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 Λευκωςία, 01 Ιουνίου 2011 

 

«30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΙΑΣΡΙΚΗ» 

Διαλέξεις Νέμιτσας 

Tην Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011, το Πανεπιςτήμιο Κφπρου θα φιλοξενήςει διάλεξη από το 

διακεκριμζνο Κφπριο καθηγητή Δρ Ελευθζριο Φ. Διαμαντή ο οποίοσ τιμήθηκε το 2010 με το 

Βραβείο του Ιδρφματοσ Τάκησ και Λοφκη Νζμιτςασ, γνωςτό ωσ Βραβείο Νζμιτςασ, για τισ 

ςημαντικζσ ςυνειςφορζσ του ςτον τομζα τησ Ιατρικήσ. Η διάλεξη θα εςτιάςει ςτο τριαντάχρονο 

ταξίδι του Καθηγητή Διαμαντή ςτην Επιςτήμη και την Ιατρική, ζνα διαφωτιςτικό ταξίδι από 

πολφπλευρεσ οπτικζσ, καθώσ ο ομιλητήσ θα μοιραςτεί με το κοινό τισ εμπειρίεσ του ωσ 

επιςτήμονασ και γιατρόσ, αλλά και ωσ μετανάςτησ. Ο ομιλητήσ θα δείξει πώσ ικανοί ερευνητζσ 

από την Ελλάδα και την Κφπρο μποροφν να πετφχουν τουσ ςτόχουσ και να διακριθοφν, χωρίσ να 

χάςουν την ταυτότητα και την κληρονομιά τουσ, ςε χώρεσ όπου αφθονοφν οι ευκαιρίεσ.  

 

Η διάλεξη ςυνδιοργανώνεται από το Πανεπιςτήμιο Κφπρου, το Ίδρυμα Τάκησ και Λοφκη 

Νζμιτςασ και τον Παγκφπριο Ιατρικό Σφλλογο. Είναι η πρώτη από τισ Διαλζξεισ Νζμιτςασ, οι 

οποίεσ ευελπιςτοφν να γνωςτοποιήςουν ςτο ευρφτερο κοινό επιτεφγματα διακεκριμζνων 

Κυπρίων οι οποίοι βραβεφονται με το βραβείο NEMITSAS που με την αφοςίωςη και τη δράςη 

τουσ προςφζρουν τα μζγιςτα ςτην ανθρωπότητα.  

 

Η διάλεξη θα λάβει χώρα ςτην Αίθουςα Τελετών του Πανεπιςτημίου Κφπρου, ςτη Λεωφόρο  

Καλλιπόλεωσ 75, ςτισ 7 μμ. Χαιρετιςμοφσ εκ μζρουσ των ςυνδιοργανωτών θα απευθφνουν, ο 



 

Καθηγητήσ Μάριοσ Μαυρονικόλασ, Αντιπρφτανησ Διεθνών Σχζςεων, Οικονομικών και Διοίκηςησ 

του Πανεπιςτημίου Κφπρου, ο κφριοσ Τάκησ Νζμιτςασ, Πρόεδροσ του Ιδρφματοσ Τάκησ και 

Λοφκη Νζμιτςασ. Τον ομιλητή θα παρουςιάςει ο Δρ. Σταφροσ Σταφρου, Πρόεδροσ του Ιατρικοφ 

Συλλόγου Λευκωςίασ – Κερφνειασ «Ιπποκράτησ».  

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ μπορείτε να καλζςετε ςτα τηλ.: 22894305/ 25569222 και να 

επιςκεφτείτε τισ ιςτοςελίδεσ: www.ucy.ac.cy, http://www.nemitsasfoundation.org/ & 

http://www.cyma.org.cy/cyma.org/index.php 

 

Τζλοσ ανακοίνωςησ 
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