κ. Dorothea 
Auer και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης.
Το βραβείο παρέλαβε ο συντονιστής  
του έργου Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου Γεώργιος Η. Γεωργίου, ο οποίος 
μίλησε για τα κύρια επιτεύγματα του έργου, 
καθώς και ο Δρ Βενιζέλος Βενιζέλου  
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου 
(ΡΑΕΚ), ο οποίος παρουσίασε  
το «SmartPV» από την οπτική του 
Ρυθμιστή. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με 
παρουσιάσεις τρεχόντων ερευνητικών 
δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου 
Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του 
Πανεπιστήμιου Κύπρου, με έμφαση 
σε θέματα προημερήσιας πρόβλεψης 
παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, 
στο μέλλον των ενεργειακών αγορών, 
στην πρόβλεψη τιμών αγορών ενέργειας 
και στις προηγμένες τεχνικές για 
αξιόπιστο χαρακτηρισμό της υποβάθμισης 
νέων τεχνολογιών φωτοβολταϊκών. 
Ακολούθησε παρουσίαση  
από τους νικητές του Βραβείου Καλύτερης 
Διπλωματικής Εργασίας Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών, για το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022, η οποία εκπονήθηκε υπό την 
επίβλεψη του Εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής 
Τεχνολογίας της Ερευνητικής Μονάδας 
Ενεργειακής Αειφορίας «ΦΩΣ». Οι δύο 
τελειόφοιτοι, προπτυχιακοί φοιτητές 
βραβεύτηκαν από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
για την ανάπτυξη ενός προηγμένου 
συστήματος εποπτείας και ελέγχου 
διεσπαρμένης παραγωγής έξυπνων 
δικτύων, σε πραγματικό χρόνο.  

Στην κορυφή  
Διεθνούς Οργανισμού
Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας, Μαρία Καρεκλά  
εξελέγη πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Πλαισιακών Επιστημών της Συμπεριφοράς. 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ

Βράβευση της Ερευνητικής 
Μονάδας Ενεργειακής 
Αειφορίας «ΦΩΣ»  
με το Εθνικό Περιβαλλοντικό 
Βραβείο Energy Globe 
Κύπρου 2020

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ

Ή Δρ Μαρία Καρεκλά είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου  
και Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, με ειδίκευση στις Αγχώδεις Διαταραχές  
και τη Συμπεριφορική Ιατρική. 

Έχει εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα συσχετιζόμενα με αγχώδεις διαταραχές και προβλήματα 

υγείας, την εξέταση ατομικών διαφορών και άλλων παραγόντων στην αιτιολογία, συνέχιση, 

αξιολόγηση/διάγνωση και θεραπεία αγχωδών προβλημάτων, τη ψυχοφυσιολογία και τη 

χρήση νέων τεχνολογιών για την  εξερεύνηση αυτών των παραγόντων, και τη δημιουργία 

και αναπροσαρμογή θεραπευτικών παρεμβάσεων. Ανάμεσα στις ερευνητικές της 

δραστηριότητες περιλαμβάνονται έργα σχετικά με τη διακοπή του καπνίσματος και την 

αντιμετώπιση έντονων επιθυμιών, τις ασθένειες της θαλασσαιμίας, του διαβήτη, των 

διατροφικών διαταραχών, του άσθματος και του χρόνιου πόνου. Οι έρευνές της έχουν 

λάβει επιχορήγηση από εθνικούς, ευρωπαϊκούς, αμερικάνικους και άλλους διεθνείς 

φορείς και έχουν βραβευτεί από οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 

Pompidou group, το Association for the Advancement of Behavior Therapy και 

το Society of Behavioral Medicine. Έχει στο βιογραφικό της πέραν των 120 

δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά. Είναι, επίσης, συγγραφέας 

βιβλίων αυτοβοήθειας για παιδιά και ενήλικες. Η Δρ Καρεκλά εκπροσωπεί 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Κύπρο σε διάφορες επιτροπές που 

σχετίζονται με το επάγγελμά της (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ψυχολογίας της 

Υγείας, της οποία προεδρεύει, και το task force on e-health).

“Το έργο «SmartPV» 
αποτελεί ένα πρωτοποριακό 
ερευνητικό έργο, που 
επικεντρώθηκε  
στη βελτιστοποίηση της 
κατανάλωσης  
ηλεκτρικής ενέργειας  
300 νοικοκυριών.”

Σημαντική 
περιβαλλοντική βράβευση
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Σ ημαντική τιμή για το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και την επιστημονική 

κοινότητα της Κύπρου γενικότερα, 
αποτελεί η εκλογή του Καθηγητή Μάριου 
Πολυκάρπου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
και Διευθυντή του Κέντρου Αριστείας 
για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος», 
ως τακτικού μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ακαδημίας Επιστημών (Academia 
Europaea) στην τάξη της Πληροφορικής.
Ο Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου 
είναι ο πρώτος ακαδημαϊκός από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, που τυγχάνει αυτής 
της εξέχουσας διάκρισης, η οποία αποτελεί 
σημαντική αναγνώριση της επιστημονικής 
του αριστείας και του υψηλού επιπέδου 
έρευνας, που διεξάγει στον τομέα των 
ευφυών συστημάτων και δικτύων, 
νευρωνικών δικτύων και υπολογιστικής 
νοημοσύνης, αυτόματης διάγνωσης 
σφαλμάτων και συστημάτων ελέγχου.

Τι είναι η Academia Europaea

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών 
(Academia Europaea) ιδρύθηκε το 1988 
και είναι μια ευρωπαϊκή, μη κυβερνητική 
ένωση που λειτουργεί ως Ακαδημία. 
Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
Επιστημών είναι κορυφαίες/οι επιστήμονες 
και στοχάστριες/ές από τους κλάδους της 
φυσικής, της τεχνολογίας, της βιολογίας, 
της ιατρικής, των μαθηματικών, των 
οικονομικών, της νομικής, καθώς και 
από τις ανθρωπιστικές, γνωστικές και 
κοινωνικές επιστήμες. Στόχος των μελών 
της Ακαδημίας είναι η συλλογική προώθηση 

της γνώσης, της εκπαίδευσης και της 
έρευνας, προς όφελος της κοινωνίας.
Τα μέλη της προέρχονται από ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή ήπειρο, όχι μόνο από τη Δυτική 
Ευρώπη. Σήμερα, την ιδιότητα μέλους 
κατέχουν περίπου 4.000 άτομα. Ανάμεσά 
τους είναι 72 βραβευμένες/οι με Νόμπελ, 
αρκετές/οί εκ των οποίων εξελέγησαν στην 
Ακαδημία, πριν λάβουν το βραβείο. 

Μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ακαδημίας Επιστημών εκλέχθηκε 
ο Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Ο νεοεκλεγμένος στην Ακαδημία, Μάριος Πολυκάρπου, είναι Καθηγητής στο Τμήμα 
Ήλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Διευθυντής του Κέντρου 
Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» και μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας 
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. 

Παρακολούθησε με υποτροφία βασικές σπουδές στο Rice University των Η.Π.Α. (B.A. Computer 

Science, 1987, B.Sc. Electrical Engineering, 1987) και μεταπτυχιακές σπουδές στο University 

of Southern California των Η.Π.Α. (M.Sc., 1989, Ph.D., 1992, Electrical Engineering). Το 1992, 

εντάχθηκε στο University of Cincinnati, Η.Π.Α όπου έγινε Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Το 2001 ήταν το πρώτο ακαδημαϊκό 

μέλος που εντάχθηκε στο νεοσύστατο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος στο διάστημα 

2001-2008.

Το 2006 εξελέγη IΕΕE Fellow και κατά το διάστημα 2012-2013 ανέλαβε την Προεδρία του 

Διεθνούς Οργανισμού Υπολογιστικής Νοημοσύνης (IEEE Computational Intelligence Society).  

Το 2016, ο Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου έλαβε το Διεθνές Βραβείο IEEE Neural Networks 

Pioneer Award για την πρωτοποριακή του έρευνα στο κλάδο των νευρωνικών δικτύων.

Στην τριανταετή ακαδημαϊκή του καριέρα, ο Καθηγητής Πολυκάρπου έχει εξασφαλίσει 

ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις για περισσότερα από 75 ερευνητικά έργα στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη 

και στην Κύπρο. Μεγαλύτερο όμως επιστέγασμα της ερευνητικής αριστείας του αποτελούν  

οι χρηματοδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το ERC Synergy Grant το 2020, 

 το ERC Advanced Grant το 2012, όπως επίσης και το πρόγραμμα Teaming για αναβάθμιση του 

«Κοίος», σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας.

Σε συνεργασία με την ερευνητική του ομάδα έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 400 άρθρα 

σε διεθνή περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων για θέματα τεχνολογίας πληροφορίας και 

επικοινωνιών και την εφαρμογή τους σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα διανομής νερού, 

έξυπνα κτίρια, δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ρομποτική και έξυπνες μεταφορές. Έχει επίσης 

κατοχυρώσει 6 πατέντες στην αυτοματοποίηση συσκευών υγείας. 

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

Η εκλογή της Καθηγήτριας Αλεξάνδρου 
στην υψηλότερη διοικητική θέση της 

PRACE αποτελεί τιμητική διάκριση, τόσο 
για την ίδια όσο και για το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου αλλά και την Κύπρο ευρύτερα. 
Είναι η πρώτη φορά που Πρόεδρος της 
PRACE κατάγεται από την χώρα μας. 
Η Δρ Κωνσταντία Αλεξάνδρου, ήταν η 
οραματίστρια και ιδρύτρια του Ερευνητικού 
Κέντρου Υπολογιστικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας (CaSToRC), το οποίο 
αποτελεί τον εταίρο της PRACE από το 
2010, για την Κύπρο. Η Δρ Αλεξάνδρου 
διατελεί Διευθύντρια του CaSToRC και 
εκπρόσωπος της Κύπρου στην PRACE 
από το 2008. 
Η συγχρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε. 
σύμπραξη για προηγμένη Υπολογιστική 
στην Ευρώπη (Partnership for 
Advanced Computing in Europe - 
PRACE), περιλαμβάνει 25 κράτη μέλη 
της Ε.Ε., παρέχει ανώτερης βαθμίδας 
Υπερυπολογιστικές Υπηρεσίες στην 
επιστήμη και τη βιομηχανία, αξιοποιώντας 
τα μεγαλύτερα εθνικά συστήματα 
υπερυπολογιστών στην Ευρώπη. Η PRACE 
αποτελεί ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα 
υπερυπολογιστών και συμβάλλει στην 
έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη 

όλων των επιστημονικών κλάδων, 
προσφέροντας πόρους και υπηρεσίες 
παγκόσμιας κλάσης πληροφορικής και 
διαχείρισης δεδομένων, σε επιστημονικές 
εφαρμογές με πολύ υψηλές απαιτήσεις. 
Το 2017, η PRACE παρείχε πρόσβαση σε 
ένα δίκτυο επτά συστημάτων κορυφαίας 
κλάσης, το οποίο παρείχαν πέντε μέλη 
υποδοχής (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Ισπανία και Ελβετία), που έχουν επενδύσει 
περισσότερα από 400 εκατομμύρια 
ευρώ στην PRACE από την έναρξή της. 
Η PRACE διαθέτει πόρους HPC, με βάση 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
που αξιολογούνται από ομότιμους -και 
σύμφωνα με την επιστημονική αριστεία- 
σε ερευνητικά έργα, που προέρχονται 
από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη 
βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η 
PRACE έχει επίσης θέσει ως στόχο, να 
ενισχύσει τους Ευρωπαίους χρήστες 
υπολογιστών υψηλών επιδόσεων 
στη βιομηχανία, μέσω διαφόρων 
πρωτοβουλιών.
Η εκλογή της καθηγήτριας Αλεξάνδρου 
βασίστηκε στην επιτυχία της ίδιας 
και της ομάδας της στην εξασφάλιση 

