
 

 

  
 

 
 

 
Μεγάλη απώλεια για την Κύπρο, τον Πολιτισμό, και το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
ο θάνατος της αξιόλογης ποιήτριας, δημοσιογράφου και εκδότριας Ντίνας 
Παγιάση – Κατσούρη 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε βραβεύσει την εκλιπούσα, το 2013, με το «Βραβείο του 
Πανεπιστημίου Κύπρου για την προσφορά στην Κοινωνία και τον Πολιτισμό» 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και 
Επιστημών της Αγωγής και σύσσωμη η πανεπιστημιακή κοινότητα 
εκφράζουν τη βαθύτατή τους θλίψη για την απώλεια της αξιόλογης 
και αγαπητής ποιήτριας, δημοσιογράφου και εκδότριας Ντίνας 
Παγιάση – Κατσούρη, συζύγου του εκλιπόντος σπουδαίου συγγραφέα 
και μελετητή Γιάννη Κατσούρη, η οποία απεβίωσε το βράδυ της 
Τετάρτης, 19 Μαΐου 2021, σε ηλικία 80 ετών.  
 
Η κηδεία της εκλιπούσας θα τελεστεί την Παρασκευή, 21 Μάϊου 2021, και ώρα 16:00, στον Ιερό Ναό 
Αποστόλου Ανδρέα (Πλατύ Αγλαντζιάς), στη Λευκωσία. H Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
και Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγήτρια Ελένη Φτιάκα εκ μέρους του 
Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραστεί στην κηδεία και θα καταθέσει στεφάνι.   
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα συλλυπητήριά του προς οικείους της 
αείμνηστης Ντίνας Παγιάση – Κατσούρη. Ο θάνατος της εκλιπούσας επιφέρει μεγάλη απώλεια για την 
Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Πολιτισμό, τα Γράμματα και την Κοινωνία.  Η εκλιπούσα Ντίνα 
Παγιάση-Κατσούρη είναι γνωστή για το ποιητικό και 
συγγραφικό της έργο. Από το 1964 έχει εκδώσει 9 
προσωπικές ποιητικές συλλογές και μια συλλογή 
διηγημάτων. Έχει λάβει το Κρατικό Βραβείο Ποίησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τις ποιητικές 
συλλογές της «Υπομνήματα», «Αντι-θέσεις» και «Της 
Αφροδίτης και του Άδωνη». Έχει μεταφράσει στην ελληνική 
γλώσσα δύο βιβλία σχετικά με την πεζογραφία. Ποιήματά 
της έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, Γερμανικά, 
Ρουμανικά, Σερβικά, Βουλγαρικά, Ρωσικά και Ολλανδικά. 
Από το 2001 μέχρι το θάνατό της ήταν Αρχισυντάκτρια του 
περιοδικού Λόγου, Τέχνης και Προβληματισμού ΑΝΕΥ. 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης και 
Προβολής 

 

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

20 Μάϊου 2021 Σύνταξη: Φωτεινή Παναγή, Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων  
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Η αναγνωρισμένη και πολυβραβευμένη Ντίνα Παγιάση 
– Κατσούρη, βραβεύθηκε από το Πανεπιστήμιο, με το 
«Βραβείο του Πανεπιστημίου Κύπρου για την 
προσφορά στην Κοινωνία και τον Πολιτισμό», που 
απονέμεται σε άτομα, φορείς ή ιδρύματα, τα οποία 
έχουν διακριθεί για τη μεγάλη τους προσφορά στην 
κοινωνία και τον πολιτισμό της Κύπρου, σε επίσημη 
τελετή που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 8 
Μαρτίου 2013, στην κατάμεστη Αίθουσα Τελετών.  
 
