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Σήµερα Τετάρτη στο ΥΠΠ για υλοποίηση της
απόφασης για γραµµατειακό προσωπικό στα
νηπιαγωγεία
Παν. Χάρβαρντ, ποιότητα στην Ανώτατη
Εκπαίδευση, ευθύνες των ΑΕΙ και Σχολή
Μοριακής Ιατρικής Κύπρου
Ταχύρρυθµο Σεµινάριο Ονυχοπλαστικής από
το KES College
Υπογραφή Συµφωνίας Πανεπιστηµίου
Λευκωσίας και Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων
της Μόσχας (MGIMO)

Διεπιστηµονικό πρόγραµµα Πανεπ. Κύπρου:
Γαλακτοφόροι µαστοί στην αρχαιότητα και το
Βυζάντιο

Το Υπ. Παιδείας διοργανώνει Μουσικόποιητική εκδήλωση «Ένα ταξίδι, ένα ποίηµα»
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Τη µητρότητα και τον θηλασµό στην Ελληνιστική και πρώιµη Βυζαντινή εποχή (323 π.Χ.-650
µ.Χ.) εξετάζει διεπιστηµονικό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Κύπρου που συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (Πρόγραµµα «Νησίδες Αριστείας»). Το πρόγραµµα µε το
ακρωνύµιο Μητρικό Στήθος εκπονείται µε τη συνεργασία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου και
του Συνδέσµου Θηλασµού «Δώρο Ζωής». Την ερευνητική οµάδα του προγράµµατος απαρτίζουν
όχι µόνο ερευνήτριες από το Πανεπιστήµιο Κύπρου, αλλά και επιστήµονες από πανεπιστήµια του
εξωτερικού (Harvard University και Cardiff University). Από το Πανεπιστήµιο Κύπρου
συµµετέχουν οι Αναπληρώτριες Καθηγήτριες, Σταυρούλα Κωνσταντίνου (Τµήµα Βυζαντινών και
Νεοελληνικών Σπουδών) και Μαρία Παρανή (Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας), καθώς επίσης
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και η µεταδιδακτορική ερευνήτρια Ασπασία Σκουρουµούνη Σταυρινού.
Με τη βοήθεια εργαλείων και εννοιών από διάφορες επιστηµονικές θεωρήσεις του φύλου (όπως:
φεµινισµός, κοινωνιολογία του σώµατος, θεωρίες επιτέλεσης), το πρόγραµµα ΜητρικόΣτήθος
επιχειρεί να εξετάσει τη σηµασιολογία του στήθους της θηλάζουσας µάνας και παραµάνας, καθώς
και να διερευνήσει τις ευρύτερες κοινωνικές, ιδεολογικές και ιατρικές συνιστώσες των φαινοµένων
της µητρότητας, της γέννας και του θηλασµού στις υπό εξέταση περιόδους. Πιο συγκεκριµένα, το
πρόγραµµα ΜητρικόΣτήθος περιστρέφεται γύρω από τα πιο κάτω κεντρικά ερωτήµατα:
- Ποια πεδία εξουσίας και ιδεολογίας (κοινωνικής, περιβαλλοντολογικής, φιλοσοφικής,
θρησκευτικής, πολιτικής, νοµικής, πολιτισµικής, ιατρικής) καθορίζουν τη σηµασιολογία του
µητρικού στήθους και µε ποιες σκοπιµότητες;
- Η φυσιολογία και βιολογία του µητρικού στήθους πώς µελετάται ιατρικά; Ποιες είναι οι ιατρικές
χρήσεις του µητρικού γάλακτος στην αρχαιότητα και το Βυζάντιο;
- Ποια η θέση και λειτουργία του θηλάζοντος µαστού στη λογοτεχνία και τέχνη των εν λόγω
περιόδων;
- Πώς φιλόλογοι, ιστορικοί, αρχαιολόγοι και ιστορικοί τέχνης θα µπορούσαν να συνεργαστούν µε
κοινωνιολόγους, γιατρούς και νοσηλευτές, ώστε η ιστορική γνώση να τύχει ευρύτερης
αξιοποίησης σε επίπεδο διαµόρφωσης κοινωνικών στάσεων, αλλά και στο πεδίο του καταρτισµού
εθνικών πολιτικών γύρω από το µητρικό θηλασµό;
- Πώς η µελέτη των ιατρικών πηγών του παρελθόντος µπορεί να συνδράµει στη σύγχρονη
ιατρική αναζήτηση καλών πρακτικών ή/και στη δηµιουργία φαρµακευτικών προϊόντων
υποβοήθησης του µητρικού θηλασµού;
Για τη διερεύνηση των πιο πάνω ερωτηµάτων, το πρόγραµµα ΜητρικόΣτήθος συνδέει
θεωρητικούς πολιτισµικής ιστορίας (κλασικούς φιλολόγους, βυζαντινολόγους) µε κοινωνιολόγους,
ερευνητές ιατρικής (αρχαίας, µεσαιωνικής, σύγχρονης) και επιστήµονες υγείας (ιατρούς,
συµβούλους γαλουχίας, νοσηλευτές). Η δοµή του δικτύου του ΜητρικούΣτήθους και η εστίαση
στη δυναµική της αλληλεπίδρασης παρελθόντος-παρόντος καθίστανται το κλειδί για την
προώθηση ενός βασικού διπλού στόχου του προγράµµατος: α) του εµπλουτισµού της ιστορικής
έρευνας περασµένων κοινωνιών (Ελληνιστική αρχαιότητα και Βυζάντιο) και β) της προώθησης
σύγχρονων συζητήσεων, πρακτικών και πολιτικών σχετικών µε τη βιωσιµότητα, τη µητρότητα και
το θηλασµό.
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Τα Διανυκτερεύοντα Φαρµακεία την
Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019
Ακρυλαµίδιο: Mια καρκινογόνος ουσία

Η απότοµη απώλεια εισοδήµατος
αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
Ανίχνευση της γενετικής αιτίας της
σπάνιας διαταραχής ανιριδίας σε
Κύπριους ασθενείς
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Υπ. Υγείας: Εντατικός διάλογος ΟΑΥ
και επιστηµονικών εταιρειών για
επίλυση των επιµέρους θεµάτων
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