Η Κωνσταντία Αλεξάνδρου 
εξελέγη Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης για την 
Προηγμένη Υπολογιστική 
Επιστήμη στην Ευρώπη

Τεχνολογία 
και όραμα 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ υπολογιστικών πόρων σε μηχανές 
PRACE Tier-0, στους πρωτοποριακούς 
αλγόριθμους που αναπτύχθηκαν για 
να επιτευχθεί αυτό, καθώς και στην 
επιστημονική απήχηση και αναγνώριση 
των επιστημονικών τους αποτελεσμάτων. 
Η ίδια η Δρ Κωνσταντία Αλεξάνδρου 
δήλωσε: «Αισθάνομαι μεγάλη τιμή για την 
εκλογή μου στη θέση της Προέδρου του 
Συμβουλίου της PRACE, ενός οργανισμού 
με πραγματικά ευρωπαϊκό όραμα και 
αποστολή για το HPC. Δεσμεύομαι 
να συνεργαστώ με όλα τα μέλη της 
PRACE, για τη συνέχιση της επιτυχίας 
της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης και για την 
προώθηση της υπολογιστικής επιστήμης 
και μηχανικής, σε όλη την Ευρώπη. Θα 
συνεργαστούμε στενά με τον ευρωπαϊκό 
οργανισμό EuroHPC, για την υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού σχεδιασμού υπολογιστών 
υψηλών επιδόσεων, παρέχοντας στις/
στους ευρωπαίες/ους επιστήμονες στον 
ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία τους 
πόρους σε HPC, την εκπαίδευση και 
την υποστήριξη που χρειάζονται για την 
πραγματοποίηση έρευνας και καινοτομίας 
αιχμής». 
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Χρυσό για το Πανεπιστήμιο Κύπρου  
στα Cyprus Business I.T. Excellence (BITE) 
Awards 2021 

Σ το Πανεπιστήμιο Κύπρου απονεμήθηκε στις 5 Ιουλίου 2022, σε Τελετή που 

διοργάνωσε η BOUSSIAS Cyprus, το Βραβείο Gold των Cyprus Business I.T. 

Excellence (BITE) Awards 2021 στην ενότητα «Ψηφιακή Αριστεία για την Covid 19 - 

Ψηφιακή Προώθηση/Ενημέρωση για το έργο UCYSAFEAPP».

Την πλατφόρμα UCYSAFEAPP έχει αναπτύξει η Υπηρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών, 

σε συνεργασία με τον Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, και την Υπηρεσία 

Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Στόχος ο αυτοματοποιημένος και αποτελεσματικός 

έλεγχος κατοχής «safepass», για σκοπούς διασφάλισης της υγείας και της ασφάλειας 

της πανεπιστημιακής κοινότητας, σύμφωνα με τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και 

τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. 

Η πλατφόρμα συνέβαλε στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου 

Κύπρου σε συνθήκες Covid-19, επιτρέποντας σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής 

κοινότητας -χωρίς διαχωρισμούς- να δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το βραβείο παρέλαβαν οι δημιουργοί της Πλατφόρμας UCYSAFEAPP, κ. Αλέξανδρος 

Κωνσταντίνου-Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πληροφορικών Εφαρμογών, 

κ. Αντώνης Αντωνίου-Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου της Υπηρεσίας 

Πληροφορικών Εφαρμογών, κ. Άκης Σωφρονίου-Ανώτερος Λειτουργός, Υπεύθυνος του 

Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού και 

κ. Μενέλαος Μενελάου-Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Τα Cyprus Business I.T. Excellence (BITE) Awards επιβραβεύουν και αναδεικνύουν 

τον πρωταγωνιστικό ρόλο της τεχνολογίας, για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, την 

εξυπηρέτηση του πελάτη-πολίτη, την εκπαίδευση, την υγεία και την εργασία. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Κ. ΛΕΩΝΙΔΟΥ

Ο Λεωνίδας Κ. Λεωνίδου είναι Καθηγητής 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Δημόσιας Διοίκησης, της Σχολής 
Οικονομικών  Επιστημών και Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ο Καθηγητής Λεωνίδας Κ. Λεωνίδου κατέχει 

πτυχία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα 

Οικονομικά, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών· MSc in Business Administration από το 

University of Bath και PhD in Marketing από το 

University of Bath. Είναι Kαθηγητής Mάρκετινγκ 

και επιστήμονας με υψηλές διακρίσεις και 

πολλές δημοσιεύσεις, ιδίως στα κορυφαία 

διεθνή περιοδικά της ειδικότητάς του. Έχει 

συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και 

μεγάλα ερευνητικά προγράμματα, σε διάφορες 

χώρες. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής 

πολλών, διεθνών, επιστημονικών περιοδικών. 

Έχει συμβάλει επίσης σημαντικά στην ίδρυση και 

λειτουργία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών 

και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

στην οποία υπηρέτησε και ως Κοσμήτορας. Οι 

μετρήσεις της ερευνητικής του δραστηριότητας 

είναι πολύ υψηλές: Ετεροαναφορές: 16.633· 

g-index: 116· h-index: 58. Το 2020 κατετάχθη 

στο κορυφαίο 1% των ερευνητών στο 

Μάρκετινγκ.

Περισσότερες πληροφορίες:  

https://www.academyofcyprus.cy/

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών στην Ειδική Συνεδρία της 

Ολομέλειας, με ημερομηνία 6 Ιουνίου 2022, εξέλεξε τους τρεις ακαδημαϊκούς του 

Πανεπιστημίου Κύπρου ως νέα Τακτικά Μέλη ανά Τάξη ως ακολούθως: Τον Καθηγητή 

του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής της Σχολής των Θετικών και Εφαρμοσμένων 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ευστάθιο Παπαροδίτη ως Τακτικό Μέλος της Τάξης 

των Θετικών Επιστημών, τον Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 

της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Κυριάκο Δημητρίου ως Τακτικό Μέλος της Τάξης των Γραμμάτων και των Τεχνών, και τον 

Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λεωνίδα Κ. Λεωνίδου  

ως Τακτικό Μέλος της Τάξης των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η διάκριση αυτή, αποδίδεται σε επιστήμονες με γνώμονα την εξαιρετική συνεισφορά τους  

στην επιστήμη, με αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και για 

την εξαίρετη συνεισφορά τους στις Θετικές Επιστήμες, στα Γράμματα και τις Τέχνες,  

και στις Ηθικές, Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΔΙΤΗΣ

Ο Ευστάθιος Παπαροδίτης είναι Καθηγητής  
του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής,  
της Σχολής των Θετικών και Εφαρμοσμένων  
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Το πεδίο του Καθηγητή Ευστάθιου Παπαροδίτη είναι  

η Μαθηματική Στατιστική, με επίκεντρο την ανάπτυξη νέων  

μεθόδων και τη μαθηματική θεμελίωση υφιστάμενων και  

νέων μεθόδων της Μη Παραμετρικής Στατιστικής. Έχει  

δημοσιεύσει πέραν των 70 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή  

σημαντικά επιστημονικά περιοδικά Μαθηματικής Στατιστικής. Συγκαταλέγεται στους κορυφαίους 

επιστήμονες διεθνώς στη χρήση μεθόδων αναδειγματοληψίας για χρονοσειρές. Έχει συνεργαστεί με 

κορυφαίους επιστήμονες της περιοχής και οι ιδέες του χρησιμοποιούνται σε διάφορες επιστήμες όπως 

τα οικονομικά, τη φυσική, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, κ.ά.. Είναι ιδρυτικό μέλος του International 

Society of Nonparametric Statistics και συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή κορυφαίων επιστημονικών 

περιοδικών της Μαθηματικής Στατιστικής. Του έχουν απονεμηθεί σημαντικές διακρίσεις όπως η υποτροφία 

του Γερμανικού Ιδρύματος Έρευνας για ετήσια παραμονή, ως ερευνητής στο University of California, 

San Diego. Διετέλεσε Eπισκέπτης Ερευνητής στο Μαθηματικό Ινστιτούτο Oberwolfach της Γερμανίας 

και Επισκέπτης Kαθηγητής στο Πανεπιστήμιο DAAD του Braunschweig της Γερμανίας. Πρόσφατα έχει 

εκλεγεί Εταίρος (Fellow) του Διεθνούς Ινστιτούτου Μαθηματικής Στατιστικής (Institute of Mathematical 

Statistics), του μεγαλύτερου και κυριότερου διεθνούς οργανισμού Μαθηματικής Στατιστικής. Ο Καθηγητής 

Παπαροδίτης έλαβε αυτή τη διάκριση, για την εξαιρετική έρευνά του στη περιοχή της Μη Παραμετρικής 

Στατιστικής, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης διαφορετικών μεθόδων αναδειγματοληψίας για 

χρονοσειρές, καθώς και για την υποδειγματική συνεισφορά του στη Μαθηματική Στατιστική Επιστήμη και 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Ο Κυριάκος Δημητρίου είναι Καθηγητής 
του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ο Καθηγητής Κυριάκος Δημητρίου (PhD in the 

History of Ideas, University College London) 

θεωρείται διεθνώς ένας από τους πρωτεργάτες 

στον τομέα της ερμηνευτικής πρόσληψης της 

ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας.  

Με πρωτότυπες δημοσιεύσεις, συνεργασίες, 

συμμετοχές σε συνέδρια, σε συμβούλια και 

επιτροπές έχει συνεισφέρει στην ουσιαστική 

ανάδειξη και στον εμπλουτισμό του επιστημονικού 

κλάδου, σε μια μεταβατική εποχή κρίσης και 

αμφισβήτησης των ανθρωπιστικών σπουδών, 

ιδιαίτερα της ιστορίας των ιδεών. Η συμβολή του 

στην ενσωμάτωση της μεθοδολογίας διερεύνησης, 

της ιστορίας των ιδεών στις ποικίλες σχέσεις και 

μεταμορφώσεις της αρχαίας γραμματείας είναι 

εξόχως αναγνωρισμένη στον διεθνή χώρο.  

Ο κ. Δημητρίου είναι επιστημονικός επιμελητής 

του διεθνούς περιοδικού «Polis: The Journal for 

Ancient Greek and Roman Political Thought» 

της Εταιρείας Αρχαιοελληνικών Σπουδών της 

Αγγλίας, και των σειρών Companions to Classical 

Reception και Companions to Classical Philosophy 

του εκδοτικού οίκου Brill Academic Publishers. 

Σημαντική δημοσίευσή του είναι το «Επί Ανάσσης 

Βικτωρίας», με πολύτιμο ανέκδοτο υλικό για την 

Κύπρο των πρώτων κρίσιμων χρόνων της αγγλικής 

αποικιοκρατίας, καθώς και η παράλληλη έρευνά 

του στα περιοδικά του 19ου αιώνα στην Ελλάδα. 

Επιστέγασμα της προσφοράς του στη γνώση 

της ιστορίας των ιδεών αποτελεί το πρόσφατο 

βιβλίο του, «Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία: από τον 

Μακιαβέλλι στον Ρουσσώ» (2021).

