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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟ ΑΠΕΝΕΙΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  
ΣΤΗΝ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΟ,  

ΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 
Κατάμεστη ήταν η αίθουσα, όπου 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016,  η 
τελετή απονομής του Βραβείου του Πανεπιστημίου 
Κύπρου για την προσφορά στην Κοινωνία και τον 
Πολιτισμό. Στην εκδήλωση, τιμήθηκαν, με κάθε 
επισημότητα, με το εν λόγω Βραβείο για το 2015 για 
τη δράση και το έργο τους,  η «Πρωτοβουλία για την 
Αμμόχωστο» και ο Γεωλόγος, Δρ Γεώργιος 
Κωνσταντίνου, παρουσία των τέως και πρώην 
Προέδρων της Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια και 
Γιώργου Βασιλείου, εκπροσώπων των κομμάτων, 
δημάρχων, πρώην Υπουργών,  μελών της Ειδικής 
Επιτροπής Επιλογής του Βραβείου, Κοσμητόρων και 
εκπροσώπων των Σχολών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, πλήθος επισήμων, φίλων, συνεργατών και εκτιμητών των έργων των τιμωμένων.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης στην ομιλία του 
αναφέρθηκε στο πολυσχιδές έργο της Πρωτοβουλίας Αμμοχώστου.  Όπως ανέφερε, η 
«Πρωτοβουλία για την Αμμόχωστο», που άρχισε τη δράση της το 2010 από ομάδα Τουρκοκυπρίων 
με σκοπό την επιστροφή των Βαρωσίων στους νόμιμους κατοίκους της, αγωνίζεται για ειρηνική 
συμβίωση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων όχι μόνο στην Αμμόχωστο, αλλά και για 
ολόκληρη την Κύπρο. Το έργο της συλλογικής αυτής στάσης, αγκαλιάστηκε γρήγορα από τους 
Ελληνοκύπριους και ιδιαίτερα από τους κατοίκους της Αμμοχώστου και εξελίχθηκε σε δικοινοτική 
δραστηριότητα, η οποία χαίρει του σεβασμού και της διεθνούς κοινότητας.   
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Στη συνέχεια, ο Πρύτανης αναφέρθηκε στον 
Γεωλόγο Κόκο Κωνσταντίνου, ο οποίος 
θεωρείται μια από τις πιο δυναμικές 
κυπριακές παρουσίες στον επιστημονικό χώρο 
της Γεωλογίας.  Ασχολήθηκε εντατικά με την 
πλούσια μεταλλογένεση του οφιόλιθου του 
Τροόδους, περιοχή όπου καθιερώθηκε ως 
αυτούσιο κομμάτι του αρχαίου ωκεάνιου 
φλοιού και αποτελεί τη Μέκκα της γεωλογίας. 
Με τις δημοσιεύσεις του στις αρχές της 
δεκαετίας του ΄70 σε έγκριτα διεθνή 
γεωλογικά περιοδικά τα πετρώματα 

καθιερώθηκαν ως Cyprus Type Deposits. Υπό τη διεύθυνσή του (1980-1999), το Τμήμα Γεωλογικής 
Επισκόπησης εγκατέστησε το αυτόματο Κυπριακό Σεισμολογικό Δίκτυο, εξέδωσε γεωτεχνικούς 
χάρτες όλων των πόλεων της ελεύθερης Κύπρου και εκπόνησε μικροσεισμικές, μικροζωνικές και 
νεοτεκτονικές μελέτες για την αντισεισμική προστασία του δομημένου περιβάλλοντος του νησιού. 
Ο κ. Κωνσταντίνου διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης της Κυπριακής Εταιρείας Τυποποίησης CYS 
για την εισαγωγή των Ευρωπαϊκών Προτύπων για τα οικοδομικά υλικά. Για τρείς συνεχείς θητείες 
ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου ως 
εκλεγμένος αντιπρόσωπος του Επιστημονικού Συμβουλίου και μέλος του πρώτου Διοικητικού  
Συμβουλίου της Σχολής Μοριακής Ιατρικής του Ινστιτούτου.  Εξαιρετικά σημαντική ήταν και η 
συμβολή του στην αρχαιολογική έρευνα, εφόσον  στήριξε με τις γνώσεις και τις δημοσιεύσεις του 
την έρευνα Κυπρίων και ξένων αρχαιολόγων.  Αναμφίβολα, όπως πρόσθεσε ο κ. Χριστοφίδης, ο Δρ 
Κωνσταντίνου έχει συμβάλει, όσο ελάχιστοι, στην παρουσία της Κύπρου στο διεθνή επιστημονικό 
χώρο, καθώς στις δημοσιεύσεις του ανατρέχουν γεωλόγοι και αρχαιολόγοι ανά το παγκόσμιο. 
 

O Dr Okan Dağli, εκ μέρους της Πρωτοβουλίας 
Αμμοχώστου και ο Δρ Γεώργιος Κωνσταντίνου, 
αφού ευχαρίστησαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και την Ειδική Επιτροπή Επιλογής για την 
ιδιαίτερη τιμή να τους απονεμηθεί το Βραβείο 
για την προσφορά στην Κοινωνία και τον 
Πολιτισμό, αναφέρθηκαν στο έργο που 
επιτελούν.  
 
Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάγνωση 
σχετικών ψηφισμάτων από τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. 

Μάνθο Μαυρομμάτη και την παράδοση της αντίστοιχης περγαμηνής και του μεταλλίου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου στους τιμώμενους. 
 
Χρέη Τελετάρχη της τελετής απονομής του Βραβείου για το 2015 ανέλαβε ο Αντιπρύτανης Διεθνών 
Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Κωνσταντίνου. 
 

Τέλος Ανακοίνωσης 


