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 Λευκωσία, 19 Μαΐου 2014  

 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ SIR ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ  
Αναγορεύθηκε σε Επίτιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

 
Επίτιμος Καθηγητής του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου αναγορεύθηκε 
ο βραβευμένος με Νόμπελ στις 
Οικονομικές Επιστήμες Sir 
Χριστόφορος Πισσαρίδης, Kαθηγητής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και του 
London School of Economics του 
Ηνωμένου Βασιλείου.    
 
Η Τελετή Αναγόρευσης έλαβε χώρα την 
Τρίτη, 13 Μαΐου 2014 στη Χίο, στο 

κατάμεστο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  
παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητή Πάρι Τσάρτα, του Προέδρου 
του Συμβουλίου του Ιδρύματος Ομότιμου Καθηγητή Σταύρου Θωμαδάκη, του Προέδρου 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Καθηγητή Βασίλη Αγγελή, του Κοσμήτορα της 
Σχολής Επιστημών της Διοίκησης Καθηγητή Δημητρίου Λαγού, του Διευθυντή του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστείδη Σάμιτα, 
ακαδημαϊκών, φοιτητών, και πλήθους επιφανών προσκεκλημένων. 
 
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης για αναγόρευσή του σε Επίτιμο Καθηγητή του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο Κύπριος Καθηγητής 
Χριστόφορος Πισσαρίδης διαπρέπει στο επιστημονικό πεδίο των Οικονομικών σε διεθνές 
επίπεδο. 
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 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τίμησε τον διακεκριμένο 
επιστήμονα και τον ενέταξε στο δυναμικό του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων μία μόλις ημέρα μετά από την 
ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επιδικάσει στην Τουρκία 
πρόστιμο-ποινή ύψους 90 εκατ. ευρώ για την τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο ανέφερε με συγκίνηση ο Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής Πάρις Τσάρτας. 
«Η σημερινή ημέρα αποκτά έναν ιδιαίτερα συμβολικό 
χαρακτήρα. Είμαστε δύο χώρες με μακρά και δύσκολη 
ιστορία, πλούσιο πολιτισμό που παρά τους χαλεπούς 
καιρούς που ζούμε συνεχίζουμε και αριστεύουμε στον 
τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η παιδεία πρέπει να 
είναι η πρώτη επένδυση», σημείωσε.   
 
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

εξέφρασε τη βεβαιότητά ότι η αναγόρευση του Sir Χριστόφορου Πισσαρίδη θα 
δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς και ουσιαστικές συνεργασίες και συνέργειες  τόσο σε 
ερευνητικό όσο και εκπαιδευτικό επίπεδο. Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών-ΜΒΑ αναφέρθηκε στην προσωπικότητα, το έργο, τα επιτεύγματα  
και τις διακρίσεις του τιμώμενου. 
 
Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης τόνισε ότι η αναγόρευση του Χριστόφορου Πισσαρίδη σε Επίτιμο 
Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αποτελεί μία ακόμη ένδειξη αναγνώρισης του πολυσχιδούς του έργου. «Στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου είμαστε ευγνώμονες και περήφανοι, καθώς ο τιμώμενος είναι 
μέρος της πανεπιστημιακής μας κοινότητας από το Φεβρουάριο του 2009, οπότε και 
αναγορεύτηκε σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
για τη δημιουργία νέων μεθόδων σκέψης και ανάλυσης με ευρείες επιπτώσεις για την 
κατανόηση και εκτίμηση σημαντικών φαινομένων, όπως η ανεργία, οι οικονομικοί 
κύκλοι και η οικονομική ανάπτυξη. Υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες στην ίδρυση και 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς διετέλεσε μέλος της Προσωρινής 
Διοικούσας Επιτροπής και είναι μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 
από το 2010». πρόσθεσε ο Πρύτανης.  
 
 

Ο Νομπελίστας Καθηγητής Sir 
Xριστόφορος Πισσαρίδης,  αφού 
περιενδύθηκε την τήβεννο 
απεύθυνε στο κοινό την 
καθιερωμένη ομιλία αποδοχής της 
τιμής, που είχε  τίτλο «Το πρόβλημα 
της ανεργίας στην σημερινή 
κοινωνία». Στην ομιλία του ο 
Νομπελίστας οικονομολόγος 
ανέφερε ότι «Το γεγονός ότι οι 



 

ελεύθερες αγορές κυριάρχησαν επί οποιουδήποτε άλλου μοντέλου δεν συνεπάγεται 
ότι όλα σε αυτές είναι τέλεια.  Πολλές φορές αυτά τα συστήματα αντιμετώπιζαν με 
ανισότητα και με τρόπο άδικο τη διανομή της παραγωγής» και συνέχισε,  «…η ανεργία 
συγκαταλέγεται μαζί με το θάνατο συγγενικού προσώπου και με το διαζύγιο ως 
γεγονότα που προκαλούν τη μεγαλύτερη δυστυχία». «Η μεγαλύτερη βοήθεια της 
κυβέρνησης είναι αυτή που στοχεύει στο άτομο χωρίς εργασία και όχι στον πιθανό 
εργοδότη... Η αρχική ευθύνη της κυβέρνησης είναι να αποτρέψει τον κίνδυνο της 
φτώχειας ως αποτέλεσμα ανεργίας». «Θεωρώ …πως μία οικονομία που συνδυάζει την 
ευέλικτη αγορά εργασίας με μία γενναιόδωρη στήριξη των ανέργων από το κράτος 
δημιουργεί καλύτερο περιβάλλον για ανάπτυξη και πλήρη απασχόληση». «…μόνο μία 
σημαντική οικονομική ανάκαμψη μπορεί να επιφέρει πραγματική βελτίωση στην αγορά 
εργασίας», κατέληξε ο Kαθηγητής Sir Xριστόφορος Πισσαρίδης. 

 
Την τελετή διάνθισε μουσική εκδήλωση του Διονύσιου Μουσικού Σχολείου Χίου. Στη 
συνέχεια ακολούθησε συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα «Οικονομικά της 
Εργασίας στην τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση» την οποία συντόνιζε η 
δημοσιογράφος κ. Βίκυ Φλέσσα. 
 
 

 
Τέλος Ανακοίνωσης 

 
 