Τακτικά μέλη της Κυπριακής Ακαδημίας  
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών  
τρεις καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου
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Μ ε καταγωγή από τη Λευκωσία και τη 
Νάξο, η Ναυσικά - Χλόη Μαρούλη 

μεγάλωσε στην Αθήνα, φοίτησε στο 
Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο 
Παλλήνης και σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Στο τέταρτο έτος σπουδών 
της, στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, 
μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία της στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο φοιτητικό 
ταξίδι YUFE.
Δραστήρια και αναζητώντας συνεχώς να 
αναπτύξει τις δεξιότητές της, να γνωρίσει 
την Ευρώπη και να εμπλουτίσει τις 
εμπειρίες της, επέλεξε να αξιοποιήσει τις 
ευκαιρίες κινητικότητας YUFE - Young 
Universities for the Future of Europe - , 
της συμμαχίας που επιδιώκει μέσα από τη 
συνέργεια 10 νεαρών πανεπιστημίων–
εταίρων και των συνεργάτιδών/ατών 
της, να δημιουργήσει ένα από τα πρώτα 
ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.
Ενθουσιασμένη με την οργάνωση των 
μαθημάτων YUFE, το πνεύμα ομαδικότητας 
και συνεργασίας, η Ναυσικά - Χλόη 
μοιράζεται μαζί μας την εμπειρία της. 
«Τα μαθήματα YUFE απαιτούν την προσοχή 
της/ου φοιτήτριας/τή. Είναι μια εμπειρία 
ανεπανάληπτη, που συστήνω χωρίς 
δισταγμό. Αν και πιεσμένη, καθώς είχα 
ένα απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών στο 
τέταρτο έτος -παρακολουθούσα μαθήματα 
ισπανικών και εργαζόμουν παράλληλα-, 
άδραξα την ευκαιρία που προσφερόταν 
διαδικτυακά λόγω πανδημίας, γιατί τη 
θεωρούσα μοναδική για τη γνωσιακή και 
προσωπική ανάπτυξή μου», σημείωσε 

χαρακτηριστικά προτρέποντας τη 
φοιτητική κοινότητα να συμμετέχει στα 
προγράμματα της συμμαχίας. «Πρόκειται 
για δράση που συστήνω ανεπιφύλακτα 
στις/ους συμφοιτήτριες/ συμφοιτητές 
μου, οι οποίες/οι είναι περίεργες/οι, 
ενθουσιώδεις για τον κόσμο γύρω τους και 
επιδιώκουν τη συνεχή επιμόρφωση, μέσα 
από προγράμματα τυπικής και μη τυπικής 
μάθησης».

Ναυσικά - Χλόη επέλεξες να φοιτήσεις 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ποιο ήταν το 
κριτήριο επιλογής σου; 
Πρώτη μου επιλογή ήταν το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο 
ίδιο αντικείμενο. Αν και δεν τα κατάφερα, 
για μένα η Κύπρος και το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, ήταν μία άλλη Αθήνα. Εδώ 
παρακολούθησε μαθήματα η αδερφή 
μου και είχα ακούσει τα καλύτερα, για την 
οργάνωση του Πανεπιστημίου σε σχέση 
και με τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Επιπλέον γνώριζα τη χώρα και τη 
Λευκωσία. Έχω φίλους και συγγενείς εδώ, 
οπότε μου είναι ένας χώρος οικείος, όπου 
αισθάνομαι ασφάλεια και κυρίως σιγουριά 
για την ποιότητα σπουδών.

Ή κατεύθυνση των σπουδών σου 
αφορά στη μετάφραση. Ή αγάπη σου 
για τη γλώσσα και το «ξεκλείδωμα 
των μυστικών της» συνδέεται μήπως 
με την αγάπη σου για τα προγράμματα 
κινητικότητας που προσφέρει το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου; 

Ναι! Πάντα με ενδιέφερε η επικοινωνία 
με τους ανθρώπους από άλλες χώρες. 
Για μένα η γλώσσα και η ανάπτυξη του 
λόγου είναι ένα μυστήριο, που μου αρέσει 
να παρατηρώ και να αποκρυπτογραφώ. 
Ενθουσιάζομαι να ακούω ξένες γλώσσες, 
ακόμα κι αν δεν τις κατανοώ. Είναι κι ο 
λόγος που ακολούθησα αυτή τη σπουδή, 
που κυνήγησα ευκαιρίες κινητικότητας, που 
μου αρέσει να ταξιδεύω και να εξερευνώ 
τον κόσμο. 
Γνώρισα το Erasmus, μέσα κι από 
την εμπειρία των αδερφών μου, που 
αξιοποίησαν το πρόγραμμα και ήταν κάτι 
που ήθελα και εγώ να ζήσω. Από τότε που 
ήμουν μαθήτρια στο Λύκειο με θυμάμαι να 
λέω, θέλω να περάσω στο πανεπιστήμιο 
και να πάω Erasmus! Έτσι προέκυψε και 
το YUFE κατά τη διάρκεια των σπουδών 
μου, αφού συμμετείχα ήδη σε πρόγραμμα 
Erasmus στη Γρανάδα της Ισπανίας.

Κινητικότητα για σένα είναι…
Η δυνατότητα να έρθεις σε επαφή με 
ανθρώπους από άλλες χώρες, για να τους 
γνωρίσεις, αλλά και να μοιραστείς γνώσεις 
και εμπειρίες. Να κατανοήσεις τον τρόπο 
σκέψης τους.
Είναι επίσης μια ευκαιρία να εμβαθύνεις 
την οπτική σου για το πως άλλοι άνθρωποι 
αντιλαμβάνονται και κατανοούν τον 
κόσμο μας. Μέσα από τη συγκατοίκηση 
και τη σπουδή σε μια άλλη ευρωπαϊκή 
χώρα, διανοίγονται νέα παράθυρα που 
σε βοηθούν να κατανοήσεις καλύτερα το 
περιβάλλον γύρω σου. 
Μία οδός προς την εμπέδωση της κοινής 
ευρωπαϊκής μας ταυτότητας, των κοινών 
ονείρων, αξιών και ελπίδων για το μέλλον. 

Επέλεξες μαθήματα YUFE γιατί…
Εκπροσωπεί μια κοινότητα που δεν 
ξεχωρίζει σύνορα, ανθρώπους και την 
εθνικότητά τους. Τα μαθήματα που επέλεξα 
δεν σχετίζονταν με τη Σχολή μου. Ήθελα να 
μάθω καινούρια πράγματα, να διευρύνω 
τους ορίζοντές μου. Ήταν επίσης μια 
ωραία εναλλακτική εν μέσω πανδημίας. 
Μπορούσα να παρακολουθήσω τα 

μαθήματά μου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και να έχω παράλληλα και την επικοινωνία 
που τόσο αποζητώ, με ανθρώπους 
από την Ευρώπη και τον κόσμο. Έτυχε 
συμφοιτήτριες/τές YUFE να μιλάνε κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος τη μητρική τους 
γλώσσα, κι αυτό εμένα με ενθουσίαζε, 
επειδή αγαπώ τον ήχο γλωσσών που 
μπορεί να μην μου είναι γνώριμες. Ήθελα 
επίσης να γνωρίσω τον τρόπο διδασκαλίας 
σε πανεπιστήμια άλλων χωρών. 

της Μαρίνας Φραγκεσκίδου

Υπεύθυνης Λειτουργού στο Γραφείο 

Πρύτανη, μέλος της ομάδας επικοινωνίας 

YUFE Πανεπιστημίου Κύπρου

Ένα μοναδικό ταξίδι  
με προορισμό  
την επιμόρφωση
Η φοιτήτρια Ναυσικά - Χλόη 
Μαρούλη μοιράζεται μαζί μας  
την εμπειρία της από  
το φοιτητικό ταξίδι YUFE

“Τα μαθήματα YUFE 
απαιτούν την προσοχή της/
ου φοιτήτριας/τή. Είναι μια 
εμπειρία ανεπανάληπτη, 
που συστήνω χωρίς 
δισταγμό.”
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Στο πλαίσιο της συμμετοχής σου στα 
προγράμματα YUFE παρακολούθησες 
μαθήματα που αφορούν στη 
μουσική και την τεχνολογία, την 
ευρωπαϊκή ταυτότητα, ανοικτές 
διαλέξεις φιλοσοφικού και βιοηθικού 
περιεχομένου. Πώς αυτά σχετίζονται 
με το πτυχίο και τις προσδοκίες σου για 
το μέλλον;
Ναι, παρακολούθησα μαθήματα ισπανικών 
από το Πανεπιστήμιο της Βρέμης 
(Γερμανία), μάθημα σχετικό με την 
ευρωπαϊκή ταυτότητα από το Πανεπιστήμιο 
της Αμβέρσας (Βέλγιο), μάθημα σχετικό 
με τη μουσική και την τεχνολογία από 
το Carlos III Πανεπιστήμιο Μαδρίτης 
(Ισπανία) και μάθημα φιλοσοφίας για 
την «κατάκτηση» της ευτυχίας από το 
Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας.
Το μάθημα της μουσικής το διάλεξα, 
λόγω της αγάπης και της επαφής μου με 
τη μουσική, αφού φοίτησα σε μουσικό 
σχολείο. Ήταν λοιπόν μια ευκαιρία να 
έρθω ξανά σε επαφή με ένα αντικείμενο, 
που τόσο πολύ αγαπώ. Δεν είχα επίσης 
ποτέ την ευκαιρία να παρακολουθήσω 
κάποιο μάθημα σχετικό με την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα -ούτε και στο σχολείο. Έμαθα 
έτσι για το πώς οι πολίτες της Ένωσης 
βλέπουν την Ευρώπη, αλλά κυρίως πώς 

πολίτες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, 
-πρόσφυγες και πολίτες άλλων χωρών- 
αντιμετωπίζουν την Ε.Ε. ως θεσμό. Έμαθα 
και είδα λοιπόν μέσα από το μάθημα για τις 
αντιφάσεις της Ε.Ε. και συνειδητοποίησα 
το χώρο για βελτίωση και περισσότερη 
ενσωμάτωση και συμπεριληπτικότητα. 
Το μάθημα που εστίαζε στην επιδίωξη και 
κατάκτηση της ευτυχίας ήταν ένα μάθημα 
ζωής, που θα συνιστούσα σε όλες τις 
συμφοιτήτριες και τους συμφοιτητές μου. 
Όλα τα πιο πάνω με βοήθησαν να 
επεκτείνω τα όρια της σκέψης μου, να 
ανοίξω τους ορίζοντές μου, να βλέπω τα 
πράγματα σφαιρικά, να θέτω ερωτήματα, 
να σκέφτομαι περισσότερο, να καταλάβω 
καλύτερα τον κόσμο γύρω μου και να 
βελτιωθώ. Κάθε μάθημα ήταν και μια 
εμπειρία.

Παρακολούθησες μάθημα για την 
επιδίωξη της ευτυχίας. Είναι ο σκοπός 
σου -ο σκοπός της δικής σου γενιάς- η 
ευτυχία; 
Ναι αυτό πιστεύω. Να ψάχνουμε να βρούμε 
τι μας κάνει πραγματικά χαρούμενες/ους. 
Παρά τις δυσκολίες…ακόμα κι αν όλα γύρω 
μας είναι μαύρα, να βρίσκουμε το φως που 
θα διασφαλίζει την ηρεμία μας και θα μας 
δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε. Σκοπός 

μου είναι να βρίσκω αυτό με το οποίο 
παθιάζομαι, να αποκτώ όσες περισσότερες 
εμπειρίες μπορώ, να τολμώ, να ρισκάρω, 
να ξεπερνώ τα όριά μου, τώρα, ενώ είμαι 
νέα. 

