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Έφυγε ο καθηγητής του Παν. 
Κύπρου, Ηλίας Κυριακίδης
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποχαιρετά τον αναπληρω
τή καθηγητή του Ηλία Κυρίακίδη, ο οποίος απεβίωσε 
τη Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου, σε ηλικία 45 ετών. Το Πα
νεπιστήμιο έχασε ένα πολύτιμο μέλος της κοινότητάς 
του με σημαντική συνεισφορά στο επιστημονικό του 
πεδίο και με ουσιαστική συνδρομή στον σχεδίασμά της 
Πολυτεχνικής Σχολής. Σε ανακοίνωσή του, το Πανεπι
στήμιο υποδεικνύει ότι ο Ηλίας υπήρξε ένας χαρισμα
τικός μέντοραςγια πάρα πολλούς φοιτητές και μεταδι
δακτορικούς ερευνητές, εργατικός και γενναιόδωρος 
συνάδελφος. Ήπιος χαρακτήρας και συναινετικός, με 
τα ενδιαφέροντά του να μην περιορίζονται μόνο στην 
επιστήμη του. Ο Ηλίας έδωσε γενναία μάχη με τον καρ
κίνο, δίνοντας δύναμη και παράδειγμα στην οικογένεια, 
τους φίλους και τους συναδέλφους του. Δεν λύγισε και 
συνέχισε να προσφέρει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη 
διδασκαλία, την έρευνα και το διοικητικό έργο του 
οργανισμού με αξιοζήλευτο ήθος και επαγγελματισμό. 
Σε όλες του τις αποφάσεις είχε γνώμονα πάντα το καλό 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Πολυτεχνική Σχολή τού 
χρωστά τεράστια ευγνωμοσύνη για το επαγγελματικό 
του ήθος και την επιμονή του στην εφαρμογή διαδικα
σιών και θεσμών. Διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών και η συνδρομή του ήταν ουσιαστική. Η 
πανεπιστημιακή κοινότητα εκφράζει τα συλλυπητήριά 
της στην οικογένεια και τους οικείους του. Οι σημαίες 
του Πανεπιστημίου Κύπρου θα κυματίζουν μεσίστιες 
μέχρι και την ημέρα τέλεσης της κηδείας του.
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