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Λευκωσία, 26 Aπριλίου 2016  
 

Παρών το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην 101η Επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων 
 

Bραβείο “Aurora Prize for Awakening Humanity” 
Από τους επιζώντες της Γενοκτονίας των Αρμενίων και 

σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους σωτήρες τους 
 
 
Στο πλευρό των Αρμενίων ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Το παρόν του έδωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο 2ο Διεθνές Συνέδριο ενάντια στα εγκλήματα 
Γενοκτονίας, που έλαβε χώρα στο Γερεβάν της Αρμενίας, στο πλαίσιο εκδήλωσης μνήμης για την 
101ή επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων. Στο πλαίσιο της Ημέρας Μνήμης για τη Γενοκτονία των 
Αρμενίων (24η Απριλίου) απονεμήθηκε, επίσης, το βραβείο Aurora Prize for Awakening Humanity. 
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, επισκέφθηκε την 
Αρμενία, μετά από πρόσκληση της Αρμενικής Κοινότητας της Κύπρου, του Αμερικανικού 
Πανεπιστημίου του Γερεβάν (American University of Armenia) και του Κρατικού Πανεπιστημίου του 
Γερεβάν (Yerevan State University).  
 
 Αναφερόμενος στην αξία του βραβείου Aurora ο 
Πρύτανης σημείωσε: «Είναι τιμή μου να 
παρευρίσκομαι στην τελετή απονομής ενός τέτοιου 
βραβείου, που στόχο έχει τη διαφώτιση για τις 
τραγικές και πολυδιάστατες επιπτώσεις του εγκλήματος της γενοκτονίας και την προβολή ανθρώπων 
– προτύπων που τολμούν να θέτουν την ευημερία του συνόλου και την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων υπεράνω των ιδίων. Η Γενοκτονία των Αρμενίων παραμένει στη συλλογική μνήμη ως 
το πρώτο χρονικά από μία σειρά φρικιαστικών εγκλημάτων που διαπράχτηκαν στις πρώτες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα. Χρέος όλων μας να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη της Γενοκτονίας. Μια μνήμη 
που δεν πρέπει να γεννά αισθήματα μίσους ή εκδίκησης, αλλά να τονίζει την ευθύνη μας να 
αγωνιστούμε για έναν κόσμο ειρήνης και αλληλοκατανόησης, για έναν κόσμο ανεκτικότητας, για έναν 
κόσμο που σέβεται και τιμά το διαφορετικό». 
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Το βραβείο 
 

Απονεμήθηκε στο Γερεβάν της 
Αρμενίας, στις 24 Απριλίου 
2016, παρουσία κορυφαίων 
προσωπικοτήτων από τον χώρο 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
ένα νέο διεθνές βραβείο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, με την 
επωνυμία “Aurora Prize for 
Awakening Humanity” 
(Bραβείο Aurora για την 

αφύπνιση της ανθρωπότητας). Tο Aurora Prize for Awakening Humanity απονέμεται σε ανθρώπους 
που διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να μπορέσουν συνάνθρωποί τους να επιβιώσουν και να 
ευημερήσουν.  
 
 

Παγκόσμιο Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Το βραβείο θεσπίστηκε με πρωτοβουλία της Οργάνωσης 100LIVES, η οποία δημιουργήθηκε στις 24 
Απριλίου 2015 , με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Γενοκτονία των Αρμενίων και με σκοπό την 
ανάδειξη της επιτυχημένης πορείας πολλών επιζώντων, οι οποίοι συνεισέφεραν σημαντικά στον 
παγκόσμιο πολιτισμό. Η πρωτοβουλία 100LIVES έχει σκοπό να θέσει επί τάπητος τα ζητήματα της 
Γενοκτονίας, της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δύναμης της προσφοράς.  
 
Το βραβείο, το οποίο απονέμεται εκ μέρους των επιζώντων της Γενοκτονίας των Αρμενίων και 
εκφράζοντας ευγνωμοσύνη στα άτομα και τους οργανισμούς που με τις ηρωικές τους ενέργειες 
έσωσαν τη ζωή πολλών Αρμενίων στη διάρκεια της Γενοκτονίας που έγινε πριν από 101 χρόνια θα 
χορηγείται ετησίως σ’ ένα άτομο του οποίου οι ενέργειες είχαν εξαιρετικό αντίκτυπο στη διατήρηση 
της ανθρώπινης ζωής και την προώθηση της ανθρωπιστικής αξίας. Κάθε χρόνο θα δίνεται 1 εκατ. 
δολάρια σε έναν παραλήπτη ο οποίος με τη σειρά του, θα το προσφέρει στον οργανισμό που ορίζει 
ως πηγή έμπνευσης για τη δράση του. 
 
Εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια της Γενοκτονίας των Αρμενίων, 1915 - 1923, έχασαν τη ζωή τους 1,5 
εκατομμύριο άνθρωποι. Περίπου 500.000 Αρμένιοι επιβίωσαν, χάρη στην παρέμβαση ανθρώπων και 
οργανισμών. Σήμερα υπάρχουν κοινότητες της αρμένικης διασποράς σε όλο τον κόσμο, από την 
Αργεντινή μέχρι την Αυστραλία. Αρκετοί από τους επιζήσαντες  και οι οικογένειές τους συνέχισαν τη 
ζωή τους με επιτυχία, συνεισφέροντας στον παγκόσμιο πολιτισμό, τις τέχνες, τον αθλητισμό, τις 
επιστήμες και τον επιχειρηματικό κόσμο. 
 
Το βραβείο “Aurora Prize for Awakening Humanity”, εμπνευσμένο από τους ήρωες του παρελθόντος, 
όπως αναφέρουν οι ιδρυτές του βραβείου, θα αποτελέσει κίνητρο για τους σύγχρονους σωτήρες, για την 
συμβολή ατόμων και οργανισμών σε πράξεις ανθρωπισμού και προσφοράς. Κάθε χρόνο θα δίνεται 1 
εκατ. δολάρια σε έναν παραλήπτη ο οποίος με τη σειρά του, θα το προσφέρει στον οργανισμό που ορίζει 
ως πηγή έμπνευσης για τη δράση του.  
 
 
 
 
 
 



Βραβείο Aurora εις μνήμην της Aurora Mardiganian 
 

Το βραβείο πήρε το όνομά του από την Aurora Mardiganian, η οποία 
όταν ήταν ακόμη παιδί, έχασε τον πατέρα και τα αδέρφια της στη 
Γενοκτονία των Αρμενίων κι έγινε μάρτυρας πολλών κτηνωδιών. Παρ’ 
όλες τις αντιξοότητες κατάφερε να επιβιώσει και αφιέρωσε τη ζωή της 
στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση για τη Γενοκτονία των Αρμενίων. Μεταξύ άλλων 
πρωταγωνίστησε στη διάσημη ταινία με τίτλο «Ravished Armenia» το 
1919. Το βραβείο είναι επίσης εμπνευσμένο από τις χιλιάδες 
άγνωστες ιστορίες θάρρους και επιβίωσης που εκτυλίχθηκαν στη 
διάρκεια της γενοκτονίας πριν από έναν αιώνα. 
 
Το βραβείο Aurora ενώνει κορυφαίες προσωπικότητες διεθνούς 
κύρους από τον χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ αυτών 
είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, παραγωγός και 
ανθρωπιστής (συνιδρυτής του Not on Our Watch) George Clooney, οι 

βραβευμένοι με Νόμπελ Ειρήνης Elie Wiesel και Oscar Arias, η πρώην Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα, Mary Robinson, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας και Επίτιμος 
Πρόεδρος του International Crisis Group, Gareth Evans, η διεθνούς κύρους υπέρμαχος των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, Hina Jilani, και ο Πρόεδρος της Carnegie Corporation της Νέας Υόρκης, Vartan Gregorian, 
που συγκρότησαν την Επιτροπή Επιλογής.  
 

Στη Marguerite Barankitse το φετινό βραβείο “AURORA” 
 

Ο Βραβευμένος με Όσκαρ Ηθοποιός George Clooney, 
ως συνπροεδρεύων της Επιτροπής Επιλογής του 
Βραβείου, απένειμε το πρώτο Βραβείο “Aurora Prize 
For Awakening Humanity”, στη Marguerite 
Barankitse, η οποία έσωσε τις ζωές 30.000 παιδιών 
κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στο 
Μπουρούντι. Η 59χρονη Barankitse κάλεσε τη διεθνή 
κοινότητα να σταθεί μαζί της κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας κρίσης και είπε ότι θα ταξιδέψει στις Κάτω 
Χώρες για να διαμαρτυρηθεί και να ζητήσει τη 
βοήθεια της Χάγης.  

 
 Υποφήφιοι για το διεθνές βραβείο ήταν 
επίσης οι, Δρ Tom Catena, ο μοναδικός 
γιατρός στο νοσοκομείο The Mother of Mercy 
που εξυπηρετεί τουλάχιστον μισό 
εκατομμύριο ανθρώπους στα βουνά Νούμπα 
του Σουδάν, η Syeda Ghulam Fatima, Γενική 
Γραμματέας του  Bounded Labour Liberation 
Front , η οποία βοήθησε στην απελευθέρωση 
80,000 ανθρώπων από τη σκλαβιά στο 
Πακιστάν, και ο καθολικός ιερέας Bernard 
Kinvi, στην Bossemptele στην 
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, ο οποίος 
έσωσε 1.500 μουσουλμάνους από σφαγή.  
 
Αναλυτικά πληροφορίες για το βραβείο στον σύνδεσμο.  

https://auroraprize.com/en/prize