Μαθήματα και προγράμματα 
κινητικότητας YUFE με περιορισμούς 
λόγω πανδημίας. Πώς βίωσες την 
εμπειρία;
Και στο πλαίσιο της φυσικής κινητικότητάς 
μου μέσω του προγράμματος Erasmus+ 
στη Γρανάδα βίωσα κάποιους περιορισμούς 
–χρήση μάσκας και περιορισμό στο σπίτι 
(lockdown) μετά από κάποια ώρα το βράδυ- 
ωστόσο αυτό δεν με εμπόδισε να βιώσω 
τη φοιτητική ζωή και εμπειρία στην Ισπανία 
στο μέγιστο. 
Τα μαθήματα YUFE εν μέσω πανδημίας 
ήταν διαδικτυακά. Στην Αμβέρσα το μάθημα 
ήταν υβριδικό, με συμφοιτήτριες/τές μου να 
παρακολουθούν το μάθημα και δια ζώσης. 
Ήταν πολύ οργανωμένο, με πολλές οθόνες 
για να παρακολουθούμε και τον ακαδημαϊκό 
και τις/ους φοιτήτριες/τές και να νιώθουμε 
μέρος της ομάδας. Πάντα υπήρχε 
συμμετοχή. Η υβριδική συνεργασία ήταν 
μία πρόκληση και ένα πολύτιμο μάθημα. 
Κάναμε ομαδική εργασία εξ ολοκλήρου 
διαδικτυακά, με συμφοιτήτριες/τές από 
άλλα πανεπιστήμια. Ήταν μια μοναδική 
και εκπληκτική εμπειρία. Καταφέραμε να 
κάνουμε παρουσίαση διαδικτυακά και να 
φτιάξουμε μαζί ένα μουσικό κομμάτι. 

Αν μπορούσες να απαριθμήσεις 3 
εμπειρίες/ δεξιότητες που κέρδισες από 
αυτό το ταξίδι ποιες θα ήταν;
1. Ομαδική εργασία και συνεργασία. Έμαθα 
να είμαι περισσότερο υπομονετική! Μέσα 
από τη συζήτηση και τη σύνθεση κέρδισα 
πολλά για το πώς να λειτουργώ σε μία 
ομάδα.
2. Ανέπτυξα δεξιότητες κριτικής σκέψης. 
Βελτίωσα τον τρόπο που σκέφτομαι, 
αναθεώρησα την προσέγγισή μου στα 
διάφορα ζητήματα, κατανοώντας πόσο 
σημαντικό είναι να εξετάζεις τα θέματα 
σφαιρικά κι από διάφορες οπτικές γωνίες. 

Έμαθα να μην είμαι απόλυτη και να είμαι 
περισσότερο αντικειμενική. 
3. Ήταν επίσης μοναδική εμπειρία και 
η τριβή μου με διαφορετικούς τρόπους 
διδασκαλίας. Για παράδειγμα στο 
Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας υπήρχε η 
προετοιμασία με υλικό πριν τη διάλεξη 
και μετά τη διάλεξη ακολουθούσε μία 
συζήτηση με τις/ους φοιτήτριες/τές και τον 
ακαδημαϊκό σε ένα κλίμα συνεργασίας, 
με κοινό στόχο την απάντηση των 
ερωτημάτων.

Επέλεξες να παρατείνεις τις σπουδές 
σου για να αποκομίσεις περισσότερες 
εμπειρίες μέσω του YUFE
Παράτεινα τις σπουδές μου για ένα 
εξάμηνο, ακριβώς για να ζήσω αυτή τη 
μοναδική εμπειρία. Ήταν ένα ρίσκο που θα 
ξαναέπαιρνα. Το κέρδος που αποκόμισα 
μέσα από την απόκτηση εμπειριών και 
μαθημάτων ήταν πολλαπλάσιο! Είχαν 
δίκαιο οι καθηγήτριες/τές μου που με 
συμβούλευσαν να το τολμήσω και να 
συμμετάσχω στο ταξίδι YUFE, ακόμα κι 
αν αυτό σήμαινε μια μικρή παράταση της 
διάρκειας σπουδών μου. Είναι σημαντικό 
ότι ευκαιρίες προσφέρει το πανεπιστήμιο να 
τις αδράξουμε και να τις αξιοποιούμε! Είναι 
αυτά τα προγράμματα που μας βοηθούν να 
αναπτυσσόμαστε ως άνθρωποι.

Μια πανεπιστημιούπολη σε 10 πόλεις 
της Ευρώπης. Πώς σου ακούγεται 
αυτή η πρόταση - πρόκληση;
Πρόκειται για ένα οραματικό και 
υποσχόμενο σχέδιο. Πάντα με 
έλκυε η ιδέα της μίας Ευρώπης, της 
ενιαίας κοινότητας. Η προσπάθεια 
της επίτευξης του πιο πάνω στόχου 
μέσω της εκπαίδευσης μου κέντρισε το 
ενδιαφέρον. Όλα από την εκπαίδευση 
άλλωστε ξεκινούν. Είναι σημαντικό να 
προσεγγίζουμε τον κόσμο υπό το πρίσμα 
της ουσιαστικής συνεργασίας.
Θα σύστηνες στις συμφοιτήτριες και 
τους συμφοιτητές σου να αδράξουν τις 
ευκαιρίες του φοιτητικού ταξιδιού YUFE 
100%! Θα συνιστούσα στις φοιτήτριες 
και φοιτητές μου να παρακολουθήσουν 
μαθήματα, είτε διαδικτυακά, είτε με 
φυσική παρουσία - ακόμα καλύτερα. 
Είναι μία ανεπανάληπτη εμπειρία. Θα 
τους έλεγα να «αρπάξουν» τις ευκαιρίες 
που τους προσφέρει το Πανεπιστήμιο, 
κάθε κινητικότητα, κάθε πρόγραμμα, 
γιατί συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη 
βελτίωση του εαυτού σου.
Πολλές φορές σκέφτομαι ότι θα ήθελα 
να ήμουν ακόμα δευτεροετής, για να 
μπορούσα να παρακολουθήσω ακόμη 
περισσότερα μαθήματα YUFE.  
Θα ακολουθούσα ανεπιφύλακτα ένα YUFE 
μεταπτυχιακό εάν προσφερόταν,  
ενώ θα επιδίωκα να παρακολουθήσω  
και μαθήματα ως απόφοιτη αν υπήρχε 
η δυνατότητα. Αν και σχετικά νέο, το 
φοιτητικό ταξίδι YUFE με εντυπωσίασε 
για την οργάνωση, την επικοινωνία με τα 
πανεπιστήμια και τους ακαδημαϊκούς, την 
ομαλή διαδικασία εισδοχής.

Ναυσικά - Χλόη, ποια είναι τα σχέδιά 
σου για το μέλλον; 
Τον Δεκέμβριο, μετά την αποφοίτησή 
μου, θέλω να ακολουθήσω τοποθέτηση 
Erasmus (Erasmus Placement) στην 
Ισπανία και ακολούθως να προχωρήσω 
σε εξειδίκευση με την παρακολούθηση 
ενός μεταπτυχιακού προγράμματος είτε 
στη μετάφραση είτε στον υποτιτλισμό 
ή ακόμα και σε θέματα δημιουργικής 
γραφής και μάρκετινγκ. Επιπλέον ακόμα 
και τώρα αναζητώ ευκαιρίες εργοδότησης 
και απασχόλησης, καθώς θέλω να είμαι 
περισσότερο ανεξάρτητη. Επιδίωξή μου 
είναι να εργαστώ και στην Ισπανία!  

“Είχαν δίκαιο οι καθηγήτριες/τές μου που  
με συμβούλευσαν να το τολμήσω και να συμμετάσχω 
στο ταξίδι YUFE, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε μια μικρή 
παράταση της διάρκειας σπουδών μου. Είναι σημαντικό  
ότι ευκαιρίες προσφέρει το πανεπιστήμιο να  
τις αδράξουμε και να τις αξιοποιούμε!”

YUFE - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΊ 
ΕΥΚΑΊΡΊΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η φοιτητική κοινότητα μπορεί να 

ενημερώνεται για τις ευκαιρίες 

εγγραφής στα προγράμματα της 

συμμαχίας Young Universities for  

the Future of Europe μέσω της 

ιστοσελίδας www.yufe.eu. 

Πρόκειται για ένα μοναδικό φοιτητικό 

ταξίδι, μέσα από το οποίο οι 

συμμετέχουσες/οντες θα αναπτύξουν 

χρήσιμες δεξιότητες για τη μετέπειτα 

σταδιοδρομία τους. Σε έναν κόσμο όπου 

η εξ αποστάσεως εργασία σταδιακά 

καθιερώνεται, όπου η επικοινωνία με 

πολίτες από ολόκληρο τον κόσμο είναι 

βασική ικανότητα και η εξωστρέφεια 

σημαντικό χαρακτηριστικό που 

αναζητούν οι εργοδότες, τα προγράμματα 

YUFE έρχονται να εμπλουτίσουν τις 

εμπειρίες των φοιτητριών/τών και να 

τους δώσουν μοναδικές ευκαιρίες δια 

βίου και μη τυπικής μάθησης.

Twitter: @AllianceYufe 

Instagram: @yufe_alliance 

Facebook: www.facebook.com/

YUFEalliance
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Το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου συμβάλλει 
στην Αειφόρο 
Ανάπτυξη

Τ ο ερευνητικό Εργαστήριο 
Software Engineering and Internet 

Technologies Laboratory (SEIT) του 
Τμήματος Πληροφορικής, μαζί με το 
Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας 
και την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής 
Αειφορίας «ΦΩΣ», το Πανεπιστήμιο της 
Παβίας στην Ιταλία (συντονιστής έργου), 
το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας στη 
Γερμανία, την εταιρεία REISS ROMOLI Srl 
στην Ιταλία και το GaragErasmus, ASBL 
στο Βέλγιο, ανακοινώνουν την έναρξη 
του Έργου BRIGHTS - Bringing HEIs 
Towards Sustainability, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Erasmus+ (KA220-HED 
- Cooperation Partnerships in Higher 
Education). 
Το έργο θα έχει διάρκεια 3 χρόνια 
και η εναρκτήρια συνάντησή του 
πραγματοποιήθηκε στην Παβία της Ιταλίας, 
στις 19-20 Μαΐου 2022.
Σε μια εποχή, κατά την οποία η προστασία 
του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση 

των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής 
αποτελούν προτεραιότητα για τον σημερινό 
κόσμο και τις μελλοντικές γενιές, το έργο 
BRIGHTS προτείνει καινοτόμες λύσεις και 
προσεγγίσεις, με στόχο την εκπαίδευση 
μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών. Το έργο 
έχει ως στόχο την ενίσχυση και αξιοποίηση 
του ρόλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) για την υλοποίηση της 
Ατζέντας 2030 και των στόχων της 
Πράσινης Συμφωνίας, συνεισφέροντας εκ 
τούτου στη δημιουργία ενεργών πολιτών 
και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης 
και της δέσμευσής τους σε πολλαπλά 
επίπεδα. 
Οι συμμετέχουσες/οντες θα έχουν 
την ευκαιρία να αναπτύξουν και να 
εξασκήσουν δεξιότητες, κριτική σκέψη, 
καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και 
τρόπους μάθησης. Επιπλέον, θα μπορούν 
να παρακολουθήσουν μαθήματα για την 
υλοποίηση των στόχων στρατηγικής 
της βιώσιμης ανάπτυξης και θα έχουν 
τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
ομάδες, στις οποίες θα αναπτύξουν 
καινοτόμες διδακτικές μεθόδους, με 
επίκεντρο τις μαθήτριες και τους μαθητές. 
Τέλος, τα αποτελέσματα των πιο πάνω 
δραστηριοτήτων θα οδηγήσουν στη 
δημιουργία ενός εγχειριδίου, το οποίο θα 

παρουσιάζει τόσο τη σημασία όσο και τις 
κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία 
Κέντρου Βιωσιμότητας στα ΑΕΙ. Το Κέντρο 
Βιωσιμότητας στοχεύει στην ενδυνάμωση 
της σχέσης μεταξύ ΑΕΙ και κοινωνίας αλλά 
και στην ώθηση των ΑΕΙ να εμπλακούν σε 
διεθνή δίκτυα και να λαμβάνουν σχετικές 
πρωτοβουλίες.