Όπως καταγράφηκε στο ψήφισμα της βράβευσής της, η 
Ντίνα Κατσούρη «επιτελεί έργο πρωτότυπο και 
πρωτοποριακό στο χώρο της Παιδείας, του Πνεύματος και του Πολιτισμού ευρύτερα, αναπτύσσει 
δραστηριότητες στον Κυπριακό και Διεθνή χώρο που προβάλλουν την Κυπριακή λογοτεχνία και ποίηση, 
εξέδωσε ποιητικές συλλογές, μεταφράσεις και διηγήματα αποσπώντας τρία Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας, 
εργάστηκε επί σειρά ετών στο ΡΙΚ ως δημοσιογράφος και παραγωγός εκπομπών με κοινωνικό περιεχόμενο, 
από το 2001 εκδίδει το Περιοδικό Λόγου, Τέχνης και Προβληματισμού «ΑΝΕΥ» προσφέροντας σε νέους 
ποιητές και λογοτέχνες ένα βήμα επικοινωνίας και διαλόγου, δίνει με την παρουσία της το καλύτερο 
παράδειγμα αγώνα για τη ζωή και την τέχνη προσφέροντας ζωντανές ελπίδες σε νέους, με και χωρίς 
αναπηρίες, τα ποιήματά της συναντώνται σε νεανικές ιστοσελίδες και αναγιγνώσκονται σε αντικατοχικές 
διαδηλώσεις και συλλαλητήρια, είναι εν τέλει μια γνήσια λυρική κυπριακή φωνή πνευματικής γυναίκας, 
αγωνίστριας σε λογοτεχνικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες». 
 
H Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγήτρια Ελένη Φτιάκα αναφέρει για την απώλεια της αείμνηστης: «Έφυγε χθες βράδυ από κοντά μας 
η αγαπημένη Ντίνα Κατσούρη. Η Ντίνα Παγιάση γεννήθηκε στην Αμμόχωστο και σπούδασε Δημοσιογραφία 
στην Αθήνα. Παντρεύτηκε το Γιάννη Κατσούρη και απέκτησε ένα γιο, το Χριστόδουλο. Εργάστηκε αρχικά σε 
κυπριακές εφημερίδες από όπου απολύθηκε 3 φορές γιατί ήταν πνεύμα ανήσυχο και επαναστατικό και δεν 
έμπαινε εύκολα σε καλούπια. Τελικά κατέληξε στο ΡΙΚ όπου και ρίζωσε ως ραδιοφωνικός παραγωγός για 
30 περίπου χρόνια. Πήρε πρόωρη αφυπηρέτηση το 2000 για να βρίσκεται κοντά στον άντρα της που είχε 
ήδη αφυπηρετήσει. Το 2001 ίδρυσαν μαζί το περιοδικό Λόγου, Τέχνης και Προβληματισμού ΑΝΕΥ το οποίο 
και συνεξέδιδαν για 10 χρόνια. Ο Γιάννης έφυγε το 2010 και η Ντίνα συνέχισε μόνη της την έκδοση του 
περιοδικού με τη βοήθεια μιας εκδοτικής ομάδας. Το περιοδικό συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια ζωής και 
θεωρείται ένα από τα πιο πετυχημένα του είδους του στην Κύπρο. Η Ντίνα Παγιάση-Κατσούρη είναι μία 
από τις πιο σημαντικές ποιήτριες της Κύπρου και έχει βραβευθεί κατ’ επανάληψιν με το Κρατικό Βραβείο 
Ποίησης και άλλα σημαντικά βραβεία. Έχει επίσης γράψει πεζά και μεταφράσει Αφρικανούς και 
Παλαιστίνιους πεζογράφους.  Έχει διαπρέψει στην κοινωνική και θεατρική κριτική και έχει αφήσει πίσω της 
ιστορία για τις πρωτοποριακές εκπομπές της στο κρατικό ραδιόφωνο και τη συνεργασία της με τους νέους 
στους οποίους πίστευε πολύ. Οι νέοι λογοτέχνες και ποιητές έβρισκαν πάντα κοντά της μία σύμβουλο και 
μια μέντορα. Το 2013 τιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με το Βραβείο για την προσφορά στην 
Κοινωνία και τον Πολιτισμό. Η απώλεια για τα κυπριακά γράμματα είναι πολύ μεγάλη. Ευχόμαστε στο γιό 
της Χριστόδουλο και την οικογένειά του Καλή Δύναμη και Καλό Κουράγιο. Να’ ναι περήφανος για τη 
σπουδαία μητέρα του, η οποία θα είναι πάντοτε στο μυαλό και τις καρδιές όλων μας. Αιωνία της η μνήμη! 
 

http://applications.ucy.ac.cy/public/weblinks/download_pck.download?p_file=F-1596784536/PSIFISMA%202013%20-%20NTINA%20KATSOYRI.pdf


 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα την θυμάται πάντα με σεβασμό και αγάπη. 
 
Ντίνα Παγιάση – Κατσούρη: https://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/digital-archive/17-gr-articles/top-
menu/digital-portfolios/129-dina-katsouri  
 
 

 
Τέλος Ανακοίνωσης 
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