
 

 

  

 
 

Υποτροφία Daikin από την εταιρεία Φάνος 
Επιφανίου σε φοιτήτρια του Τμήματος Μηχανικών 
Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής 
 
Στην άριστη φοιτήτρια Ιωάννα Κατσαμπά του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, που συνεχίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη Βιομηχανική, απονεμήθηκε 
η φετινή υποτροφία Daikin, από την εταιρεία Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ Η εν λόγω υποτροφία δίνεται 
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων συνεργασίας της εταιρείας 
Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ με την Daikin Europe N.V., κατασκευάστρια εταιρεία ανώτερων 
κλιματιστικών συστημάτων. 
 
Σε μια μικρή τελετή στα γραφεία της εταιρείας Επιφανίου στη Λευκωσία, παρουσία του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, των διευθυντών της εταιρείας και στελεχών 
του τμήματος Daikin, δόθηκε στην αριστούχα φοιτήτρια Ιωάννα Κατσαμπά χρηματική υποτροφία ύψους 
€3.000.  
 
Κατά τη διάρκεια της τελετής τονίστηκε από τη διεύθυνση της  εταιρείας η σημασία που δίνεται στη σχέση 
της με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και γενικά την ακαδημαϊκή κοινότητα, αφού ένας από τους διαχρονικούς 
στόχους της εταιρείας είναι να διατηρείται ενήμερη με τα τελευταία τεχνολογικά νέα του τομέα της και να 
διαχέει τη γνώση που αποκτά στους συνεργάτες της.  
 
Στο σύντομο λόγο που απηύθυνε προς την εταιρεία ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, αφού την ευχαρίστησε για τη στήριξή της καθώς και συνεχάρη τη αριστούχα 
φοιτήτρια που εξασφάλισε τη χρηματική υποτροφία, ανέτρεξε στο έτος ίδρυσης της εταιρείας, το 1968, και 
ανέφερε σειρά κοσμογονικών γεγονότων που σημάδεψαν τον πλανήτη εκείνη τη χρονιά, μεταξύ των 
οποίων η πρώτη τροχιά γύρω από το φεγγάρι του Απόλλο 8, οι δολοφονίες του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και 
του  Ρόμπερτ Κέννεντυ, η ανύψωση της μαύρης γροθιάς στους Ολυμπιακούς αγώνες του Μεξικού, που 
σημάδεψε την αρχή της κατάργησης των φυλετικών διακρίσεων στην Αμερική και άλλων γεγονότων.  Ο 
κος Χριστοφίδης ανέπτυξε επίσης το όραμά του για το Πανεπιστήμιο και εξήγησε πώς αυτό μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη τόσο της οικονομίας όσο και της προόδου της χώρας. 
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