Μείωση  
των επιδράσεων  
των καταιγίδων 
σκόνης της ερήμου 
στην ανθρώπινη υγεία 

Τ α πρώτα αποτελέσματα των κλινικών 
μελετών του προγράμματος LIFE 

MEDEA «Μείωση των Επιδράσεων των 
Καταιγίδων Σκόνης της Ερήμου στην Υγεία 
Υιοθετώντας Στρατηγικές Μείωσης της 
Έκθεσης», παρουσιάστηκαν σε ενημερωτική 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη, 31 Μάϊου 2022 στο Σιακόλειο 
Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και τη Σχολή Επιστημών Υγείας του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και 
τελέστηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ). Το πρόγραμμα MEDEA, 
για τη «Μείωση των Επιδράσεων των 
Καταιγίδων Σκόνης της Ερήμου στην Υγεία 
Υιοθετώντας Στρατηγικές Μείωσης της 
Έκθεσης» (“Mitigating the Health Effects 
of Desert Dust Storms Using Exposure-
Reduction Approaches”) χρηματοδοτείται 
από τα προγράμματα LIFE της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τα οποία φέτος συμπληρώνουν 30 
χρόνια ζωής. 
Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης, ο 
Συντονιστής του προγράμματος, Καθηγητής 
Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής Δρ 
Παναγιώτης Γιάλλουρος, συνόψισε τη 
μεθοδολογία του προγράμματος και 

παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα από 
τις παρεμβάσεις, για μείωση της έκθεσης 
στις καταιγίδες σκόνης της ερήμου, σε 
κλινικές μελέτες σε παιδιά με άσθμα 
και ενήλικες με κολπική μαρμαρυγή. Οι 
συμμετέχουσες/οντες διαχωρίστηκαν 
σε τρεις παράλληλες ομάδες: την ομάδα 
μαρτύρων που δεν λάμβανε καμία οδηγία 
(ομάδα ελέγχου), την ομάδα εξωτερικής 
παρέμβασης που λάμβανε ειδοποιήσεις 
και οδηγίες για μείωση του χρόνου και της 
φυσικής δραστηριότητας σε εξωτερικούς 
χώρους, όταν υπήρχαν επεισόδια 
καταιγίδων σκόνης, και την ομάδα 
συνδυασμένης παρέμβασης που λάμβανε 
ειδοποιήσεις και οδηγίες για μείωση της 
έκθεσης στους εξωτερικούς χώρους. 
Παράλληλα λάμβανε μέτρα βελτίωσης 
της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς 
χώρους. Τα μέτρα αυτά περιελάμβαναν 
τον περιορισμό του αερισμού των 
σχολικών τάξεων και των σπιτιών, όταν 
υπήρχαν επεισόδια καταιγίδων σκόνης, 
καθώς και την εγκατάσταση και συνεχή 
λειτουργία καθαριστή αέρα στα σπίτια των 
συμμετεχόντων και στις σχολικές τάξεις 
(για τα ασθματικά παιδιά) στην ομάδα 
συνδυασμένη παρέμβασης. 
Σύμφωνα με τον Δρ Γιάλλουρο, η 
συμμόρφωση στις οδηγίες περιορισμού 

της εξωτερικής δραστηριότητας κατά τη 
διάρκεια των καταιγίδων σκόνης ήταν 
μέτρια, τόσο αναφορικά με τον χρόνο 
που οι συμμετέχουσες/οντες βρίσκονταν 
σε εξωτερικό χώρο (10-17%) όσο και 
αναφορικά με τη φυσική δραστηριότητα 
που πραγματοποιούσαν στους εξωτερικούς 
χώρους (10-11%). Αντίθετα, με τη 
χρήση καθαριστών αέρα, η βελτίωση 
της ποιότητας αέρα στους εσωτερικούς 
χώρους ήταν ιδιαίτερα σημαντική στα 
σπίτια της ομάδας συνδυασμένης 
παρέμβασης, μειώνοντας κατά 40%-
50% τις συγκεντρώσεις μεγάλων και 
μικρών σωματιδίων σε σύγκριση με τα 
σπίτια της ομάδας ελέγχου. Σημαντική 
βελτίωση παρατηρήθηκε στον έλεγχο 
των συμπτωμάτων του άσθματος στις 
ομάδες παρέμβασης, για μείωση της 
έκθεσης στη σκόνη, με τη βελτίωση να είναι 
ισχυρότερη και γρηγορότερη στη ομάδα 
με συνδυασμένη παρέμβαση. Η βελτίωση 
σημειώθηκε κυρίως στα ασθματικά 
παιδιά που ήταν ευαισθητοποιημένα σε 
διάφορα αερο-αλλεργιογόνα. Όσον αφορά 
στους ενήλικες με κολπική μαρμαρυγή, οι 
συμμετέχοντες στις ομάδες παρέμβασης 
παρουσίασαν επίσης σημαντική βελτίωση 
στην ποιότητα ζωής και στον έλεγχο των 
συμπτωμάτων αρρυθμίας σε σύγκριση 
με την ομάδα ελέγχου, με τη βελτίωση 
και σε αυτή την περίπτωση να είναι 
ισχυρότερη στην ομάδα συνδυασμένης 
παρέμβασης. Επιπρόσθετα, η μελέτη 
παρείχε προκαταρκτικές ενδείξεις για 
συγκριτικά καλύτερη πορεία του ποσοστού 
του χρόνου με κολπική μαρμαρυγή, στις 
ομάδες παρέμβασης, σε σύγκριση με την 
ομάδα μαρτύρων.
Το κύριο μέρος της εκδήλωσης 
ολοκληρώθηκε με ομιλία του Δρ Παναγιώτη 
Κουή, Ερευνητή στο LIFE MEDEA, ο οποίος 
παρουσίασε τις δράσεις του προγράμματος 
στο πλαίσιο ανάπτυξης πολιτικών 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων της σκόνης 
στην υγεία, καθώς και σειρά εργαλείων που 
δημιούργησε το πρόγραμμα για υιοθέτηση 
από τις αρμόδιες αρχές, την κοινωνία αλλά 
και τους πολίτες. Σε αυτά περιλαμβάνονται, 

η αξιολόγηση των υφιστάμενων 
μετεωρολογικών μοντέλων κάθε χώρας, 
με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη πρόβλεψη 
των επεισοδίων, οδηγίες μείωσης της 
έκθεσης σε γραπτή και οπτικοακουστική 
μορφή (τηλεοπτικά σποτάκια), ανοικτή 
εφαρμογή κινητού τηλεφώνου MedAL, με 
την οποία ο πολίτης μπορεί να λαμβάνει 
στο κινητό του μετεωρολογικές προβλέψεις 
και ειδοποιήσεις για επεισόδια καταιγίδων 
σκόνης, καθώς επίσης και ντοκιμαντέρ 
παραγωγής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου και της Tetraktys Film Productions 
με τίτλο «Σκόνη στην Ατμόσφαιρα και 
Υγεία». Ο Δρ Κουής αναφέρθηκε επίσης 
στο επόμενο και τελευταίο στάδιο του 
προγράμματος LIFE MEDEA, κατά το 
οποίο θα πραγματοποιηθούν μελέτες 
υπολογισμού των επιπτώσεων στην υγεία, 
από την εφαρμογή των εισηγήσεων του 
προγράμματος στο επίπεδο του γενικού 
πληθυσμού, με εκτίμηση του κόστους και της 
αποτελεσματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες:  

https://www.facebook.com/lifemedea

Ποιοι μηχανισμοί 
ελέγχουν  
τον σχηματισμό του 
κεντρικού νευρικού 
συστήματος  
στα σπονδυλωτά κατά 
την εμβρυογένεση

Σ ύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας 240.000 νεογέννητα, ηλικίας 

κάτω του ενός έτους, πεθαίνουν κάθε 
χρόνο λόγω εμβρυικών δυσπλασιών. 
Επιπρόσθετα, οι εμβρυικές δομικές 
δυσμορφίες αποτελούν την αιτία θανάτου 
για 170.000 παιδιά, ηλικίας από 1-5 
χρονών αλλά και την αιτία μακροχρόνιας 
αναπηρίας, για εκατομμύρια συνανθρώπους 
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μας. Από τις συχνότερα εμφανιζόμενες 
εμβρυικές δυσπλασίες, με συχνότητα 
εμφάνισης 0.5-2 στις 1.000 εγκυμοσύνες 
είναι οι δυσμορφίες του κεντρικού 
νευρικού συστήματος, όπως η δισχιδής 
ράχη και η ανεγκεφαλία. Συγκεκριμένα, 
400.000 νεογνά τον χρόνο παρουσιάζουν 
δυσμορφίες στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα, με κατάληξη 88.000 θανάτους, 
παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών τον 
χρόνο και 8.6 εκατομμύρια περιστατικά 
μακροχρόνιων αναπηριών. 
Οι δυσπλασίες του κεντρικού νευρικού 
συστήματος είναι πολυπαραγοντικές 
διαταραχές, που προκύπτουν από 
έναν συνδυασμό γενετικών και 
περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων.  
Παρά το γεγονός ότι πρόσφατα άρχισαν  
να γίνονται κατανοητές οι αιτίες πρόκλησης 
αυτών των εμβρυϊκών δυσπλασιών, 
έχουν γίνει δύο σημαντικά βήματα, 
για την πρόληψη και τη θεραπεία τους. 
Πρώτον, η λήψη φολικού οξέος κατά τη 
διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας 
μπορεί να μειώσει σημαντικά τον 
κίνδυνο μιας γυναίκας να αποκτήσει 
μωρό με δυσμορφίες, στο κεντρικό 
νευρικό σύστημα. Δεύτερον, πρόσφατες 
μελέτες έχουν δείξει ότι η δισχιδής ράχη 
μπορεί να αντιμετωπισθεί με ενδομήτρια 
χειρουργική επέμβαση. Πάρα ταύτα, 20 
χρόνια μετά την υποχρεωτική ενίσχυση 
του φολικού οξέος, τα ποσοστά εμφάνισης 

δυσμορφιών του νευρικού σωλήνα 
παραμένουν υψηλά. Ομοίως, ακόμη και 
μετά από επιτυχή ενδομήτρια χειρουργική 
αποκατάσταση, οι ασθενείς με δυσπλασίες 
του νευρικού σωλήνα εξακολουθούν 
να υποφέρουν από ένα ευρύ φάσμα 
νευρολογικών προβλημάτων. Έτσι, 
παρά τις προαναφερόμενες προόδους, 
οι δυσπλασίες του κεντρικού νευρικού 
συστήματος συνεχίζουν να παρουσιάζουν 
σημαντική επιβάρυνση, για τη δημόσια 
υγεία. 
Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό 
να γίνουν κατανοητοί οι μηχανισμοί 
που οδηγούν στο σχηματισμό του 
κεντρικού νευρικού συστήματος, για να 
αναπτυχθούν επιπρόσθετες μέθοδοι 
για τη σωστή πρόληψη και αντιμετώπιση 
των δυσπλασιών του. Οι μηχανισμοί που 
διέπουν το σχηματισμό του κεντρικού 
νευρικού συστήματος μπορούν να 
αποκαλυφθούν με τη χρήση πειραματικών 
μοντέλων. Αυτά τα μοντέλα, μέχρι 
σήμερα έχουν αποκαλύψει πολλά γονίδια, 
των οποίων η ανώμαλη λειτουργία 
προκαλεί δυσπλασίες στον σχηματισμό 
του κεντρικού νευρικού συστήματος και 
έχουν δώσει λεπτομέρειες για κρίσιμα 
κυτταρικά και μορφολογικά συμβάντα, 
τα οποία συμβάλλουν στο σχηματισμό 
του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στο 
Εργαστήριο Κυτταρικής και Αναπτυξιακής 
Βιολογίας του Τμήματος Βιολογικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου 
χρησιμοποιούνται έμβρυα βατράχου, σε 
συνδυασμό με μικροσκοπία αιχμής, για 
να μελετηθούν οι κυτταρικοί και μοριακοί 

