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Η ιδέα της ονομασίας των φοιτητικών εστιών ανήκει στο διδακτορικό φοιτητή του 
Πανεπιστημίου Δημήτρη Δημητρίου 
 
Πρύτανης: « Η «Πόλη της Γνώσης», η Πανεπιστημιούπολη,  ανήκει σε όλη την 

πανεπιστημιακή κοινότητα και σε όλο τον Κυπριακό λαό»  

 

 

Απονεμήθηκε την Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017, 

συμβολικό βραβείο-δώρο από τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνο 

Χριστοφίδη προς τον διδακτορικό φοιτητή στο 

Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου, κ. Δημήτρη Δημητρίου, για 

την ευφάνταστη πρόταση του να δοθούν στα 12 

Κτήρια των Φοιτητικών Εστιών οι ονομασίες των 

12 αρχαίων κυπριακών βασιλείων.  

ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 12 ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 
ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017  

mailto:prinfo@ucy.ac.cy


 
 

Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής 

Η ονομασία των Φοιτητικών Εστιών επιλέγηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο ύστερα από εσωτερικό 

διαγωνισμό που διεξήχθη  για την επιλογή ονόματος, με μεγάλη συμμετοχή των μελών της 

πανεπιστημιακής κοινότητας.  Tα κτήρια των Φοιτητικών Εστιών θα λάβουν τις ονομασίες ως: Λήδρα, 

Ιδάλιον, Χύτροι, Σαλαμίνα, Κίτιον, Λάπηθος, Ταμασσός, Αμαθούς, Κούριον, Πάφος, Μάριον και Σόλοι.  

 

Σημειώνεται ότι επιπρόσθετα του ονόματος του κυπριακού βασιλείου, κάθε κτήριο θα φέρει και το όνομα 

του εκάστοτε δωρητή που θα χρηματοδοτήσει έργο και δράσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

 

Παραλαμβάνοντας το συμβολικό δώρο σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του 

Πρύτανη,  ο διδακτορικός φοιτητής, Δημήτρης Δημητρίου αφού ευχαρίστησε τον Πρύτανη και το 

Πρυτανικό Συμβούλιο  για την επιλογή της πρότασής του, εξήγησε ότι  επιθυμούσε να υποβάλει πρόταση 

με μια ξεχωριστή ονομασία για τα καταπληκτικά κτήρια των Φοιτητικών Εστιών και η οποία να σχετιζόταν 

με την ιστορία της Κύπρου. «Επιθυμούσα να δώσουμε στα 12 κτίρια των Φοιτητικών Εστιών μια άξια 

ονομασία και που να αντιπροσωπεύσει το νησί μας», ανέφερε ο Δημήτρης Δημητρίου.  

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης αφού συνεχάρη τον 

Δημήτρη για την ευφάνταστη πρόταση του τόνισε: « Η Πόλη της Γνώσης, η Πανεπιστημιούπολη,  ανήκει σε 

όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και σε όλο τον Κυπριακό λαό. Ακριβώς , στο χτίσιμο αυτής της Πόλης 

της Γνώσης έχουν λόγο οι πάντες και ιδιαίτερα οι φοιτητές μας.  Μέσα από καλώς νοούμενες 

δημοκρατικές διαδικασίες, εσωτερικούς διαγωνισμούς, επιθυμούμε τη συμμετοχή των φοιτητών μας και 

είναι χαρά μας να μας δίνουν ευφάνταστες ιδέες και ωραίες λύσεις. Σε αυτές τις Φοιτητικές Εστίες θα 
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διαμένουν περίπου 200 φοιτητές μας, οι οποίοι θα μάθουν τα 12 αρχαία κυπριακά βασίλεια και θα 

ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο. Πολλά από αυτά τα αρχαία βασίλεια βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές 

και τα παιδιά θα ξέρουν τις ονομασίες αυτών των αρχαίων βασιλείων» 

 

Σημειώνεται ότι στην αρχαία Κύπρο αναφέρονται 12 συνολικά βασίλεια, το καθένα με αστικό και 

διοικητικό του κέντρο μια ομώνυμη πόλη. Τα 12 βασίλεια δεν συνυπήρξαν κατά τη διάρκεια της 

αρχαιότητας και ο αριθμός τους κυμαίνεται κατά χρονολογική περίοδο.   
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