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Λευκωσία, 30 Ιανουαρίου 2014 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ALPHA BANK: 
O ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ  

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 

Κατάμεστη από κόσμο ήταν η Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου κατά την ομιλία του Καθηγητή Δημήτριου Παντερμαλή, 
Προέδρου του Μουσείου της Ακρόπολης,  την Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 
2014.  

Η επίσκεψη του κ. Παντερμαλή στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της Δεύτερης Ετήσιας Διάλεξης Alpha Bank και η εκδήλωση 
ήταν αφιερωμένη στα Γράμματα.  

Στην παρουσίασή του, με θέμα «Εφαρμογές της ψηφιακής 
τεχνολογίας στην έρευνα και ανάδειξη των γλυπτών του Μουσείου 
της Ακρόπολης», ο Πρόεδρος του Μουσείου της Ακρόπολης εξήγησε 
ότι τέτοιες εφαρμογές δίνουν στο κοινό τη δυνατότητα να δουν τα 
αγάλματα και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες του παρελθόντος, όπως 

τα έβλεπε ο αρχαίος Έλληνας. Επιχειρείται δηλαδή και επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό η απόδοση των έργων με 
ρεαλιστική ακρίβεια. Τόνισε δε ότι στο Μουσείο επιχειρούν μέσα από τη χρήση εφαρμογών και την ταυτόχρονη θέαση 
των έργων που βρίσκονται στο Μουσείο να οξύνουν την περιέργεια του επισκέπτη και να κάνουν την εμπειρία της 

επίσκεψής του μοναδική. Σημείωσε ότι επιδιώκεται η ισορροπία 
μέσα από την παράλληλη παρουσίαση του σύγχρονου και του 
αυθεντικού.  

Την εκδήλωση χαιρέτισαν, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Alpha Bank Cyprus Ltd, κ. Γεώργιος Γεωργίου.  

Ο κ. Χριστοφίδης, αναφερόμενος στη Γιορτή των Γραμμάτων, 
σημείωσε ότι, «η παιδεία είναι η ασπίδα, αλλά και το βασικό 
μας όπλο για να μετατρέψουμε αυτήν την πένθιμη εποχή σε μια 
δημοκρατική άνοιξη που να μπορεί να καταλήξει στην πλήρη 
ανοικοδόμηση του κράτους, της ρημαγμένης οικονομίας και της 
αποδιαρθρωμένης κοινωνίας». Μίλησε δε για την ανάγκη τομών 

και μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα που να ανανεώνουν το σχολείο της μέσης εκπαίδευσης 
ενδυναμώνοντας έτσι το Πανεπιστήμιο, ώστε να μπορέσει πραγματικά να κινηθεί ραγδαία προς τον κόσμο της 
καινοτομίας και της νέας εποχής και να γίνει η πραγματική ατμομηχανή ανάπτυξης του τόπου σε μια πλέον 
διαφορετική, βιώσιμη βάση, όπου κυρίαρχο στοιχείο δεν θα είναι το εύκολο και άγνωστο χρήμα, αλλά η γνώση και η 
αυτογνωσία. 

mailto:prinfo@ucy.ac.cy
http://www.pr.ucy.ac.cy/


Στο χαιρετισμό του ο κ. Γεωργίου,  ανέφερε ότι η Τράπεζα, στο 
πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, θεωρεί ύψιστο 
καθήκον της την προσφορά προς την κοινωνία, ειδικότερα 
στους τομείς των τεχνών και των γραμμάτων, και συμμετέχει 
ενεργά στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Για το σκοπό αυτό, 
σημείωσε ότι η Alpha Bank επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
της χώρας, το οποίο αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την 
κοινωνική και οικονομική ευημερία του τόπου, παρέχοντας 
οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές ανωτέρας εκπαίδευσης 
ως επιβράβευση των επιτευγμάτων τους και της μελλοντικής 
τους προσφοράς στην κοινωνία.  

Το πολυσχιδές έργο του κ. Παντερμαλή παρουσίασε ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, κ. Γεώργιος Παπασάββας.  

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν το βραβείο 
Ελληνικού Πολιτισμού Alpha Bank και το βραβείο φοιτητή με 
ειδικές ανάγκες.  Το βραβείο του φοιτητή με ειδικές ανάγκες 
απονεμήθηκε στην πρωτοετή φοιτήτρια του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας, Πάολα Φραντζή. Εκ μέρους της, το παρέλαβε 
ο μικρός αδερφός της Σιαρπέλ Φραντζής. Το βραβείο 
Ελληνικού Πολιτισμού Alpha Bank απονεμήθηκε εξ ημισείας 
στις υποψήφιες διδάκτορες Βασιλική Λυσάνδρου, Υποψήφια 
Διδάκτορα Μεσογειακής Αρχαιολογίας για την εργασία της «Η 
Ταφική Αρχιτεκτονική κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή 
περίοδο στην Κύπρο» και την Παναγιώτα Χαραλάμπους, 
Υποψήφια Διδάκτορα Νεοελληνικής Φιλολογίας, για την 
εργασία της «Η διαπλοκή ποίησης και μουσικής στο έργο του 

Διονύσιου Σολωμού». 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ευχαρίστησε κατά την εκδήλωση την Alpha Bank και τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. 
Γεώργιο Γεωργίου, για τη συνολική προσφορά ύψους €29.500 σε υποτροφίες και βραβεία φοιτητών, για την Ετήσια 
Διάλεξη Alpha Bank, καθώς και για την οικονομική ενίσχυση του αρχαιολογικού προγράμματος «Παλαίπαφος», με 
συντονίστρια του έργου την Καθηγήτρια Μαρία Ιακώβου. 

 

Τέλος Ανακοίνωσης 

 

 