μηχανισμοί που ελέγχουν το σχηματισμό 
του κεντρικού νευρικού συστήματος, κατά 
την εμβρυογένεση. 
Νέα μελέτη που εκπονήθηκε πρόσφατα από 
τον μεταδιδακτορικό ερευνητή Δρ Νεόφυτο 
Χριστοδούλου και τον επικεφαλής του 
Εργαστηρίου, Καθηγητή Πάρη Σκουρίδη 
-η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο 
επιστημονικό περιοδικό Development- 
χαρακτήρισε με λεπτομέρεια τις 
μορφογενετικές διαδικασίες που οδηγούν 
στον σχηματισμό του νευρικού σωλήνα, την 
πρόδρομο μορφή του κεντρικού νευρικού 
συστήματος. Συγκεκριμένα, η έρευνα με 
τίτλο «Distinct spatiotemporal contribution 
of morphogenetic events and mechanical 
tissue coupling during Xenopus neural 
tube closure» κατέδειξε πως διαφορετικές 
μορφογενετικές διαδικασίες ευθύνονται 
για τον σχηματισμό του νευρικού 
σωλήνα, κατά μήκος του προσθιοπίσθιου 
εμβρυικού άξονα. Επιπρόσθετα, μέσω 
των πειραμάτων που διεξήχθησαν, 
αποκαλύφθηκε πως ο νευρικός ιστός είναι 
μηχανικά συνδεδεμένος με την επιδερμίδα 
και η σωστή μορφογένεση της επιδερμίδας 
αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση για 
το σωστό σχηματισμό του νευρικού 
σωλήνα. Συνολικά, τα ευρήματα αυτής της 
πρωτοποριακής μελέτης θα εμπλουτίσουν 
την υπάρχουσα γνώση, σχετικά με τις 
κυτταρικές συμπεριφορές που οδηγούν 
στον σχηματισμό του κεντρικού νευρικού 
συστήματος, και μακροπρόθεσμα θα 
συμβάλουν στην ανάπτυξη μεθόδων για 
την αποτελεσματικότερη πρόληψη των 
δυσπλασιών του κεντρικού νευρικού 

συστήματος. 
Η μελέτη συγχρηματοδοτήθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία, 
μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (POST-DOC/0718/0087) 
και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω 
μεταδιδακτορικής υποτροφίας “Marie 
Skłodowska-Curie Individual Fellowship 
(MSCA-IF)“ (101038073).

Περισσότερα:  

https://doi.org/10.1242/dev.200358 

Ανακαλυψη  
ενος νεου 
ανασυνδυασμενου 
στελεχους του ιου  
hiv-1 στην Κυπρο  
με το ονομα  
“crf91_cpx”

Ε πιστήμονες από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και το Εθνικό Εργαστήριο 

HIV του Λος Άλαμος, Νέο Μεξικό, 
των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
ανακάλυψαν ένα νέο στέλεχος 
ανασυνδυασμένου ιού της ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας τύπου 1 (HIV-1), που 
ονομάστηκε CRF91_cpx. Το γονιδίωμα 
του νέου ανασυνδυασμένου στελέχους 
είναι ένα μωσαϊκό τεσσάρων στελεχών 
του ιού HIV-1: CRF02_AG, G, J και U. 
Τα αποτελέσματα αυτής της ανακάλυψης 
δημοσιεύθηκαν στις 18 Αυγούστου 2022 
από το έγκριτο διεθνές ιατρικό περιοδικό 
Virulence (Taylor & Francis, Ηνωμένο 
Βασίλειο). 
https://doi.org/10.1080/21505594.2022

.2106021 

Οι ιοί είναι μικροσκοπικά μολυσματικά 
σωματίδια, που μπορούν να 
πολλαπλασιαστούν μόνο μέσα σε 
ένα κύτταρο ξενιστή. Μολύνουν τα 

ζωντανά κύτταρα ενός οργανισμού, και 
αναλαμβάνουν τους μηχανισμούς του 
κυττάρου ξενιστή για να πολλαπλασιαστούν. 
Ορισμένοι ιοί είναι γνωστοί ότι προκαλούν 
ασθένειες στον άνθρωπο, γεγονός που 
έχει οδηγήσει σε πολλές πανδημίες 
μολυσματικών ασθενειών, με την 
πάροδο του χρόνου. Οι αναδυόμενες και 
επανεμφανιζόμενες ανθρώπινες, ιογενείς, 
μολυσματικές ασθένειες αποτελούν 
μια διαρκώς αυξανόμενη απειλή για 
τη δημόσια υγεία, με καταστροφικές 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες 
παγκόσμιων διαστάσεων. Ο HIV-1 ανήκει 
σε αυτούς τους ιούς και είναι γνωστό 
ότι προκαλεί το απειλητικό για τη ζωή 
σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας 
(Acquired Immunodeficiency Syndrome, 
AIDS), που μετετράπη σε παγκόσμια 
πανδημία το 1981. Σε αντίθεση με τις 
περισσότερες παγκόσμιες επιδημίες, η 
επιδημία του HIV-1/AIDS έχει επιμείνει για 
περισσότερο από 40 χρόνια και συνεχίζει 
να αποτελεί παγκόσμια απειλή για την 
υγεία, μέχρι σήμερα.

Τι είναι ο HIV-1

Ο HIV-1 είναι ένας ρετροϊός που 
επιτίθεται στο ανοσοποιητικό σύστημα του 
οργανισμού, οδηγώντας σε AIDS. Σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 

από την αρχή της επιδημίας, περίπου 79,3 
εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μολυνθεί 
από τον ιό HIV-1 και σχεδόν 36,3 
εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει από 
ασθένειες που σχετίζονται με το AIDS. Τα 
τελευταία είκοσι χρόνια, η συνδυασμένη 
αντιρετροϊκή φαρμακευτική θεραπεία 
(CART) αναπτύχθηκε για να στοχεύσει 
αποκλειστικά τον HIV-1 με εξαιρετική 
επιτυχία, καθώς είχε ως αποτέλεσμα τη 
δραματική μείωση της θνησιμότητας μεταξύ 
των ατόμων που έχουν μολυνθεί από 
τον HIV-1. Ωστόσο, η γρήγορη γενετική 
μεταβλητότητα του HIV-1 αποτελεί την 
πιο εντυπωσιακή πρόκληση, για την 
αποτελεσματική θεραπεία της λοίμωξης 
HIV-1 και την δημιουργία προστατευτικού 
εμβολίου, εναντίον της μετάδοσης του ιού. 

Τι ισχύει στην Κύπρο;

Οι μοριακές έρευνες που 
πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου σε συνεργασία με τη Γρηγόρειο 
Κλινική AIDS του Γενικού Νοσοκομείου 
Λάρνακας, οδήγησαν στην ανακάλυψη 
ενός νέου ανασυνδυασμένου/χιμαιρικού 
στελέχους HIV-1, αποτελούμενου 
από τέσσερα διαφορετικά στελέχη: 
CRF02_AG, G, J και U (U είναι άγνωστος 
υπότυπος, ο οποίος δεν ανήκει σε 
κανέναν καθιερωμένο υπότυπο). Αυτό 

—   Σχηματιζόμενος νευρικός σωλήνας σε έμβρυα.
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το νέο ανασυνδυασμένο στέλεχος HIV-1 
ταξινομήθηκε ως νέα ανασυνδυασμένη 
μορφή HIV-1 που κυκλοφορεί (Circulating 
Recombinant Form, CRF) και ονομάστηκε 
«CRF91_cpx», από τις Βάσεις Δεδομένων 
HIV του Εθνικού Εργαστηρίου του Λος 
Άλαμος (ΗΠΑ). 
Το CRF91_cpx εντοπίστηκε μεταξύ 14 
ατόμων με HIV-1 που διαμένουν στην 
Κύπρο. Προς το παρόν, οι επιδημιολογικές 
αναλύσεις καταδεικνύουν ότι το στέλεχος 
CRF91_cpx κυκλοφορεί κυρίως, μεταξύ 
Κυπρίων ανδρών που κάνουν σεξ με 
άνδρες (Men who have sex with men, MSM) 
και οι οποίοι μολύνθηκαν στην Κύπρο. 
Μετά την αρχική ανακάλυψη, συνεχείς 
φυλογενετικές αναλύσεις που διεξάγονται 
με γονιδιώματα στελεχών HIV-1, που 
απομονώνονται από νεοδιαγνωσθέντες 
ασθενείς στην Κύπρο σχεδόν σε 
πραγματικό χρόνο, εντόπισαν δύο ακόμη 
Κύπριους MSM, οι οποίοι μολύνθηκαν με 
το στέλεχος CRF91_cpx. Τα δεδομένα 
υποδηλώνουν μια συνεχιζόμενη μετάδοση 
αυτού του νέου ανασυνδυασμένου 
στελέχους HIV-1, CRF91_cpx στην Κύπρο, 
με άγνωστες προς το παρόν κλινικές 
εκδηλώσεις.

Οι επιστήμονες  
πίσω από την ανακάλυψη

H ανακάλυψη έγινε από τους επιστήμονες 
Çiçek Topçu και Βασίλη Γεωργίου, του 
Εργαστηρίου Μοριακής Ιολογίας του 
Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Επικεφαλής 
ήταν ο Ακαδημαϊκός Καθηγητής Λεόντιος 
Κωστρίκης και ο Δρ. Brian Thomas 
Foley του Εθνικού Εργαστηρίου HIV του 
Λος Άλαμος, Νέο Μεξικό, Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω 
ανακάλυψη αποτελεί μέρος της 
διδακτορικής διατριβής PhD της κ. Çiçek 
Topçu και της μεταπτυχιακής διατριβής 
M.Sc. του κ. Βασίλη Γεωργίου, του 
Εργαστηρίου Μοριακής Ιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα αποτελέσματα 
της ανακάλυψης δημοσιεύθηκαν στις 18 
Αυγούστου 2022, από το διακεκριμένο 
διεθνές ιατρικό περιοδικό Virulence1.

Δημοσίευση: Topcu C., Georgiou V.,  

Hezka Rodosthenous J., Demetriades I., 

Foley B.T., and Kostrikis L.G. 

Characterization of a Novel HIV-1 

Circulating Recombinant Form, CRF91_cpx, 

Comprising CRF02_AG, G, J, and U, Mostly 

Among Men Who Have Sex with Men. 

Virulence 13(1):1331-1348, 2022.

https://doi.org/10.1080/21505594.202

2.2106021 

Ευρήματα σχετικά 
με τα συστήματα 
πρόσφυσης 
πολυκύτταρων 
οργανισμών

Τ α δύο κύρια συστήματα πρόσφυσης 
σε πολυκυττάρους οργανισμούς 

είναι οι σύνδεσμοι προσκόλλησης, οι 
οποίοι υποβοηθούν τη σύνδεση των 
κυττάρων μεταξύ τους, αλλά και οι εστιακές 
προσκολλήσεις, οι οποίες προάγουν την 
προσκόλληση κυττάρων με το υπόστρωμα 
(π.χ. κολλαγόνο). Τα δυο συστήματα 
βασίζονται στη δράση των υποδοχέων 
ιντεγκρινών και καντερινών αντίστοιχα, 
και αποτελούν τη βάση ύπαρξης των 
πολυκύτταρων οργανισμών, όπως  
ο άνθρωπος, αφού στην απουσία των 
συνδέσμων αυτών, δεν είναι δυνατή η 
δόμηση ιστών και οργάνων.  
Ο ακριβής συντονισμός των δύο 
συστημάτων είναι κρίσιμος για την 
φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, 
καθώς η διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ 
τους προκαλεί αναπτυξιακά προβλήματα 
κατά την εμβρυογένεση, όπως επίσης και 
την επίσπευση της καρκινογένεσης και της 
μετάστασης στον ενήλικα οργανισμό.

