
 
             

 

 
 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΟΤ ΒΡΑΒΕΙΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ  
 

Μεγάλη επιτυχία ςημείωςε η τελετή απονομήσ του «Βραβείου του Πανεπιςτημίου Κφπρου για την 

προςφορά ςτην κοινωνία και τον πολιτιςμό». Σο Βραβείο για το 2010 απονεμήθηκε ςτο Ίδρυμα «οφία για 

τα παιδιά» και ςτον ιςτοριοδίφη-ερευνητή Αριςτείδη Κουδουνάρη.  

 

την τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε  ςτισ 18 Φεβρουαρίου, τιμήθηκαν για τη δράςη τουσ το Ίδρυμα 

«οφία για τα παιδιά» και ο ιςτοριοδίφησ-ερευνητήσ Αριςτείδησ Κουδουνάρησ, παρουςία μελϊν τησ 

Ειδικήσ Επιτροπήσ Επιλογήσ, εκπροςϊπων των κομμάτων, τησ εκκληςίασ, δημάρχων, άλλων επιςήμων και 

πλήθοσ κόςμου. Σελετάρχησ τησ εκδήλωςησ ήταν ο Αντιπρφτανησ Διεθνϊν χζςεων, Οικονομικϊν και 

Διοίκηςησ του Πανεπιςτημίου, Καθηγητήσ Μάριοσ Μαυρονικόλασ.  

 

Ο Πρφτανησ του Πανεπιςτημίου Κφπρου, Καθηγητήσ Κωνςταντίνοσ Χριςτοφίδησ, ςε ομιλία του, 

αναφζρθηκε ςτο πολυςχιδζσ ζργο του Ιδρφματοσ «οφία για τα παιδιά». Το ίδρυμα «Σοφία για τα παιδιά», 

ανζφερε ο Πρφτανησ, βραβεφεται επειδή επιτελεί ανθρωπιςτικό ζργο, τοποθετώντασ την Κφπρο ανάμεςα 

ςτισ προηγμζνεσ χώρεσ, οι οποίεσ ζχουν τη δυνατότητα, την ευαιςθηςία και την ικανότητα να ςυμβάλλουν 

ςτην καταπολζμηςη μιασ από τισ μεγαλφτερεσ μάςτιγεσ του πλανήτη, αυτήν τησ πείνασ. Αναπόςπαςτο 

μζροσ τησ ανθρωπιςτικήσ του δράςησ είναι η οργάνωςη προγραμμάτων και ποικίλων εκδηλώςεων ςτην 

Κφπρο με ςκοπό, τόςο τη διαφώτιςη τησ κυπριακήσ κοινωνίασ, όςο και τη ςυγκζντρωςη πόρων 

χρηματοδότηςησ του ζργου του Ιδρφματοσ ςτην Αφρική.  

 

τη ςυνζχεια ο Πρφτανησ αναφζρθηκε ςτον ιςτοριοδίφη Αριςτείδη Κουδουνάρη, ςτον οποίο απονεμήθηκε, 

επίςησ, το Βραβείο του Πανεπιςτημίου Κφπρου για την υποδειγματική ςυγγραφική εργαςία ςτη ςφνταξη 

του ζργου «Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800-1920», καθϊσ και τη ςυνολική του προςφορά ςτην 

καλλιζργεια τησ ιςτοριογραφικήσ παραγωγήσ τησ Κφπρου.  Αναμφίβολα, πρόςθεςε, αποτελεί μία ςπουδαία 

ςυμβολή ςτη διάςωςη τησ ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ τησ χώρασ μασ.  Πρόκειται για ζνα μνημειώδεσ ζργο, 

αποτζλεςμα μίασ μακράσ και επίπονησ ζρευνασ, μελζτησ και αρχειακήσ τεκμηρίωςησ ςτοιχείων, η οποία 

κράτηςε δζκα ολόκληρα χρόνια.  Αποτελεί αφενόσ ζνα μοναδικό θηςαυρό γνώςεων για κάθε αναγνώςτη, 

και αφετζρου ζνα πολφτιμο εργαλείο για τον ερευνητή, ο οποίοσ επιθυμεί να ανιχνεφςει τισ ςχζςεισ τησ 

Κφπρου με το μητροπολιτικό κζντρο και τη γφρω περιοχή τησ Μεςογείου.  

 

Η Πρόεδροσ του Ιδρφματοσ «οφία για τα παιδιά» κα Μαρίνα ιακόλα και ο κ. Αριςτείδησ Κουδουνάρησ 

ευχαριςτϊντασ το Πανεπιςτήμιο για την ιδιαίτερη τιμή, αναφζρθηκαν ςτο ζργο τουσ. Η εκδήλωςη 

περιελάμβανε προβολή ταινίασ, ςτην οποία παρουςιάςτηκε η αξιόλογη δράςη του Ιδρφματοσ «οφία για 

τα παιδιά» όλα αυτά τα χρόνια ςτην Κζνυα. 

 

Η τελετή ολοκληρϊθηκε με την ανάγνωςη ςχετικοφ ψηφίςματοσ από τον Πρόεδρο του υμβουλίου του 

Πανεπιςτημίου Κφπρου, κ. Χάρη Χαραλάμπουσ και την απονομή ςτουσ τιμϊμενουσ τησ περγαμηνήσ και του 

μεταλλίου του Πανεπιςτημίου Κφπρου, ςτο οποίο αναγράφεται η φράςη «ΝΟΕΡΟC ΚΑΙ ΕΜΨΤΧΟC ΕCΣΙΝ Ο 

ΚΟCΜΟC».  


