Απονομή του Βραβείου Φυσικής 2013
του Ιδρύματος ΝΕΜΙΤSΑS
Το Βραβείο NEMITSAS 2013 στη Φυσική απονεμήθηκε φέτος στον διακεκριμένο Κύπριο Καθηγητή
του Πανεπιστημίου του Cambridge ∆ρ. Γιώργο Π. Ευσταθίου. Η τελετή απονομής του Βραβείου πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου στο Προεδρικό
Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της ∆ημοκρατίας
κ. Νίκου Αναστασιάδη, του Προέδρου και του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τ&Λ Νέμιτσας,
καθώς και άλλων κρατικών αξιωματούχων και πλήθους κόσμου από τον επιστημονικό κόσμο.
/ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ
Ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας, στο χαιρετισμό του,
εξήρε το έργο και τη συνεισφορά του Καθηγητή Ευσταθίου στην πρωτοπόρο χρήση υπολογιστών για
τη διεξαγωγή προσομοιώσεων του σχηματισμού
δομών στο Σύμπαν. «Έχει διερευνήσει την ακτινοβολία που έχει απομείνει από τις πρώτες στιγμές δημιουργίας του Σύμπαντος και ανακάλυψε την ύπαρξη
επιπρόσθετης δομής στην κατανομή γαλαξιών σε

μεγάλες κλίμακες», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, εκφράζοντας χαρά και ικανοποίηση που
άλλος ένας Κύπριος μετανάστης κατάφερε να διαπρέψει και να τιμήσει την πατρίδα μας στα πιο
υψηλά επίπεδα των τεχνών και της επιστήμης.
«Είμαστε υπερήφανοι γιατί άνθρωποι, όπως ο Γιώργος Ευσταθίου, ξεπερνούν τα στενά όρια της πατρίδας μας και προβάλλουν τις πνευματικές αρετές της
χώρας μας σε όλη της οικουμένη», υπογράμμισε ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας αναφέρθηκε στην προσφορά και τη δράση του Ιδρύματος Τ&Λ
Νέμιτσας, εκθειάζοντας το έργο και τη γενναιοδωρία
του ζεύγους Τάκη και Λούκης Νέμιτσα. «Από της ιδρύσεως του, το 2009, το Ίδρυμα Τ&Λ Νέμιτσας βραβεύει
Κύπριους επιστήμονες που με τις μελέτες και την
έρευνα τους επινοούν τέτοιες εφευρέσεις, ανακαλύψεις
ή βελτιώσεις ώστε να αποφέρουν μεγάλο όφελος στην
Κύπρο και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο τον κόσμο», είπε
χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
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Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες επιβεβαιώνεται το μεγαλείο, η γενναιοδωρία και η θέληση του λαού μας, ενώ το
παράδειγμα του Τάκη και της Λούκης Νέμιτσα μας
διδάσκει να είμαστε χρήσιμοι και επωφελείς για τον
τόπο και το λαό μας. Τέλος, ευχαρίστησε το Ίδρυμα
Νέμιτσα για την προσφορά του και συνεχάρη τον
Γιώργο Ευσταθίου για την υπερηφάνεια και την αυτοπεποίθηση που προσφέρει.
/ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΑ
Στη διεθνή αναγνώριση του Καθηγητή Ευσταθίου
αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τ&Λ Νέμιτσας κ. Τάκης Νέμιτσας στην ομιλία του. Ο κ. Νέμιτσας σημείωσε ότι η επιλογή του ∆ρος Ευσταθίου
έγινε από τη ∆ιεθνή Επιτροπή Κριτών του Βραβείου,
με Πρόεδρο τον Νομπελίστα Καθηγητή στη Φυσική
το 2011 ∆ρα Brian Schmidt.
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Αναφερόμενος στα επιτεύγματα του Καθηγητή Ευσταθίου, ο κ. Νέμιτσας μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη
λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα του στα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Κέιμπριτζ, στους τομείς
της Αστρονομίας και της Αστροφυσικής.
Ο ∆ρ. Ευσταθίου ανήκει σε μια μικρή ομάδα επιστημόνων που «ανοίγουν» περιοχές για έρευνα, είναι
γνωστός για τον ηγετικό επιστημονικό ρόλο του
στον δορυφόρο PLANCK, μέσω του οποίου διαμορφώθηκε η κατανόησή μας για το Σύμπαν. Επίσης,
είναι ο ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου Κοσμολογίας
Κάβλι, το οποίο έχει ήδη λάβει τρία σημαντικά διεθνή βραβεία στην Κοσμολογία.
Καταλήγοντας, ο κ. Νέμιτσας είπε ότι το Ίδρυμα θα
συνεχίσει τις προσπάθειες, με τη βοήθεια της Κυβέρνησης, να διατηρήσει τον θεσμό, «για να συνεχιστεί το Βραβείο Νέμιτσας και να εδραιωθεί στον
τόπο μας, ως ένα αξιόλογο βραβείο της Κυπριακής
∆ημοκρατίας».