Η διερεύνηση των μηχανισμών 
συντονισμού και επικοινωνίας των δυο 
συστημάτων είναι εξαιρετικά σημαντική, 
ως προς την κατανόηση των βασικών 
λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος 
και της εμπλοκής τους με ασθένειες. 
Νέα μελέτη, που εκπονήθηκε από τις 
ερευνήτριες Ράνια Χατζησάββα, Ουράνιω 
Αναστασίου και τον Επικεφαλής του 
Εργαστηρίου Κυτταρικής και Αναπτυξιακής 
Βιολογίας, Καθηγητή Πάρη Σκουρίδη, 
κατέδειξε ότι η επικοινωνία μεταξύ των 
δύο συστημάτων είναι πολύ πιο στενή, από 
ό,τι εικάζετο μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, 
η έρευνα, η οποία παρουσιάζεται στο 
εξώφυλλο του νέου τεύχους του έγκριτου 
διεθνούς επιστημονικού περιοδικού 
«Cell Reports» με τίτλο «Adherens 
junctions stimulate and spatially guide 
integrin activation and extracellular 

matrix deposition», περιγράφει έναν 
μέχρι πρότινος άγνωστο μηχανισμό 
ενεργοποίησης των ιντεγκρινών μέσω 
των μηχανικών δυνάμεων, που εξασκούν 
μεταξύ τους τα κύτταρα. Η ενεργοποίηση 
αυτή είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς είναι 
καλά τεκμηριωμένος ο ρόλος της στην 
ανάπτυξη όγκων. Επίσης, όπως αναφέρουν 
οι ερευνήτριες/τές του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, δρα αρνητικά στη σταθερότητα 
των συνδέσμων προσκόλλησης, η οποία 
είναι μια διαδικασία που εμπλέκεται στη 
διασπορά καρκινικών κυττάρων από 
καρκινικούς όγκους και στην μετάστασή 
τους σε άλλα μέρη του ανθρώπινου 
οργανισμού. 
Η μελέτη συγχρηματοδοτήθηκε από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την Κυπριακή 
Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) 
(INFRASTRUCTURES/1216/0060).

Περισσότερα:  

https://www.sciencedirect.com /

science/article/pii/S221112472200 

8932?ref=cra_js_challenge&fr=RR-1 

και στον σύνδεσμο: 

https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022. 

111091 

Χορηγία ερευνητικής 
αριστείας στον 
Αναπληρωτή 
Καθηγητή 
Τριαντάφυλλο 
Στυλιανόπουλο  
από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας

Α κόμα μία χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

έλαβε το Εργαστήριο Βιοφυσικής του 
Καρκίνου, με Επικεφαλής τον Αναπληρωτή 

Καθηγητή Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο. 
Το νέο έργο θα χρηματοδοτηθεί στο 
πλαίσιο της δέσμης ERC Proof of Concept 
και έχει τίτλο «Live biotherapeutics to 
potentiate cancer immunotherapy», με το 
ακρωνύμιο «LiveBioThx».
Η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αφορά 
στη βελτιστοποίηση μεθόδων 
ανοσοθεραπείας σε καρκίνους του 
μαστού και του παχέος εντέρου, 
με τη χρησιμοποίηση ειδικά 
προγραμματισμένων βακτηρίων. 
Τα βακτήρια αυτά αποσκοπούν στη 
στοχευμένη αναπροσαρμογή του 
μικροπεριβάλλοντος του καρκινικού 
όγκου, με τη μείωση των επιπέδων 
υαλουρονικού οξέος, ώστε να μπορεί 
να αποδώσει η ανοσοθεραπεία. 
Συγκεκριμένα, πολλοί τύποι καρκινικών 
όγκων του μαστού και του παχέος 
εντέρου χαρακτηρίζονται από πολύ 
υψηλή συγκέντρωση υαλουρονικού 
οξέος, που εμποδίζει στη διείσδυση 
των φαρμακευτικών ουσιών από τα 
αιμοφόρα αγγεία στο εσωτερικό του 
όγκου. Με τον μηχανισμό αυτό, τα 
καρκινικά κύτταρα προστατεύονται από 
τις φαρμακευτικές ουσίες. Τα βακτήρια 
που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο του 
ερευνητικού έργου είναι σχεδιασμένα 
να καταστρέφουν το υαλουρονικό οξύ 
και ενεργοποιούνται μόνο σε συνθήκες 
έλλειψης οξυγόνου, που παρατηρείται 
στους συγκεκριμένους όγκους. Η 
νέα αυτή, στρατηγική αντιμετώπισης 
καρκινικών όγκων θα πραγματοποιηθεί 
σε προκλινικό στάδιο, σε συνεργασία 
με τη φαρμακευτική εταιρεία Neobe 
Therapeutics, που εδράζεται στο Λονδίνο. 
Τα αποτελέσματα του έργου στοχεύουν 
στην εφαρμογή της νέας θεραπευτικής 
στρατηγικής σε κλινικό στάδιο.
Η χορηγία ERC Proof of Concept, που 
έλαβε το Εργαστήριο Βιοφυσικής του 
Καρκίνου αφορά στην 5η συνολικά 
χρηματοδότηση του Εργαστηρίου, από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, το οποίο 
χρηματοδοτεί την ακαδημαϊκή αριστεία 

στην Ευρώπη, με το συνολικό ύψος των 
επιχορηγήσεων να ανέρχεται στα €4 
εκατομμύρια. Το Εργαστήριο Βιοφυσικής 
του Καρκίνου δραστηριοποιείται ενεργά 
στη μεταφορά των ερευνητικών του 
αποτελεσμάτων σε ασθενείς με καρκίνο, 
μέσω συνεργασιών με το Ογκολογικό 
Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου και του 
Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου για τη 
διεξαγωγή κλινικών μελετών αλλά και 
μέσω συνεργασιών, με φαρμακευτικές 
εταιρείες του εξωτερικού. 
Η χρηματοδότηση ERC Proof of Concept 
(POC) απευθύνεται σε επιστήμονες 
που ήδη υλοποιούν έργα ERC (Starting, 
Consolidator, Advanced, Synergy Grants) 
ή έχουν ολοκληρώσει πρόσφατα τέτοιο 
έργο. Στις/στους άριστες/ους αυτές/ους 
επιστήμονες, παρέχεται χρηματοδότηση 
ύψους €150.000, προκειμένου να 
διερευνήσουν τη δυνατότητα μιας ιδέας 
που προέκυψε στο πλαίσιο του έργου 
αυτού, να μετατραπεί σε καινοτομία, σε 
μια προσπάθεια να προωθηθούν άριστες 
ερευνητικές ιδέες προς την αγορά.
Οι νέες χορηγίες ERC Proof of Concept 
Grant call 2022-2 DL2 δόθηκαν σε 
ερευνήτριες/τές που εργάζονται σε 
14 χώρες: Ισραήλ (9), Γερμανία (9), 
Ισπανία (7), Γαλλία (7), Ολλανδία (6), 
Ηνωμένο Βασίλειο (4), Σουηδία (3), 
Πορτογαλία (2), Νορβηγία (2) και Τουρκία 
(2). Επιπλέον, η Φινλανδία, η Κύπρος, η 
Δανία και το Βέλγιο εξασφάλισαν από μία 
χρηματοδότηση αντίστοιχα.
Η πλήρης λίστα των 55 έργων που 
χρηματοδοτήθηκαν από την Πρόσκληση 
ERC-2022-POC, παρουσιάζεται στον 
σύνδεσμο: 

https://erc.europa.eu/sites/default/files/

document/file/erc-2022-poc-2-results-list.

pdf 

https://erc.europa.eu/news/second-round-

recipients-2022-proof-concept-call-2-

funding 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου κατέχει την πρωτιά στην Κύπρο, 
στην εξασφάλιση προγραμμάτων ERC.
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Προσπάθεια 
ανατροπής της 
αρνητικής εικόνας 
της Κύπρου σχετικά 
με την προστασία 
των πουλιών, μέσω 
της επιστημονικής 
έρευνας

Η απομόνωση της Κύπρου από τις 
γειτονικές ηπειρωτικές περιοχές 

είχε ως επακόλουθο κάποια είδη 
να συσσωρεύσουν μεταλλάξεις στο 
γενετικό τους υλικό (DNA) και να 
διαφοροποιηθούν από τους γειτονικούς 
πληθυσμούς. Ως αποτέλεσμα αυτών 
-καθώς και άλλων εξελικτικών 
διεργασιών- κάποια είδη συσσώρευσαν 
σημαντικές διαφοροποιήσεις, έτσι ώστε να 
θεωρούνται σήμερα ενδημικά, μοναδικά 
για το νησί. Σε αυτά περιλαμβάνονται και 
μερικά είδη πουλιών, όπως ο ενδημικός 
Τρυπομάζης (Curruca melanothorax) 
(Εικόνα 1) και η ενδημική Σκαλιφούρτα 
(Oenanthe cypriaca). Όμως, η απόκλιση 
μεταξύ των ειδών δεν εκδηλώνεται 
πάντα σε μορφολογικές διαφορές. Με 
την πρόοδο της επιστήμης και με νέα 
εργαλεία που τίθενται στη διάθεση 
των επιστημόνων, υπάρχει σήμερα η 

δυνατότητα να μελετηθεί το γονιδίωμα 
και να εντοπιστούν διαφορές στα είδη, 
πέραν από μορφολογικές. Επιπρόσθετα, 
η μελέτη των τραγουδιών των πουλιών 
μπορεί να δώσει απαντήσεις, αφού τα 
ακουστικά σήματα αποτελούν βασικό 
στοιχείο στην επικοινωνία τους.
Στο Εργαστήριο Συμπεριφορικής 
Οικολογίας και Εξέλιξης, του 
Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορούμε να 
απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, 
συγκρίνοντας ολόκληρα γονιδιώματα 
πουλιών που αναπαράγονται στην 
Κύπρο, με εκείνα αντίστοιχων 
ειδών σε γειτονικές περιοχές, και να 
αναδημιουργήσουμε τη δημογραφική 
τους ιστορία, να εκτιμήσουμε δηλαδή τις 
αλλαγές στα μεγέθη και τις μετακινήσεις 
των πληθυσμών σε σχέση με την 
παρουσία τους στην Κύπρο. Με ευγενή 
χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Α. Γ. 
Λεβέντης, ερευνούμε σήμερα 20 είδη 
πουλιών που αναπαράγονται στην 
Κύπρο (Εικόνα 2), και τα συγκρίνουμε 
με γειτονικούς πληθυσμούς για να 
εντοπίσουμε πιθανώς και άλλα ενδημικά 
είδη. Η σύγκριση αυτή αφορά το γενετικό 
τους υλικό, μορφολογικά χαρακτηριστικά, 
καθώς και ανάλυση και σύγκριση των 
τραγουδιών τους. Μέχρι σήμερα έχει 
γίνει η συλλογή δειγμάτων αίματος 
από όλα τα είδη που μελετούμε από 

