paideianews
17 Δεκ 2019 - 12:03

Εις μνήμη Ηλία Κυριακίδη, 20/08/1975 – 28/10/2019
Εκ μέρους των συναδέλφων και φοιτητών του Ηλία στο Κέντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ και στο
Τμήμα ΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Κύπρου
Πρόσφατα, το Κέντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Κύπρου έχασαν
πρόωρα έναν ξεχωριστό ακαδημαϊκό, αγαπημένο συνάδελφο και φίλο, τον Καθηγητή Ηλία
Κυριακίδη. Ο Ηλίας έφυγε ήρεμα από τη ζωή στις 28 Οκτωβρίου 2019, έχοντας στο πλευρό
του την αγαπημένη του σύζυγο Στέλλα, μετά από πολυετή και γενναία μάχη με τον καρκίνο.
Όλοι όσοι γνώρισαν τον Ηλία, θα τον θυμούνται πάντοτε ως ένα άτομο που ξεχώριζε για τη
σπάνια ανθρωπιά του, τον ευγενή, πράο και καλοσυνάτο του χαρακτήρα, το διάχυτο του
χαμόγελο και την ανεξάντλητή του προσήλωση στην πίστη, στις ηθικές αρχές και αξίες. Ο
Ηλίας υπήρξε ένας ταλαντούχος δάσκαλος και ιδιαίτερα χαρισματικός μέντορας στους
πολλούς φοιτητές και ερευνητές του, ένας υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός συνάδελφος,
ένας εξαίρετος επιστήμονας παγκοσμίου βεληνεκούς. Πάνω απ’ όλα όμως, ήταν ένας
ακλόνητος και δοτικός φίλος.
Η απώλεια του Ηλία αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Θέλοντας να τιμήσουμε τη μνήμη
του, αλλά και συγχρόνως να γιορτάσουμε τη ζωή και τα πολλαπλά επιτεύγματα του
αγαπημένου μας Ηλία, έχουμε ανοίξει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο συλλυπητηρίων και
απομνημονευμάτων και καλούμε τους συνάδελφους, φοιτητές και φίλους του από όλο τον
κόσμο να μοιραστούν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις τους:
https://www.remembr.com/en/memoriam.elias-kyriakides-1975-2019.
Ο Ηλίας Κυριακίδης ήταν ένας λαμπρός και καταξιωμένος επιστήμονας, καθώς και
κορυφαίος εμπειρογνώμονας στους τομείς των συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος και των
συστημάτων υποδομών ζωτικής σημασίας, με έμφαση στην παρακολούθηση και τον
έλεγχο, στις λειτουργίες των συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος και στην ένταξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Υπήρξε μέλος του

ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και συνιδρυτής του Κέντρου
Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ.
Η πορεία του προς την ακαδημαϊκή αριστεία ήταν εμφανής από τα φοιτητικά του χρόνια.
Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές (BSc) και μεταπτυχιακές (MSc και PhD) του σπουδές στον
κλάδο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με άριστα (με επίδοση 4.0/4.0 σε όλα τα πτυχία), όπου
και τιμήθηκε με το «Προεδρικό Βραβείο» ως ο απόφοιτος με την καλύτερη επίδοση στο
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (1996), το «Alumni Association Award» ως ο απόφοιτος
πτυχιακού επιπέδου (BSc) με την καλύτερη επίδοση στο Illinois Institute of Technology, USA
(2000) και το «Outstanding Doctoral Student Award» ως ο καλύτερος διδακτορικός
απόφοιτος της χρονιάς στο Arizona State University, USA (2003).
Τα τελευταία 15 χρόνια εργάστηκε ακούραστα και αδιάκοπα, συμβάλλοντας τα μέγιστα
στην επιτυχία του Τμήματος ΗΜΜΥ, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας του στον τομέα
της μηχανικής ισχύος καθώς και της προσφοράς του στις πολυάριθμες δραστηριότητες του
Τμήματος. Ταυτόχρονα, ως συνιδρυτής του Ερευνητικού Κέντρου ΚΟΙΟΣ από το 2008,
υπήρξε κινητήριος δύναμη του Κέντρου, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στη
μετεξέλιξη του το 2017 σε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία.
Επιπρόσθετα, μεταξύ των ετών 2009-2013, διετέλεσε συντονιστής του Ευρωπαϊκού έργου
COST Action IntelliCIS: Intelligent Monitoring, Control and Security of Critical Infrastructure
Systems, στο οποίο συμμετείχαν 188 ερευνητές από 34 διαφορετικές χώρες και ήταν το
πρώτο COST Action με συντονιστή Κυπριακό φορέα.
Η ερευνητική συνεισφορά του Ηλία είναι τεράστια, αναλογίζοντας τη σύντομη διάρκεια των
15 χρόνων της ακαδημαϊκής του καριέρας. Έχει αναγνωριστεί και επιβραβευθεί πολλαπλές
φορές διεθνώς. Αναμφισβήτητα, θεωρείτο ως ένα από τα ανερχόμενα αστέρια στη διεθνή
επιστημονική κοινότητα του κλάδου του. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 άρθρα στα
καλύτερα περιοδικά και συνέδρια του κλάδου της μηχανικής ηλεκτρικής ισχύος και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έχει εξασφαλίσει 30 ερευνητικά προγράμματα με
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της
Κύπρου (μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών), με συνολικό προϋπολογισμό για τη δική του
συμμετοχή πέραν των 5 εκατ. Ευρώ.
Ο Ηλίας υπήρξε επίσης ένας εξαίρετος δάσκαλος και μέντορας για πολλούς φοιτητές και
μεταδιδακτορικούς ερευνητές, οι οποίοι θα θυμούνται για πάντα την καλοσύνη, τη
γενναιοδωρία και το ευγενικό του πνεύμα. Είχε την επίβλεψή 17 διδακτορικών (PhD), 40
μεταπτυχιακών (MSc) και 60 προπτυχιακών (BSc) φοιτητών και καθοδήγησε περισσότερους
από 12 μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Η παρακαταθήκη εργατικότητας και αριστείας που
έχει αφήσει θα συνεχιστεί μέσω των φοιτητών του, με την αδιάλειπτη στήριξη των
συναδέλφων και των συνεργατών του.
Οι συνεισφορές του Ηλία Κυριακίδη είναι αμέτρητες και θα εξακολουθήσουν να έχουν
επιρροή στο πέρασμα του χρόνου, τόσο στα όρια του τόπου μας όσο και σε διεθνές
επίπεδο. Το έργο του θα συνεχίσει να εμπνέει τους ανθρώπους που είχαν το προνόμιο να
δουλέψουν και να συνεργαστούν μαζί του. Θα τον θυμόμαστε πρωτίστως με αγάπη και
απέραντο θαυμασμό, έχοντας πλήρη επίγνωση πόσο τυχεροί είμασταν που τον είχαμε –
έστω και για λίγο – μαζί μας. Αιωνία του η μνήμη.

