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Λευκωσία, 19 Νοεμβρίου 2014 

 

ΑΝΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η ΣΥΛΒΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ 

 «… Με αφοσίωση και πρωτοβουλία ανέδειξε τις κυπριακές σπουδές συλλέγοντας 

με συνέπεια και πολύχρονες προσπάθειες 

πολύτιμο υλικό και πρωτογενείς πηγές για 

την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου, 

δηλαδή σπάνιους χάρτες, χειρόγραφα και 

παλαιά βιβλία.  Μερίμνησε επίσης για τη 

δημιουργία πνευματικού ιδρύματος που 

διαφυλάσσει για τις επόμενες γενιές αυτόν 

τον ιστορικό πλούτο και αποτελεί κέντρο 

επιστημονικής έρευνας για αρχαιολόγους, 

ιστορικούς και φιλολόγους.  Η Σύλβια 

Ιωάννου διακρίνεται επίσης για το μεγάλο 

κοινωνικό της έργο και τις ευεργεσίες της, υπήρξε και παραμένει σταθερά και 

έμπρακτα ειλικρινής και ανιδιοτελής φίλη του Πανεπιστήμιου Κύπρου…».   

Αυτά αναγράφονται, μεταξύ άλλων, στο ψήφισμα που ανέγνωσε ο Κοσμήτορας της 

Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητής Μιχάλης Πιερής κατά την επίσημη Τελετή 

Αναγόρευσης της κας Σύλβιας Ιωάννου σε Επίτιμη Διδάκτορα της Φιλοσοφικής 

Σχολής, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου 

Αναστασιάδη. 

Τελετάρχης της Τελετής ήταν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ενώ σε παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας 

της τιμώμενης προέβη η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Ίλια 

Χατζηπαναγιώτη - Sangmeister, υπό τον τίτλο «Ταξιδιωτική γραμματεία, μνήμη και 

ταυτότητα, Laudatio για τη Σύλβια Ιωάννου».  
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Με το πέρας της ομιλίας της κας 

Χατζηπαναγιώτη - Sangmeister, 

έλαβε χώρα η διαδικασία 

αναγόρευσης της Σύλβιας 

Ιωάννου σε Επίτιμη Διδάκτορα. 

Ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, ανέγνωσε το σχετικό 

ψήφισμα του Συμβουλίου της 

Σχολής και ακολούθησε η περιένδυση της τιμώμενης με την τήβεννο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Πρύτανη.  

Η τελετή ολοκληρώθηκε με αντιφώνηση από τη Σύλβια Ιωάννου, ήδη υπό την 

ιδιότητα της Επίτιμης Διδάκτορος.  Βαθιά συγκινημένη, ευχαρίστησε τις Αρχές του 

Πανεπιστημίου Κύπρου για την τιμή που έλαβε. 

Την τελετή, η οποία ήταν επιβλητική και συνάμα συγκινητική παρακολούθησαν 

στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών, βουλευτές και εκπρόσωποι κομμάτων, 

δήμαρχοι, Πρέσβεις και Πρόξενοι, πρώην Υπουργοί καθώς και συγγενείς, φίλοι και 

εκτιμητές του έργου της κας Ιωάννου.   

Tέλος Ανακοίνωσης 