την Κύπρο και πολλά από την Ελλάδα, 
και μέσω συνεργατών μας έχουμε 
συγκεντρώσει αρκετά δείγματα από 
γειτονικές ηπειρωτικές περιοχές. Από 
αυτά τα δείγματα έχει απομονωθεί και 
αλληλουχηθεί γενετικό υλικό το οποίο και 
μελετούμε. Παράλληλα, συνεχίζουμε να 
συγκεντρώνουμε δείγματα, από διάφορες 
περιοχές.
Εκτός από το καθαρά επιστημονικό 
ενδιαφέρον αυτού του έργου, η μελέτη 
μας αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην 
προστασία των ειδών, ενθαρρύνοντας 
το κοινό να ασχοληθεί με την προστασία 
τους και παροτρύνοντας τις αρχές να 
λάβουν μέτρα διατήρησης. Περαιτέρω, 
στοχεύουμε να βοηθήσουμε στις 
προσπάθειες ανατροπής της εικόνας της 
Κύπρου· από νησί όπου εκατομμύρια 
πουλιά σκοτώνονται με παράνομη 
παγίδευση, σε ένα μέρος με πουλιά, 
που δεν μπορεί κάποιος να συναντήσει 
σε άλλες χώρες. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα -μεταξύ άλλων- την 
προσέλκυση τουρισμού που ενδιαφέρεται 
για τα πουλιά, συμβάλλοντας στη 
διαφοροποίηση του τουριστικού 
προϊόντος. Ελκύονται έτσι επισκέπτες 
σε μέρη με μικρότερη επισκεψιμότητα, 
όσο και σε περιόδους του έτους με 
χαμηλότερη ζήτηση, στηρίζοντας τις 
τοπικές κοινωνίες. Η δυνατότητα 
να ενισχυθεί η οικονομία μέσω του 
τουρισμού για τα πουλιά, ελπίζουμε 
να αποτελέσει κίνητρο για την αλλαγή 
νοοτροπίας σε σχέση με την προστασία 
των πουλιών από τη λαθροθηρία και 
την παράνομη παγίδευση -εγκληματικές 
δραστηριότητες που αμαυρώνουν την 
εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες και για 

ενημέρωση για τις δραστηριότητες του 

Εργαστηρίου επισκεφθείτε:  

https://www.tinkerbirds.com 

—    Αριστερά: Ο ενδημικός Τρυπομάζης  
(Curruca melanothorax) 
Δεξια: Η ενδημική Σκαλιφούρτα  
(Oenanthe cypriaca)

Συσχέτιση 
Συστηματικού 
Ερυθηματώδους 
Λύκου με  
την αυτοκτονία
 

Μ ια νέα συστηματική έρευνα των, 
Δρ Κωνσταντίνου-Μαρίνου 

Παρπέρη, Λέκτορα Ρευματολογίας, Δρ 
Αυγουστίνας Κυριάκου, απόφοιτης της 
Ιατρικής Σχολής, Δρ Ανδρέα Χατζηττοφή, 
Λέκτορα Ψυχιατρικής και του Δρ 
Κωνσταντίνου Βοσκαρίδη, Επίκουρου 
Καθηγητή Γενετικής της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, αποτέλεσε 
την πρώτη συστηματική ανασκόπηση που 
συσχετίζει τους ασθενείς και τις ασθενείς 
με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ) 
και την αυτοκτονία. Την έρευνα συντονίζει η 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η έρευνα με τίτλο Suicidal behavior 
in patients with systematic lupus 
erythematosus: Systematic literature 
review and genetic linkage disequilibrium 
analysis που δημοσιεύθηκε στο διεθνούς 
κύρους περιοδικό Seminars in Arthritis 
and Rheumatism, αναφέρει ότι ένας 
γενετικός απλότυπος στη χρωμοσωμική 
περιοχή 6p21.33 βρέθηκε να περιέχει 
έναν συνδυασμό γενετικών παραγόντων 
που προδιαθέτουν για ΣΕΛ και κατάθλιψη, 
την πιο κοινή ψυχιατρική διαταραχή που 
σχετίζεται με αυτοκτονική συμπεριφορά.
Προηγούμενες μελέτες έχουν αποδείξει ότι 
οι ασθενείς με ΣΕΛ διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο αυτοκτονικής συμπεριφοράς, 
συμπεριλαμβανομένου αυτοκτονικού 
ιδεασμού, απόπειρας αυτοκτονίας καθώς 
και θανάτου από αυτοκτονία. Μέχρι 
σήμερα, τα δημοσιευμένα δεδομένα τα 
οποία περιγράφουν τη συσχέτιση του 
ΣΕΛ με αυτοκτονική συμπεριφορά είναι 
περιορισμένα.
Στόχος της έρευνας ήταν να ερευνηθεί η 
συσχέτιση μεταξύ ΣΕΛ και αυτοκτονίας, 
να εξετάσει προδιαθεσικούς παράγοντες 
και να αναγνωρίσει πιθανά κοινά 

γονίδια ή συγκληρονομούμενους 
μονονουκλεοτιδικους πολυμορφισμούς 
(SNPs) που μπορεί να εμπλέκονται στην 
αυτοκτονική συμπεριφορά και τον ΣΕΛ.
Έγινε συστηματική βιβλιογραφική 
ανασκόπηση βασισμένη στις 
κατευθυντήριες οδηγίες PRISMA, 
χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων PubMed/Medline, EMBASE και 
Web of Science, με δημοσιευμένα άρθρα 
μέχρι και τον Αύγουστο του 2021 που 
πληρούσαν τα κριτήρια της μελέτης. Επίσης, 
συγκεντρώθηκαν όλα τα καταχωρημένα 
δεδομένα μελετών συσχέτισης ολόκληρου 
του γονιδιώματος (GWAS) στη βάση 
δεδομένων GWAS Catalog, για ΣΕΛ και 
διάφορα ψυχιατρικά χαρακτηριστικά και 
με ειδικά εργαλεία in silico εξετάστηκε εάν 
τυχόν υπάρχουν γενετικοί πολυμορφισμοί 
(SNPs) που προδιαθέτουν για ΣΕΛ ή 
ψυχιατρικά χαρακτηριστικά που μπορούν 
να κληρονομηθούν μαζί ως ένας γενετικός 
απλότυπος. Αυτό θα μπορούσε να 
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για μια 
συνυπάρχουσα ψυχιατρική κατάσταση σε 
ασθενείς με ΣΕΛ.
Ανάμεσα σε 27.106 ασθενείς με ΣΕΛ 
που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη, 802 
παρουσίαζαν αυτοκτονική συμπεριφορά 
(2.9%), ενώ ποσοστό 87.9% ήταν 
γυναίκες. Από το σύνολο των ασθενών 
με αυτοκτονική συμπεριφορά, απόπειρα 
αυτοκτονίας παρουσίασαν οι 573 
(71.4%) και κατέληξαν 18 (3%). Η 

μείζων καταθλιπτική διαταραχή ήταν η 
πιο συχνή συνυπάρχουσα ψυχιατρική 
διαταραχή, σχετιζόμενη με αυτοκτονική 
συμπεριφορά, ακολουθώντας η 
ψύχωση και η κοινωνική φοβία. Επίσης,  
νευροψυχιατρικές επιπλοκές του ΣΕΛ, 
ορογονίτιδα, δερματικές εκδηλώσεις και 
νεφρική συμμετοχή συσχετίστηκαν με 
αυτοκτονική συμπεριφορά. Επιπλέον, η 
αυξημένη βαρύτητα της νόσου σχετίστηκε 
με αυτοκτονική συμπεριφορά. Ένας 
γενετικός απλότυπος στη χρωμοσωμική 
περιοχή 6p21.33 βρέθηκε να περιέχει 
έναν συνδυασμό γενετικών παραγόντων 
που προδιαθέτουν για ΣΕΛ και κατάθλιψη, 
την πιο κοινή ψυχιατρική διαταραχή που 
σχετίζεται με αυτοκτονική συμπεριφορά.
Συμπερασματικά, η έρευνα κατέδειξε 
ότι η αυτοκτονική συμπεριφορά σε 
ασθενείς με ΣΕΛ, σχετίζεται με κατάθλιψη, 
νευροψυχιατρικές εκδηλώσεις της νόσου, 
ενεργότητα της νόσου, καθώς και βλάβης 
που προκύπτει από αυτή. Μέρος αυτής της 
συσχέτισης ίσως έχει γενετικό υπόβαθρο. 
Επίγνωση αυτών των δεδομένων 
μπορεί να κατευθύνει τους γιατρούς στην 
έγκαιρη αναγνώριση της αυτοκτονικής 
συμπεριφοράς στους και τις ασθενείς 
με σκοπό την πρόληψη της απόπειρας 
αυτοκτονίας. Φυσικά, περισσότερες 
μελέτες χρειάζονται για να διερευνήσουν 
περαιτέρω, αυτή την πιθανή γενετική και 
πολυπαραγοντική διασύνδεση μεταξύ των 
δύο αυτών καταστάσεων.
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ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Η κοινότητα του Πανεπιστημίου 
Κύπρου εκφράζει τη θλίψη της για 

τον θάνατο του πρώτου εκλελεγμένου 
Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή 
Οικονομικών Μιλτιάδη Π. Χαχολιάδη, ο 
οποίος απεβίωσε στις 28 Ιουνίου 2022, 
σε ηλικία 85 ετών, στην Αλφαρέτα της 
Τζόρτζια των ΗΠΑ, όπου διέμενε. 
Ο εκλιπών Καθηγητής, Μιλτιάδης 
Χαχολιάδης, εξελέγη πρώτος Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου στις 
7 Δεκεμβρίου 1994 και ανέλαβε 
καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου 1995. 
Στη θέση αυτή υπηρέτησε  
μέχρι το 1998.

Πρώτος Πρύτανης  
του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Καθηγητής  
Μιλτιάδης Χαχολιάδης

Η κηδεία του εκλιπόντος τελέστηκε το 
Σάββατο, 2 Ιουλίου 2022 στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Εκκλησία της Μεταμόρφωσης, 
στην Τζόρτζια των ΗΠΑ. 

Ο εκλιπών Καθηγητής, Μιλτιάδης 
Χαχολιάδης, γεννήθηκε στο 
χωριό Όμοδος της Λεμεσού το 
1937.  Σπούδασε Οικονομικά στην 
Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και 
Εμπορικών Επιστημών Αθηνών (πτυχίο) 
και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Massachusetts Institute 
of Technology (PhD Οικονομικών). 
Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο της Νέας 
Υόρκης ως Επίκουρος Καθηγητής και 
Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών, 

στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας ως 
Επισκέπτης Αναπληρωτής Καθηγητής,  
στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια των 
Ηνωμένων Πολιτειών ως Αναπληρωτής 
Καθηγητής, Ερευνητής Καθηγητής, 
Πρόεδρος Τμήματος και Καθηγητής 
Οικονομικών. Στις 7 Δεκεμβρίου 
1994 εξελέγη πρώτος Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και ανέλαβε 
καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου 1995.  
Στη θέση αυτή υπηρέτησε μέχρι το 1998.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ήταν τα 
ακόλουθα: Διεθνής Χρηματοοικονομική 
Θεωρία και Μηχανισμός Προσαρμογής, 
Διεθνές Εμπόριο και Διεθνής Οικονομική 
Πολιτική, αλλά και Μικροοικονομική 
Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία. 
Συμμετείχε επίσης στις Επιστημονικές 
Εταιρείες American Economic Association, 
Southern Economic Association, Greek 
Economic Association και Eastern 
Economic Association. Ακόμη, διετέλεσε 
συνεργάτης των ακολούθων διεθνών 
επιστημονικών περιοδικών: American 
Economic Review, Review of Economic 
Studies, Econometrica, Greek Economic 
Review, Journal of Macroeconomics, 
International Economic Review, Journal  
of International Economics, National 
Science Foundation, Quarterly Journal  
of Economics, The Scandinavian Journal 
of Economics, Southern Economic 
Journal.

Μεταξύ άλλων, έτυχε των ακόλουθων 
βραβείων:
•  Research Assistanship,  

Κέντρο Διεθνών Υποθέσεων, 
Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ  
(1964-65)

•  Best Teacher Award,  
Πανεπιστήμιο Νέας Υόρκης  
(1966)

•  Distinguished Professor Award  
(1975 και 1976),  
Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, και  
CBA Faculty Recognition Award  
(1990),  
από το ίδιο Πανεπιστήμιο




