
 
 

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

Έκθεση Γενικού Γραμματέα για τη διετία 2020-21  

 

Εκλογή νέων μελών 

 
Ø Θέσεις Τακτικών  Μελών  

Ως ήδη αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η Ακαδημία ξεκίνησε με 12 
ιδρυτικά μέλη και τέσσερα μεταβατικά τακτικά μέλη που είναι τα τέσσερα μέλη της 
ιδρυτικής της επιτροπής, δηλαδή οι KC Nicolaou, Βάσος Καραγιώργης, Χριστόφορος 
Πισσαρίδης και ο πρώτος της Πρόεδρος Λουκάς Χριστοφόρου. Το 2021 ήταν ιδιαίτερα 
σημαντικό στην εξέλιξη της Ακαδημίας καθότι προκηρύχθηκαν για πρώτη φορά μετά 
την εκλογή των Ιδρυτικών Μελών νέες θέσεις Τακτικών Μελών και συγκεκριμένα μία 
θέση Τακτικού μέλους ανά Τάξη.  

Στην Α΄ Τάξη, την Τάξη  των Θετικών Επιστημών, εξελέγη ο Καθηγητής Γιώργος 
Χατζηγεωργίου, Καθηγητής Νευρολογίας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας της 
Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Το ερευνητικό του έργο, δημοσιευμένο σε 
περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις, επικεντρώνεται στη μελέτη της γενετικής 
επιδημιολογίας νευρολογικών νοσημάτων και στη μελέτη του προστατευτικού ρόλου 
της μεσογειακής διατροφής στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. 

Οι προκηρυχθείσες θέσεις στις άλλες δύο Τάξεις κατέληξαν άγονες και θα 
επαναπροκηρυχθούν εντός του 2022.  

 

Ø Θέσεις Εξωτερικών  Μελών 
 

Η Ακαδημία εξέλεξε το 2020 για πρώτη φορά Εξωτερικά Μέλη.  

Τα μέλη αυτά είναι τα εξής:  

Τάξη των Θετικών Επιστημών 

Η Καθηγήτρια Christina Moberg είναι ομότιμη καθηγήτρια στο Βασιλικό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας της Σουηδίας. Είναι μέλος και διετέλεσε πρόεδρος της Βασιλικής 



Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών και μέλος της Royal Society of Chemistry. Υπήρξε 
επίσης πρόεδρος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Ακαδημιών, EASAC.  

Τάξη των Γραμμάτων και Τεχνών  

Ο Στάθης Λιβαθινός είναι ηθοποιός και θεατρικός σκηνοθέτης. Έχει βραβευθεί με το 
Βραβείο Κριτικών Μόσχας και πολλά άλλα θεατρικά βραβεία, ενώ έχει τιμηθεί από την 
Ένωση Κριτικών Θεάτρου με το βραβείο Φώτος Πολίτης. Υπήρξε υπεύθυνος της 
Πειραματικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου και του Εργαστηρίου Υποκριτικής και 
Σκηνοθεσίας. 

Τάξη Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών  

Ο Καθηγητής Πασχάλης Κιτρομηλίδης είναι Ομότιμος Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών στο οποίο δίδαξε Πολιτικές Επιστήμες για περισσότερες από 
τρεις δεκαετίες. Διετέλεσε διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών στο 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και διευθυντής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Έχει 
εκλεγεί ως Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και θεωρείται ως ένας από τους 
κορυφαίους μελετητές του Ελληνικού Διαφωτισμού. 

 

Ø Θέσεις  Αντεπιστελλόντων  Μελών   
 

Η Ακαδημία εξέλεξε επίσης το 2020 για πρώτη φορά Αντεπιστέλλοντα Μέλη.  

Τα μέλη αυτά είναι τα εξής:  

Τάξη των Θετικών Επιστημών 

Ο Καθηγητής Τώνη Κουζαρίδης με καταγωγή από την Αμμόχωστο είναι Καθηγητής 
Βιολογίας Καρκίνου στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Η έρευνά του πρωτοπόρησε 
στην αναγνώριση ενζύμων που τροποποιούν το RNA και εμπλέκονται στον καρκίνο. 
H διεθνής του αναγνώριση αντανακλάται στη βράβευσή του με το Βραβείο Νέμιτσα για 
το 2021 και το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2020 που θα του 
απονεμηθεί απόψε.  

Ο Καθηγητής Δημήτρης Ψάλτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι Καθηγητής 
Οπτικής στην École Polytechnique Fédérale de Lausanne της Ελβετίας. Η έρευνά του 
εστιάζεται στην υπολογιστική οπτική, αποθήκευση δεδομένων με ολογραφία και 
τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Πήρε το βραβείο International Commission of Optics για τη 
συνεισφορά του στην επεξεργασία οπτικών δεδομένων, καθώς και άλλα διεθνή 
βραβεία.  

Τάξη των Γραμμάτων και Τεχνών  

Ο Θεόδουλος Γρηγορίου γεννήθηκε στη Μαλούντα και ζει και εργάζεται στη 
Λευκωσία και στο Παρίσι. Έχει στο ενεργητικό του 28 ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει 
μέρος σε πέραν των 60 ομαδικών εκθέσεων ανά τον κόσμο. Έργα του βρίσκονται σε 



δημόσιους  χώρους και ευρωπαϊκά Μουσεία, ενώ του έχουν ανατεθεί μνημειακά έργα 
για δημόσιους χώρους στη Κύπρο, τη Γαλλία και την Ελλάδα. 

Ο Καθηγητής Γιάννης Τουμαζής γεννήθηκε στην Αμμόχωστο. Είναι Καθηγητής 
Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Frederick και έχει 
δραστηριοποιηθεί, μεταξύ άλλων, ως Διευθυντής του Δημοτικού Κέντρο Τεχνών 
Λευκωσίας, ενώ έχει επιμεληθεί περισσότερες από εκατό εκθέσεις σύγχρονης τέχνης. 
Η έρευνά του επικεντρώνεται στις τρέχουσες εξελίξεις στη μοντέρνα και σύγχρονη 
τέχνη, τόσο στην Κύπρο όσο και στη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή.  

Τάξη Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών  

Η Καθηγήτρια Στέλλα Βοσνιάδου είναι Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο 
Flinders της Αυστραλίας. Διετέλεσε Καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Στέλλα Βοσνιάδου είναι διεθνώς 
διακεκριμένη επιστήμονας στον ευρύτερο τομέα της γνωστικής επιστήμης και ιδιαίτερα 
των εφαρμογών της στην εκπαίδευση. 

Ο Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας είναι Καθηγητής της Στρατηγικής Διοίκησης στην 
έδρα Kολούμπια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διακεκριμένος Καθηγητής Οργανωτικής 
Συμπεριφοράς στο Πανεπιστημίου Warwick του Ηνωμένου Βασιλείου και Επίτιμος 
Καθηγητής των Πανεπιστημίου Σίδνεϊ και Queensland Αυστραλίας. Συνέβαλε 
εκτεταμένα σε διάφορους τομείς της επιστήμης της διοίκησης και της κοινωνιολογίας. 

Προγραμματίζεται η προκήρυξη νέων θέσεων για Εξωτερικά, και Αντεπιστέλλοντα 
μέλη εντός του 2022. 

 

Ø Βραβεύσεις 
 

Η Ακαδημία απονέμει δυνάμει του Νόμου που τη διέπει το Αριστείο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Με ομόφωνη απόφασή της αποφασίστηκε ότι σε πρώτη φάση η 
απονομή θα γίνεται εκ περιτροπής ανά έτος από έκαστη των τριών τάξεων. 

Για το έτος 2020, το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας προκηρύχθηκε στα θεματικά 
πεδία της Τάξης των Θετικών Επιστημών, Α΄ Τάξης, και απονεμήθηκε στον Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου του Cambridge Τώνη Κουζαρίδη. Το σκεπτικό της βράβευσης θα 
εξηγηθεί από τον Πρόεδρο της Τάξης στη συνέχεια.  

Το βραβείο για το 2021 προκηρύχθηκε στα θεματικά πεδία της Τάξης  των Γραμμάτων 
και Τεχνών, Β’ Τάξης, και απονεμήθηκε στον γλύπτη Νίκο Κουρούση, με σκεπτικό που 
επίσης θα εξηγηθεί ακολούθως από τον Πρόεδρο της Τάξης.  

Για το 2022 το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας θα προκηρυχθεί στην Τάξη των 
Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.  

 

 

 



Ø Ίδρυμα Νέμιτσα 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και η πρώτη απονομή του βραβείου Νέμιτσα υπό το νέο 
καθεστώς του Ιδρύματος Νέμιτσα μετά την παραχώρησή του προς την Ακαδημία. Το 
Ίδρυμα Νέμιτσα ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό τη βράβευση Κυπρίων επιστημόνων που 
διαπρέπουν στην Κύπρο ή το εξωτερικό με τις εφευρέσεις και τις ανακαλύψεις. Η 
ευγενής παραχώρησή του στην Ακαδημία από το ζεύγος Τάκη και Λούκης Νέμιτσα 
συνιστά την πρώτη μείζονος σημασίας ιδιωτική δωρεά προς την Ακαδημία. Η 
προκήρυξη του βραβείου για το 2020/2021 έγινε στο πεδίο των ιατρικών επιστημών 
και η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων έγινε από διεθνή εξωτερική επιτροπή. Η 
απονομή έγινε πρόσφατα στον Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Cambridge Τώνη 
Κουζαρίδη. Το Ίδρυμα Νέμιτσα θα προχωρήσει σε προκήρυξη βραβείου για το 2022 
εντός των προσεχών μηνών.  

 

Ø Ένταξη σε Διεθνείς Οργανώσεις Ακαδημιών  

 

Η Κυπριακή Ακαδημία εντάχθηκε ήδη σε μια σειρά διεθνών οργανισμών, 
εκπληρώνοντας έναν από τους ιδρυτικούς της σκοπούς για συμμετοχή σε  διεθνείς και 
ευρωπαϊκές ενώσεις Ακαδημιών, στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετείχε 
πριν την ίδρυση της Κυπριακής Ακαδημίας.  

Κατά το 2019 η Ακαδημία έγινε μέλος του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου 
των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών (European Academies Science Advisory Council, 
EASAC). Το EASAC απαρτίζεται από τις εθνικές ακαδημίες επιστημών των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Κατά το 2020 η Ακαδημία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακαδημιών (All 
European Academies, ALLEA). Η ALLEA περιλαμβάνει περισσότερες από 50 
ακαδημίες από τις ευρωπαϊκές χώρες.  

Η ένταξη της Ακαδημίας στο EASAC και στην ALLEA της παρέχει τη δυνατότητα να 
μετέχει ενεργά στις κυριότερες ευρωπαϊκές ενώσεις Ακαδημιών. 

Επίσης προ ολίγων ημερών έγινε δεκτή η ένταξη της Ακαδημίας στη Διεθνή Ένωση 
Ακαδημιών (UAI). Η Διεθνής Ένωση Ακαδημιών είναι η παγκόσμια οργάνωση των 
εθνικών ακαδημιών στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.  

 Σημειώνεται, επίσης, ότι η Ακαδημία συμμετέχει ενεργά και στις συναντήσεις των 
Κοινοπολιτειακών Ακαδημιών Επιστημών. 


